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RESUMO 

 

Esta pesquisa vem problematizar a insuficiência de políticas governamentais de 
oferta de processos educativos no sistema penitenciário nacional que promovam a 
redução da desigualdade social, mais dignidade e respeito aos direitos 
fundamentais, sociais e da personalidade da pessoa presa. Assim, o objetivo geral 
deste trabalho é refletir sobre o descaso estatal frente à temática do direito à 
educação das pessoas privadas de liberdade no contexto prisional brasileiro. A 
educação é um instrumento de liberdade e integra o núcleo essencial dos direitos 
que conduzem à cidadania. É possível afirmar que se trata de um direito 
fundamental e da personalidade, necessário à formação do ser humano, inserido no 
conteúdo do mínimo existencial, e, portanto, aspecto elementar à dignificação 
humana e à ressocialização da pessoa apenada. Como objetivos específicos, tem-
se a examinar os motivos pelos quais o acesso a esse direito educacional vem 
sendo renunciado, já que existe uma lei específica que determina tais práticas, a Lei 
de Execução Penal. Ainda, a pertinência de implementação de políticas públicas de 
promoção à educação voltadas para o sistema prisional. A educação é um elemento 
caracterizador do mínimo existencial e o seu exercício não pode ser postergado, 
necessitando assim da atuação prioritária e efetiva do Estado. No desenvolvimento 
da pesquisa constatou-se a ínfima oferta de práticas educacionais nas instituições 
de privação de liberdade e a falência geral do sistema prisional do país, retratada 
pelo crescimento da violência, criminalidade, número geral de pessoas presas e 
pelos altos índices de reincidência no cometimento de crimes. Conclui-se que esse 
contexto contribui para o crescimento e perpetuação da desigualdade social, já que 
reflete poucas oportunidades de ressocialização e reintegração social da pessoa 
apenada. Como as instituições prisionais objetivam o oposto do atual cenário e 
assim a Lei de Execução Penal também regulamenta, apresenta-se como proposta 
da pesquisa, além da efetivação de políticas públicas de promoção educacional, a 
implementação da educação à distância nos estabelecimentos penitenciários. A 
educação, na modalidade à distância, proporciona a democratização do acesso à 
informação, à cultura, à formação, minimiza a desigualdade social, conferindo uma 
perspectiva de desenvolvimento e, consequentemente, condições mais dignas de 
vida à pessoa presa.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Educação; Direitos da Personalidade; Educação à 
Distância; Pessoa Presa; Políticas Públicas.  
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ABSTRACT 

 

This research questions the insufficiency of governmental policies in offering 
educational processes in the national penitentiary system that promote the reduction 
of social inequality, more dignity and respect for the fundamental, social and 
personality rights of the prisoner. Thus, the general objective of this work is to reflect 
on the inattention of the State regards the right of the education of deprived of liberty  
people in the Brazilian prison context. Education is an instrument of freedom and is 
part of the core of the rights that lead to citizenship. It is possible to affirm that it is a 
fundamental  and personality right, necessary for the formation of the human being, 
set in the content of the existential minimum, and therefore, basic aspect to the 
human dignification and the resocialization of the inmate person. As specific 
objectives, one is to examine the reasons why access to this educational right has 
been renounced, since there is a specific law which determines such practices, the 
Penal Execution Law. Still, the relevance of the implementation of public policies of 
promotion of education focused on the prison system. Education is a characterizing 
element of the existential minimum and its exercise can not be postponed, thus it is 
necessary the priority and effective action of the State. In the development of the 
research, the lack of educational practices in deprivation of liberty institutions and the 
general bankruptcy of the country's prison system, reflected in the increase in 
violence, crime, the number of prisoners and the high rates of  crime commitment. It 
is concluded that this context contributes to the growth and perpetuation of social 
inequality, since it reflects few opportunities for resocialization and social 
reintegration of the inmate person. As prison institutions aim at the opposite of the 
current scenario and thus the Penal Execution Law also regulates, it is proposed as a 
research, in addition to the implementation of public policies for educational 
promotion, the implementation of distance education in prisons. Education, in the 
distance mode, provides the democratization of access to information, culture, 
formation, minimizes social inequality, giving a perspective of development and, 
consequently, more dignified conditions of life to the prisoner.  

 

 

KEY WORDS: Education Right; Personality Rights; Distance Education; Prisoners; 

Public Policies. 
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INTRODUÇÃO  

 

O sistema prisional no Brasil, forjado sob o signo das matrizes do 

patrimonialismo, da escravidão e da exclusão, consagrou um padrão organizacional 

e estrutural de estabelecimentos penais que são o puro retrato da violação de 

direitos daqueles que lá se encontram. A postura do Estado brasileiro, em matéria 

de política pública carcerária, expõe uma opção de tratamento da pessoa privada de 

liberdade como um inimigo institucional, o homo sacer do direito romano arcaico. 

As carceragens estão abarrotadas, com contingente de pessoas em sua 

maioria jovens, analfabetos e oriundos dos extratos de baixa renda da população 

brasileira. O relatório atual do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública1 aponta uma tendência ao aumento das taxas de 

encarceramento em níveis preocupantes. O Brasil é o terceiro país no mundo com 

maior número de pessoas presas, ultrapassando a marca de 726.712 mil, ou seja, 

uma taxa de mais de 353 presos para cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa 

mundial de aprisionamento situa-se no patamar de 144 presos por 100.000 

habitantes. 

As adversidades no sistema penitenciário devem conduzir a reflexões, do 

universo total de presos no Brasil, 55% têm entre 18 e 29 anos. Quando estratificado 

segundo a cor da pele, o relatório mostra que 64% da população prisional é 

composta por pessoas negras. Quanto à escolaridade, 75% da população prisional 

brasileira não chegou ao ensino médio e menos de 1% dos presos possui 

graduação2. 

Há uma gama de excluídos, com trajetórias de vida marcadas pela ausência 

dos meios de acesso a serviços e bens sociais. Esses indicadores permitem 

justificar na pesquisa a fragilidade das políticas sociais, como promotoras de 

inclusão social e a carência no desenvolvimento e implementação de políticas 

penitenciárias sobre os preceitos constitucionais e legais. 

                                                           
1
 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 

penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-
pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018.  
2
 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 

penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-
pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018.  

http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
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As pessoas na base da pirâmide experimentam limitações em razão da 

miséria, da formação e principalmente em face da ausência da educação, 

desencadeando uma busca intermitente pela sobrevivência e inclusão na sociedade 

pela via marginal, ou seja, em parte das vezes recorrem à criminalidade e se 

deparam com o poder punitivo estatal, o qual se volta mais para o caráter retributivo 

da sanção que para a característica ressocializadora da pena.  

Este trabalho foi desenvolvido como exigência parcial para obtenção do título 

de mestre em Direito, por meio da linha de pesquisa 2, do programa de mestrado em 

Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, intitulada como 

“Instrumentos de Efetivação dos Direitos da Personalidade”. 

Por meio da temática defendida no decorrer das leituras no âmbito do direito 

penal, da dignidade e direitos humanos, da educação, das políticas públicas, 

permitiu-se a elaboração de problemáticas que, por sua vez, realizados os devidos 

recortes, contribuíram para a definição do tema, de sua estrutura como problema de 

pesquisa e da delimitação necessária do aporte teórico e legal. Ademais, num 

primeiro momento, buscou-se compreender qual seria a importância da educação 

para a política criminal? 

A pesquisa se justifica porque a educação é considerada como base para um 

desenvolvimento mais equilibrado do ser humano. Mas também seria uma das 

alternativas para modificação do quadro crescente do número de encarcerados e da 

decadência do sistema prisional, pela “reeducação social” da população apenada? 

A propósito, a Constituição Federal de 1988 elenca diversos dispositivos 

referentes ao direito à educação, apontando-o, de forma expressa, como um direito 

público subjetivo, um direito social, impondo-se, assim, uma prestação efetiva por 

parte do Estado.  

O direito à educação, como objetivo geral, foi analisado como um direito da 

personalidade, vez que é elemento necessário ao pleno desenvolvimento da pessoa 

humana, integrando o mínimo existencial. Aliás, como objetivo específico, a 

educação deve ser assegurada pelo Estado, sendo necessária não apenas para a 

formação da personalidade do indivíduo em si considerado, mas também para sua 

recuperação, ressocialização e sua atuação na e perante a sociedade. 
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A pesquisa foi essencialmente qualitativa com intuito de averiguar o papel da 

educação na política criminal, a fim de se atingir a finalidade da pena e a 

ressocialização da pessoa apenada.  

A metodologia utilizada foi a bibliográfica, por meio da revisão narrativa, 

levantamento bibliográfico, que consiste em analisar, crítico e meticulosamente, o 

que já foi produzido e registrado acerca do assunto em obras doutrinárias, 

periódicos, legislação, reportagens e documentos eletrônicos. 

Este tipo de pesquisa tem como finalidade envolver o pesquisador com o que 

já foi consolidado e o que ainda é controverso perante a problemática explorada, 

indo além de meras repetições do conteúdo já elaborado, bem como proporcionar o 

exame de um tema sob um novo enfoque para o desenvolvimento de conclusões 

inovadoras. 

No que se refere à revisão narrativa, suas técnicas não visaram esgotar as 

fontes de informações, nem aplicar estratégias de busca sofisticadas e exaustivas, 

do mesmo modo, a seleção dos estudos e a interpretação dos dados coletados 

podem estar sujeitas a subjetividade do pesquisador, isto é, a partir de sua ótica de 

experiência e compreensão sintetizar o material investigado para a construção de 

novos conhecimentos. 

Como técnicas de pesquisa, utilizou-se, conforme mencionado, a pesquisa 

bibliográfica direta e indireta de conteúdo dogmático, histórico e sociológico, análise 

de doutrina e legislação brasileira, doutrina estrangeira e de dados estatísticos 

fornecidos pelo Ministério da Justiça, Governo do Estado do Paraná, além da análise 

crítica das ações governamentais paranaenses. 

Quanto aos métodos, foram utilizados o método lógico-dedutivo, para a 

análise doutrinária e legislativa, e o método hipotético-dedutivo, com a finalidade de 

apresentar possível solução para o problema jurídico proposto. 

Para tanto, o presente estudo foi dividido em dois capítulos. O primeiro 

capítulo é dedicado ao entendimento sobre a origem da reprimenda penal e todo o 

sistema penitenciário em que ela é executada, na busca de se compreender se 

realmente há efetiva garantia dos direitos da personalidade da pessoa presa, diante 

do atual contexto prisional.  

Foram exploradas as finalidades da pena, por meio das teorias absoluta, 

relativa e mista e o consequente surgimento e evolução dos estabelecimentos 
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prisionais. Ademais, analisou-se a atual situação carcerária no Brasil e o sistema de 

reeducação das pessoas apenadas pelo método da APAC - Associação de Proteção 

e Assistência aos Condenados. Na sequência, foram elucidados os direitos da 

pessoa encarcerada, debruçando-se nos fundamentos dos direitos da personalidade 

e nos direitos garantidos na Lei de Execução Penal.  

Assim, antes de finalizar o capítulo, é questionado se a educação é um direito 

da personalidade? E qual seria a importância da educação na política criminal já que 

esta prevista na Lei de Execução Penal? Por fim, como garantir o acesso ao direito à 

educação da pessoa presa? A despeito de o Estado deter a tutela das pessoas 

presas, ele está garantindo o acesso delas ao direito à educação? 

O segundo capítulo segue no sentido de identificar os instrumentos de 

garantia de acesso ao direito à educação das pessoas apenadas. A pertinência do 

assunto se configura pela possibilidade de aprofundar o estudo em relação ao 

conteúdo educacional, às inovações no âmbito da educação e a afinidade com as 

extensões sociais, culturais e políticas, na tentativa de envolver os operadores do 

direito e áreas afins para uma reflexão: como o acesso aos aspectos educativos por 

parte dos presos apenados pode contribuir não só para o agente em si, como 

também para toda uma sociedade? 

Desse modo, foram esgotados os dispositivos referentes à educação 

apontados na Lei de Execução Penal. Nesta lei, são elencados diversos artigos que 

fomentam a participação do Estado na assistência educacional e formação 

profissional das pessoas presas nos estabelecimentos prisionais. E será que tal 

medida se coaduna aos ditames constitucionais que determinam que a educação é 

um direito de todos e que o Estado deve promovê-la como meio de desenvolvimento 

pessoal e preparo para exercício da cidadania? 

A Lei de Execução Penal traz em seu bojo uma série de institutos que visam 

amenizar as consequências danosas do encarceramento e possibilitam um 

incremento pessoal do apenado, a exemplo do beneficio da remição pela atividade 

laboral e pelo estudo. Contudo, questiona-se, a Lei de Execução Penal é 

instrumento suficiente para erradicar ou diminuir a delinquência e evitar a 

reincidência penal? Em sendo negativa a resposta, faz-se necessária a 

implementação de politicas de promoção à educação no sistema penitenciário?  
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 Diante do cenário politico criminal brasileiro apresentado na pesquisa, a partir 

de ilustrações e análise dos dados contidos no último relatório do INFOPEN e 

legislação pertinente à educação no sistema penitenciário, surge o seguinte 

questionamento: a educação na modalidade à distância seria um mecanismo de 

acesso e garantia do direito à educação no sistema prisional? Em sendo uma 

modalidade que democratiza o acesso à informação, à cultura e à formação, seria a 

educação à distância capaz de proporcionar condições mais dignas de vida à 

pessoa apenada e promover sua ressocialização? 

 Nesse diálogo, a pesquisa concentrou-se na educação ofertada no sistema 

prisional do Paraná, perfazendo-se uma análise crítica do benefício da remição da 

pena pela leitura, cujo Estado foi o pioneiro nessa modalidade institucional. 
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1 SISTEMA PENITENCIÁRIO E DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA 

PRESA 

 

O objetivo do presente trabalho consiste em verificar a garantia do acesso ao 

direito à educação da pessoa presa nos estabelecimentos prisionais brasileiros, 

através dos instrumentos que já são ofertados pelo Estado, dentre eles, uma 

legislação específica que é a Lei de Execução Penal e as politicas públicas de 

promoção à educação no sistema penitenciário.  

Para tanto, faz-se necessário entender a origem da reprimenda penal e todo 

sistema prisional em que ela é executada, na busca de se compreender se 

realmente há efetiva garantia dos direitos fundamentais e da personalidade da 

pessoa presa diante do atual cenário. 

Assim, neste capítulo, serão exploradas as finalidades da pena, através das 

teorias absoluta, relativa e mista e o consequente surgimento e evolução dos 

estabelecimentos denominados de prisões. A propósito, a criação dos 

estabelecimentos penais objetivava segregar a pessoa com comportamento 

desviante do restante da sociedade.  

Segundo Michel Foucault3, “o nascimento da prisão concebeu que tais 

estabelecimentos foram criados para serem instituições completas, objetivando 

transformar o caráter dos internos através de contínua observação e imposição de 

rígidas rotinas, trabalho e educação”. E, a título de ilustração, será apresentada a 

sistemática de cumprimento de pena adotada pelas APACs (Associação de 

Proteção e Assistência a os Condenados), cujo modelo de humanização do sistema 

penitenciário, implementado em alguns estados brasileiros, foi idealizado por Mário 

Ottoboni.  

Na evolução do pensamento Foucaultiano serão elencados os direitos da 

pessoa encarcerada, em especial o direito à educação, debruçando-se nos 

fundamentos dos direitos da personalidade e nos direitos garantidos na Lei de 

Execução Penal. Aliás, será abordada a insuficiência de políticas governamentais de 

oferta de processos educativos no sistema penitenciário nacional que promovam a 

redução da desigualdade social, mais dignidade e respeito aos direitos 

                                                           
3
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 260. 
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fundamentais, sociais e da personalidade da pessoa presa. A despeito de o Estado 

deter a tutela da pessoa presa, é indiscutível sua vinculação no dever de garantia do 

direito à educação. Porém, refletir-se-á o descaso estatal frente a essa temática no 

contexto prisional brasileiro.  

Será elucidado que a educação é um instrumento de liberdade e integra o 

núcleo essencial dos direitos que conduzem à cidadania. Afirmar-se-á que se trata 

de um direito fundamental, necessário à formação do ser humano, inserido no 

conteúdo do mínimo existencial. O direito a educação é aspecto elementar à 

dignificação humana e à ressocialização da pessoa apenada, portanto, será 

reconhecido como um direito da personalidade.  

Por fim, serão examinados os motivos pelos quais o acesso ao direito 

educacional vem sendo renunciado, já que existe uma lei específica que determina 

tais práticas, a Lei de Execução Penal. Aliás, o direito à educação não pode ser 

postergado, necessitando-se de atuação prioritária e efetiva do Estado. 

 

1.1 AS FINALIDADES DA PENA 

 

Antes de adentrar às finalidades atribuídas às penas, é necessário entender a 

que essas finalidades são atribuídas. Assim, é preciso compreender o que é a pena. 

A despeito de não existir um consenso a respeito da origem do conceito de pena, é 

indiscutível a sua vinculação à ideia de sofrimento e castigo imposto a um indivíduo, 

haja vista algumas das supostas origens etimológicas da palavra.4 

Para Roberto Lyra5: “a palavra pena vem do latim, segundo uns, de poena 

(castigo, suplício), segundo outros, de pondus (peso)”. Esse significado teria origem 

na imagem da deusa da justiça que segura em uma de suas mãos uma balança com 

02 (dois) pratos que devem estar sempre equilibrados para que se alcance a justiça. 

Uma outra fonte etimológica da palavra pena pode ser atribuída à expressão 

ponos, de origem grega, que significa trabalho e fadiga. Em contrapartida, tem-se 

uma possível origem da palavra pena com conotação positiva de pureza e virtude 

que é a palavra punya (sânscrito). Referida conotação positiva, entretanto, só seria 

                                                           
4
 SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Disertação 

de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
15. 
5
 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 9.  
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alcançada através da expiação das faltas cometidas pelo agente, que atingiria o 

estado de pureza e virtude ao se corrigir6. 

A respeito da origem do conceito de pena, cabe salientar que as punições 

aplicadas àqueles que violam a ordem posta – formal ou informalmente – não 

surgiram com a roupagem concebida nos dias modernos. A pena como instituto 

passou por transmutações no decorrer dos séculos, sempre se adequando ao 

momento histórico evolutivo da sociedade, bem como se amoldando às 

necessidades sociais de seu tempo. 

Nas sociedades primitivas, as penas tinham caráter sacrificial, visando 

apaziguar a entidade (totem) afrontada pela violação perpetrada. Fundavam-se em 

um componente mítico e mágico, vez que a punição do indivíduo objetivava desfazer 

o mal praticado e evitar que a divindade castigasse o grupo social em sua totalidade. 

Nessa época, as penas eram, em sua maioria, de morte, configurando a chamada 

vingança de sangue7. 

Na antiguidade, assim como nos primórdios da sociedade, as penas 

continuaram a possuir caráter corporal, ou seja, amputações, mutilações e penas de 

morte ainda configuraram-se como as mais comuns modalidades de penas 

aplicadas, apesar de que, em alguns momentos da história e a depender da 

localização geográfica, fosse possível constatar a existência de penas pecuniárias e 

de degredo8, podendo-se dizer que a prática da chamada vingança de sangue 

permaneceu. 

                                                           
6
 De acordo com Lyra, “(...)poderiam invocar a procedência da expressão expiar, do grego eus (pius) 

– bom, religioso, afável. Expiar seria, pois, fazer bem, converter em bom, corrigir. Não se deve 
esquecer que Platão e, contemporaneamente, Roeder julgavam a pena um bem”. (LYRA, Roberto. 
Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 9). 
7
 SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Disertação 

de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
16. 
8
 A exemplo de modalidade de pena diversa da corporal, temos a cidades refúgio citadas na Bíblia 

Sagrada, Livro de Deuteronômio 4:42, nas quais aqueles que praticaram homicídio sem “ódio prévio” 
poderiam escapar à vingança de sangue. No mesmo escopo, Duek Marques argumenta que: “O 
direito hindu prescrevia três espécies de sanções: purificação, expiação e pena propriamente dita. 
Nesta última categoria incluíam-se, em sua maioria, as penas corporais, embora as pecuniárias 
fossem também aplicadas. O caráter religioso nas sanções penais era bem marcante na pena de 
morte, infligida aos autores de crimes mais graves”. (MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. 
Fundamentos da pena. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 28.) 
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Da mesma forma que ocorria nos primórdios, o ato punido consistia em uma 

ofensa à divindade9. Nesse momento histórico, assim como ocorrerá posteriormente 

no Estado absolutista, o conceito de crime se confundia com o conceito de pecado 

e, consequentemente, atribuía-se à pena a conotação de justiça divina, substituindo 

a vingança privada desordenada. 

A propósito, é na antiguidade que surge o estabelecimento de limites quanto à 

medida da pena e a atuação vingativa, com o advento da Lei de Talião e seu célebre 

ditame “olho por olho e dente por dente10”, marcando o início da racionalização de 

proporcionalidade entre e o fato praticado e a penalidade aplicada ao agente, bem 

como uma ordenança da vingança privada. 

Henrique Klock e Ivan Dias da Motta11, 

  

a vingança privada não comportava um sistema prisional, pois a 
execução do infrator era imediata. Como forma de vingar o mal 
cometido à tribo ou à sociedade em que o executado fazia parte, 
utilizava-se o método do “olho por olho, dente por dente”, ou seja, o 
ius talionis. A vingança era aproveitada como forma de reprimir o 
mal; embora dentro de uma brutalidade inigualável, era instrumento 
utilizado para coibir desvios de condutas sociais.  

 
Com a evolução das sociedades antigas a finalidade da ordem jurídica passa 

a ser um instrumento de proteção social, ao invés de estar revestida de caráter 

divino, sinalizando a transferência do poder punitivo para o Estado12. Durante esse 

                                                           
9
 Duek Marques traz inúmeros exemplos dos povos que viveram sob esse sistema, tais como os 

egípcios, hindus, hebreus, gregos e romanos. (MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos 
da pena. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 24-43.) 
10

 Bíblia Sagrada, Livro do Pentateuco, Levítico 24: “17: Quem matar um homem, torna-se réu de 
morte. 18: Quem matar um animal, deverá dar uma compensação: vida por vida. 19: Se alguém ferir o 
seu próximo, deverá ser feito para ele aquilo que ele fez para o outro. 20: fratura por fratura, olho por 
olho, dente por dente. A pessoa sofrerá o mesmo dano que tiver causado a outro. 21: quem matar um 
animal, deverá dar uma compensação por ele; e quem matar um homem, deverá morrer”. (BÍBLIA 
SAGRADA. Trad. Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin. São Paulo: Paulus, 2007, p. 118-119.) 
11

 KLOCK, Henrique; MOTTA Ivan Dias. O sistema prisional e os direitos de personalidade do 
apenado com fins de res(socialização). Porto Alegre, Verbo Jurídico, 2008, p. 17-18. 
12 Duek Marques explica que: “Consoante Eduardo Bittar, ‘Sócrates, o mestre de Platão, demonstrou 

ser o Direito instrumento humano de coesão social, dotado de um fim bem definido. O Bem Comum, 
objetivo comum a todos, consistente no desenvolvimento integral de todas as potencialidades 
humanas, alcançável por meio do cultivo das virtudes’. Essa filosofia iria, pouco a pouco, contribuir 
para modificar a finalidade atribuída à pena. Esta, outrora ofensa a determinada divindade, passaria a 
consistir ofensa à própria comunidade e diante desta teria de buscar fins construtivos” e “(...) na 
época da realeza (até 509 a.C.) o Direito Romano fazia distinção entre crimes públicos e privados. 
(...) Como informa Bitencourt, ‘o julgamento dos crimes públicos, que era de atribuição do Estado, 
através do magistrado, era realizado por tribunais especiais, cuja sanção aplicada era a pena de 
morte. Já o julgamento dos crimes privados era confiado ao próprio particular ofendido, interferindo o 
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período, não se tratava da ressocialização do autor punido e, caso houvesse alguma 

vertente de cunho ressocializador, ela não merecia destaque por ter pouca 

relevância.  

Merece destaque também o direito canônico que, com o fortalecimento da 

igreja, acaba por extinguir o politeísmo e centraliza o poder punitivo, uma vez que 

tudo na terra, inclusive a justiça, deriva de Deus. A inovação advinda dessa época 

está na chamada humanização das penas derivada da ideia de que homem é feito à 

imagem e semelhança de Deus e que se deve tratar o próximo com amor e 

benevolência, conceito embrionário da dignidade humana que deu início ao desuso 

das penas corporais, ainda que durante a Inquisição vigorassem as práticas 

violentas dos ordálios divinos13. 

Foi durante a época de ouro do cristianismo, com a origem do direito canônico 

na Europa na Idade Média, que se começou a utilizar a prisão, ou, pena privativa de 

liberdade, como alternativa às penas de morte e àquelas de natureza corporal, 

marcando o início de um discurso humanista da pena o qual, a posteriori, culminou 

no surgimento da finalidade ressocializadora da pena privativa de liberdade14. 

Nesse contexto de mudanças sociais e de reestruturações de modelos 

estatais, as penas deixam de ser conceituadas como castigo e sofrimento e lhe são 

atribuídos fins utilitaristas, passando a ser conceituadas de outra maneira vez que 

tornam-se respostas estatais aos descumprimentos das normas jurídicas 

positivadas. Em outras palavras, quando um indivíduo pratica crime, o Estado faz 

valer o seu direito de punir15. É como ensina Heleno Claudio Fragoso16, que define 

                                                                                                                                                                                     
Estado somente para regular o seu exercício’. Dessa maneira, permaneciam os resquícios da 
vingança privada, conquanto administrada pelo poder central. Somente duas ou três décadas antes 
de Cristo é que a vingança privada foi efetivamente substituída pela administração estatal, que 
passou a exercer o jus puniendi”. (MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da pena. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 40-41) 
13

SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Dissertação 
de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
17. 
14

SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Dissertação 
de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
17. 
15

 Para Queiroz, “(...) pena é a privação ou a restrição de um bem jurídico imposta por um órgão 
jurisdicional a quem tenha praticado uma infração penal (crime ou contravenção). Constitui, portanto, 
a consequência principal do delito ou, mais exatamente, a consequência principal do fato punível, ou 
seja, um fato típico, ilícito, culpável e que não tenha sido atingido por causa da extinção da 
punibilidade (prescrição, decadência etc). (...) Pressupondo o cometimento de um mal ou algo que 
assim se supõe (o delito), a pena constitui, em essência, uma retribuição, um castigo. Distinta, porém, 
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que “a pena é a perda de bens jurídicos imposta pelo órgão da justiça a quem 

comete crime” e Paulo José da Costa Júnior que, por sua vez, define pena como 

“[...] num sentido amplo, é a sanção que o Estado impõe àquele que se insurge 

contra seu ordenamento jurídico”17. Nesse mesmo sentido, Guilherme de Souza 

Nucci ao dizer que “a pena é a sanção imposta pelo Estado, valendo-se do devido 

processo legal, ao autor da infração penal, como retribuição do delito perpetrado e 

prevenção de novos crimes”18. 

Apesar do direito penal ser uma ciência complexa e intrincada, o estudo das 

finalidades da pena engloba, em si, toda a discussão a respeito do objetivo desse 

ramo do direito19
 – a legitimidade da intervenção estatal para manutenção da ordem 

e o combate à criminalidade e violência. Dentre as teorias elaboradas no desenrolar 

da história, as mais conhecidas são as de cunho absoluto, que englobam as 

relativas e as mistas (aditivas e dialéticas), cada uma delas desenvolvidas de acordo 

com o contexto histórico, político e social de seu tempo. E todas elas se dedicaram a 

tentar responder, na síntese de Claus Roxin, o que permitiria o grupo social 

restringisse a liberdade de um de seus membros20. 

A teoria denominada absoluta baseia-se na finalidade retributiva da pena, que 

visa a compensação do mal causado pela prática de um crime, tendo como ponto de 

partida uma ação cometida no passado e que precisa ser reparada para que não 

haja a ruptura da ordem social em decorrência da prevalência dos interesses 

individuais sobre os coletivos21. Sustenta-se na compensação do mal praticado pelo 

cometimento da infração e violação da ordem, fazendo referência ao passado, ou 

seja, ao ato já cometido.  
                                                                                                                                                                                     
é a finalidade: prevenir, subsidiariamente, em caráter geral e especial, comportamentos criminosos”. 
(QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.) 
16

 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 279. 
17

 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao código penal. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 239. 
18

 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 56. 
19

 Para Dias, “à sombra do problema dos fins da pena, é no fundo toda a teoria do direito penal que 
se discute e, com particular incidência, as questões fulcrais de legitimação, fundamentação, 
justificação, e função da intervenção penal estatal. (...) a questão dos fins da pena constitui, no fundo, 
a questão do destino do direito penal”. (DIAS, Jorge Figueiredo. Questões fundamentais de direito 
penal revisitadas. São Paulo: RT, 1999, p. 89.) 
20

 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: Veja, 1986, p. 15. 
21

 Para Lyra, “A justiça penal, na mais rudimentar forma, já era a expressão espontânea, inevitável e 
irremediável do instinto de conservação do aglomerado, reagindo contra toda ação danosa ou 
perigosa. O crime constituía, sempre, mediata ou imediatamente, atentado às conveniências 
predominantes”. (LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 
1958, p. 13.)  
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Nesse ponto de vista, Paulo de Souza Queiroz diz que isso dá à pena a 

característica de ser um fim em si mesma, o que justificaria a nomenclatura de 

absoluta, já que não buscaria nenhum outro efeito social voltado para o futuro; ela 

não teria como objetivo combater a criminalidade, manter a paz social ou reintegrar 

o apenado futuramente22. Apesar do conceito ser bem difundido, esse 

posicionamento não pode ser considerado exato, haja vista que a finalidade 

retributiva, em cada uma das suas vertentes (vingança, expiação, imperativo 

categórico de justiça ou retribuição jurídica) não está isenta de finalidade, contendo 

escopos bem delineadas, respectivamente: a compensação do mal, o 

arrependimento do infrator, o alcance da justiça ou o reestabelecimento do equilíbrio 

do ordenamento jurídico23. 

Na visão de Immanuel Kant, a compensação do mal do crime aconteceria 

com aplicação de uma pena que causasse um mal proporcional, satisfazendo a 

racionalidade humana na busca por justiça24. Referida teoria possuía um 

fundamento moral de realização de justiça (imperativo categórico25), no qual a 

sociedade, lesada pelo ato praticado pelo delinquente, tornava necessária a 

aplicação da pena para restaurar a ordem violada, estabelecendo uma relação de 

causa e consequência racional para que a punição não se aproximasse da vingança 

irracional e do exercício da arbitrariedade estatal. 

Contudo, após analisar as vertentes mais significativas da teoria absoluta, 

nota-se a falta de preocupação para com o futuro, quer seja no que diz respeito à 

pessoa do apenado em particular ou à sociedade, pois não se atenta com a redução 

da criminalidade. Isso faz com que essa teoria das finalidades da pena deixe a 

desejar no que diz respeito ao atendimento das expectativas da sociedade 

                                                           
22

 Para Queiroz, “São Consideradas absolutas todas as teorias que vêem o direito penal (a pena) 
como um fim em si mesmo, cuja justificação não depende de razões utilitárias ou preventivas, de 
sorte que, em rigor, como diz Roxin, a pena não serve para nada, pois sua legitimação decorre do 
simples fato de haver sido cometido um delito. A pena se justifica, assim, quia peccatum est (pune-se 
porque pecou), nisso esgotando seu conteúdo”. (QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal: parte 
geral. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 69.) 
23

SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Dissertação 
de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
21. 
24

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
68. 
25

 “Kant entendia a lei como um imperativo categórico, isto é, como aquele mandamento que 
representasse uma ação em si mesma, sem referência a nenhum outro fim, como objetivamente 
necessária’”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 69.) 
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contemporânea quanto à segurança, sendo necessário um novo enfoque sobre as 

punições. 

Em contrapartida surge a teoria relativa que, ainda que tenha como 

fundamento a ocorrência de um crime, se volta para o futuro, tendo como sua 

finalidade gerar algum aproveitamento vindouro26, no sentido de impedir que novas 

violações venham a ser praticadas27. Nessa teoria a legitimidade da pena estaria em 

proteger a vida em sociedade, diminuindo a violência e a prática de crimes, além de 

manter a vigência da ordem jurídica estabelecida. 

Essa mudança de nortes acontece após o advento do período humanitário em 

1750, que trouxe inúmeras alterações a respeito das modalidades de penas a serem 

aplicadas, diminuindo a incidência de penas corporais, suplícios e penas de morte, 

além do surgimento de estabelecimentos prisionais em moldes diversos. Até porque, 

mesmo com as transformações que se sucederam dos ensinamentos de Cesare 

Beccaria, não foi possível verificar a diminuição da violência e da criminalidade28. 

A doutrina divide as teorias relativas de acordo com os aspectos da sua 

finalidade preventiva: geral e especial. A primeira está destinada à coletividade 

social e a segunda é dirigida à pessoa do condenado. No mais, esses dois aspectos 

da finalidade preventiva estão subdivididos em faces positiva e negativa. 

Diz-se que as teorias relativas recebem essa nomenclatura por, ao buscar a 

prevenção de crimes ao invés da justiça, como acontecia nas teorias absolutas, e 

não ter um fim em si mesma, intentando a prevenção futura de crimes, dependeriam 

de circunstâncias mutáveis29. 

Assim, referida teoria se baseia na finalidade preventiva da pena e na 

intimidação, a fim de evitar o cometimento de novas infrações por parte do agente 

ou de outros integrantes do corpo social, além de fornecer meios para que o infrator 
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 Para Lesch, “a pena, ao menos de acordo com seu conceito, é retribuição, entendendo-se por 
retribuição uma reação, uma resposta a algo que aconteceu; por isso, o fundamento real da pena (a 
culpabilidade) se encontra no passado, ainda que seu fundamento final (aquilo, que com ela se busca 
e pretende alcançar) se encontra inserido no futuro”. (tradução livre) (LESCH, Heiko. La función de la 
pena. Madri: Dykinson, 1999, p. 21.) in (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: 
parte geral. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 75.) 
27

 Sobre o assunto, Bittencourt, ao citar Hassemer, explica que a formulação da finalidade preventiva 
da pena tem seu embrião na antiguidade, podendo ser identificada nos escritos de Platão que nos 
explica que “nenhuma pessoa responsável castiga pelo pecado cometido, mas sim para que não 
volte a pecar”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 75.) 
28

 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 24. 
29

 PUIG, Santiago Mir. Introdución a las bases del derecho penal. Buenos Aires: B de F, 2003, p. 53. 
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seja reintegrado à sociedade após o cumprimento da pena aplicada, tendo como 

ponto principal os efeitos que serão gerados pela sua aplicação no futuro30.  

A pena se torna útil de forma geral, atingindo a coletividade no sentido de 

servir de exemplo e também à pessoa do apenado, intimidando-o a não delinquir 

novamente e possibilitando sua reinserção na sociedade. Mais do que prevenir a 

ocorrência de crimes nos moldes já relatados, a teoria relativa, com a sua finalidade 

preventiva, têm como objetivo paralelo que a atuação efetiva do Estado no combate 

à criminalidade, através do exercício do direito penal como instrumento de punição, 

coíba reações informais da sociedade para eliminar a violência, impedindo o retorno 

ao status primitivo de vingança particular31. 

Para Francisco de Assis Toledo32 “a criminalidade jamais será extinta e 

transgredir regras faz parte da natureza humana. Assim, nenhuma forma de punição 

ou mesmo de intimidação refreará esse impulso humano no decorrer da história”. Há 

de se considerar que a evolução dos tempos, das tecnologias e dos costumes 

humanos declina em novas formas de criminalidade, o que, obrigatoriamente, gera a 

necessidade da criação de novos tipos penais. 

Atualmente, o abismo social, oriundo de um sistema econômico capitalista, 

faz com que a luta de classes também influa na existência da criminalidade e 

violência. Logo, o Estado está preso em um ciclo infinito de tentar, através de 

intimidação cada vez mais severa, acabar com o crime. Esse espaço massivo de 
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SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Dissertação 
de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
34.  
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 Para Rodrigues, “perdidas as matrizes de legitimação teocrática ou metafísica, a legitimidade do 
direito penal reside na sua capacidade para reduzir ao mínimo possível o grau de violência existente 
na sociedade. A ausência do direito penal suporia o abandono do controle do crime ao livre jogo das 
forças sociais; em definitivo, a dinâmica de ‘agressão-vingança/agressão-vingança’”. (RODRIGUES, 
Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão penitenciária. São Paulo: RT, 2001, p. 33-34.) 
32

 Ainda para Toledo, “(...) toma-se consciência de um importante desdobramento do direito penal, 
como instrumento eficaz de prevenção do crime. Não se deve, entretanto, supervalorizar sua aptidão 
nesta área. O crime é um fenômeno social complexo que não se deixa vencer totalmente por arma 
exclusivamente jurídico-penais. Em grave equívoco incorrem, frequentemente, a opinião pública, os 
responsáveis pela Administração e o próprio legislador, quando supõem que, com a edição de novas 
leis penais, mais abrangentes ou mais severas, será possível resolver-se o problema da criminalidade 
crescente. Essa concepção do direito penal é falsa porque o toma como uma espécie de panaceia 
que logo se revela inútil diante do incremento desconcertante das cifras da estatística criminal, apesar 
do delírio legiferante de nossos dias. Não percebem os que pretendem combater o crime com a só 
edição de leis que desconsideram o fenômeno criminal como efeito de muitas causas e penetram em 
um círculo vicioso invencível, no qual a própria lei penal passa, frequentemente, a operar ou como 
importante fator criminógeno, ou como intolerável meio de opressão”. (TOLEDO, Francisco de Assis. 
Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 5.) 
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atuação do Estado acaba por abrir precedentes para a instituição de um Estado de 

terror que exige uma total obediência a seus desígnios33. 

Contudo, existe sempre a possibilidade da impunidade que tiraria a eficácia 

da intimidação. Entre a cifra negra, uma atuação policial deficiente, a morosidade do 

sistema judiciário na persecução penal e as hipóteses de absolvição, existe uma boa 

probabilidade de um delinquente escapar à penalidade estipulada e não se sentir 

coibido pelas formas de contra-impulso desenvolvidas pela teoria preventiva geral 

negativa34. 

Não há qualquer vinculação e sequer compatibilidade da finalidade de 

prevenção geral negativa com a ressocialização. A última se volta à reintegração do 

condenado ao corpo social, no futuro, de forma harmônica, ou seja, sem que este 

volte a perpetrar atos considerados nocivos à convivência social funcional, enquanto 

a primeira se dirige aos delinquentes potenciais, tendo como objetivo que a 

coletividade, em vistas da apenação de um indivíduo, se atemorize e se abstenha de 

cometer crimes. A ressocialização, nesse caso, passa ao largo do objetivo 

preponderante da finalidade preventiva geral negativa, já que intimidação exercida 

por meio da pena em nada contribui para a emenda ou alteração do modo de viver 

do condenado, apenas coloca o mesmo como instrumento de docilização35. 

Juarez Cirino dos Santos atribui à finalidade preventiva geral positiva uma 

concepção moderna de natureza político-criminal com a elaboração de 02 (duas) 

posições a respeito do tema: a de Jakobs e a de Roxin, sendo denominadas, 

respectivamente, de teoria fundamentadora e limitadora. Para Jakobs e sua teoria 

fundamentadora, a norma penal (e consequentemente a pena) não se destina à 

proteção de bens jurídicos, pois a mesma não pode evitar ou reparar o dano 

causado pela violação perpetrada, já que ela só é imposta após a ocorrência da 
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 Para Roxin, “(...) o ponto de partida da prevenção geral possui normalmente uma tendência para o 
terror estatal. Quem pretende intimidar pela pena, tenderá a reforçar esse efeito, castigando tão 
duramente quanto possível”. (ROXIN, Claus. Sentido e limites da pena estatal. In: Problemas 
fundamentais de direito penal. 2. ed. Trad. Ana Paula dos Santos Luís Ntscheradetz. Lisboa: Veja, 
1993, p. 23-24. E HASSEMER, Winfried. Fundamentos de Derecho Penal. Trad. Francisco Muñoz 
Conde e Luiz Arroyo Zapatero. Barcelona: Bosch, 1974, p. 387). 
34

SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Dissertação 
de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
38. 
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SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. Dissertação 
de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São Paulo, 2017, p. 
38. 
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lesão e, em muitos casos, a violação não produz um dano que possa ser percebido 

externamente. Assim, fica claro que, para Gunther Jakobs, o direito penal não tem 

como função a tutela de bens jurídicos, por mais importantes que sejam36. 

Dentre as críticas à teoria fundamentadora tem-se a proferida por Eugênio 

Raul Zaffaroni37, no sentido de que essa teoria se dedica ao equilíbrio do sistema, 

deixando de solucionar conflitos interpessoais e proteger bens jurídicos, se 

distanciando do homem ao transformá-lo em um microssistema “físico-psíquico”, 

permitindo que punições sejam aplicadas mesmo a infrações morais com a escusa 

utilitária de estabilizar o sistema. 

Por sua vez, para Roxin, ao contrário de Jakobs, o direito penal deve tutelar 

bens jurídicos e não proteger as expectativas da sociedade. A nomenclatura de 

limitadora é atribuída a essa teoria, pois o fortalecimento da confiança no 

ordenamento jurídico e reafirmação da validade da norma encontra limites 

estabelecidos pela culpabilidade do agente infrator, o que não ocorria na teoria 

fundamentadora38. 

Dessa maneira, a atuação estatal não teria como objetivo a mera intimidação 

de potenciais criminosos para que não incidissem na prática delituosa, mas visava 

construir, pela aplicação da pena, uma consciência social de aprendizado da 

população sobre a força do ordenamento jurídico a despeito da violação sofrida, 

gerando um sentimento de confiança que manteria o corpo social são e garantiria 

sua unidade. 

É perceptível que o motivo da diferenciação entre as teorias analisadas: a 

primeira se fundamenta na manutenção das expectativas sociais, permitindo a 

aplicação de sanções tão rígidas, quanto sejam necessárias para manter a 

confiança e expectativas da sociedade e a segunda, estabelece limites para a 

atuação do direito penal (salvaguardar, de forma subsidiária, bens jurídicos), para a 

medida da pena (culpabilidade) e para a própria finalidade preventiva geral positiva 

(direitos humanos e direitos e garantias fundamentais), fazendo com que as penas 

aplicadas sejam mais brandas se comparadas com aquelas permitidas pela teoria 

jacobiana. No caso dessa última, por não haver qualquer limitação à manutenção 
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 SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 18. 
37 ZAFFARONI, Eugenio Raul. En busca de las penas perdidas: deslegitimación y dogmática jurídico-
penal. Bogotá: Temis, 1990, p. 66. 
38

 SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 19. 
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das expectativas da sociedade, corre-se o risco dessa finalidade ser passível de 

utilização em qualquer sistema de governos, inclusive nos totalitários39. 

Franz Von Liszt40 acreditava que mudando as condições as quais o criminoso 

era submetido, seria possível modifica-lo em um ser humano melhor que não 

oferecesse perigo à sociedade, o que pressupunha, também, uma classificação 

daqueles a quem a norma penal se dirigia. Assim, existiriam homens que poderiam 

ser corrigidos, outros que poderiam ser intimidados e aqueles para quem a pena não 

surtiria qualquer efeito aprimorador. Logo, a correção se daria pela ressocialização 

provocada durante o cumprimento da pena. A intimidação decorreria da advertência 

no sentido de que se o homem voltasse a delinquir sofreria nova punição e, para 

aquele que fosse considerado incorrigível, restaria a alternativa de ser colocado à 

parte da sociedade para que não voltasse a lesionar os bens jurídicos tutelados. 

Ainda, segundo Franz Von Liszt41, esse indivíduo estaria em estado de 

inocuidade, ou seja, em decorrência da sua periculosidade, não é mais útil à 

sociedade e deve permanecer apartado de forma temporária ou permanente, 

enquanto durar sua postura danosa, a fim de proteger a sociedade, configurando a 

já conhecida defesa social. 

A teoria relativa tem dois desdobramentos diversos: o primeiro com o foco 

curativo e o segundo com o foco na ressocialização do agente. Esses 

desdobramentos ocorreram em razão de transformações e adequações com o 

passar do tempo, na tentativa de moldar tal teoria ao mundo contemporâneo e aos 

princípios do Estado Democrático de Direito42. 

Nesse enredo, destaca-se a figura emblemática Cesare Lombroso e sua 

teoria do homem criminoso. Referida teoria determina que o indivíduo que pratica 

um crime não é considerado normal, pois possui uma patologia que o leva a ter esse 

comportamento desviante, sendo necessário que a pena aplicada seja um 
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Russel, 2003, p. 144. 
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tratamento para a doença e que possibilite a cura da sua anormalidade e 

enfermidade43. 

Nos dias de hoje verifica-se essa natureza terapêutica nas chamadas 

medidas de segurança, aplicadas aos inimputáveis (aqueles que, em razão de 

doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não eram 

capazes de entender a ilicitude do fato praticado ou, ainda que fosse capaz de 

entender, não eram capazes de determinar-se de acordo com o seu entendimento) 

que, sob o pretexto de tratamento da enfermidade mental, segrega-o da sociedade 

em estabelecimentos médico-penais, antigamente denominados de “manicômios 

judiciais”.  

Do exposto, atribui-se agora a finalidade da pena enaltecedora do presente 

trabalho, qual seja, a finalidade ressocializadora. Assim, por ressocialização 

entende-se, nos dizeres de René Dotti44, a modificação do comportamento do preso 

para que ele não mais haja de forma nociva à sociedade. Desta feita, ressocializar 

significa operar uma reforma no indivíduo através da redução e da reintegração, 

socializando-o para o retorno ao convívio social, fazendo com que o apenado aceite 

e se adapte aos moldes da sociedade, não mais praticando condutas consideradas 

reprováveis por ela. 

Para que a pessoa seja considerada ressocializada, deverá, pois, comportar-

se de forma adequada com os valores tidos como condizentes a uma vida social 

harmônica, preenchendo requisitos estabelecidos pelo grupo social, não devendo 

mais delinquir. Corrigido pela pena, ele deverá dedicar sua vida às atividades 

consideradas como normais45. 
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 “Cesare Lombroso (1835-1909) é considerado o pai da criminologia moderna. Adepto da 
fisiognomia, ele propôs um extenso estudo das características físicas de loucos, criminosos, 
prostitutas e “pessoas normais” em sua Itália natal. Hoje em dia, a maior parte de suas conclusões 
soam preconceituosas e tendenciosas, sendo que a maior parte das características citadas não 
aparecem numa porcentagem realmente impressionante para serem consideradas padrão de uma 
pessoa má. Não obstante, o estudioso parece firme em suas convicções e foi bastante respeitado em 
seu tempo, e algumas dessas noções – infelizmente – são ouvidas ainda hoje com uma frequência 
alarmante”. (QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 77-
78). 
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 DOTTI, René A. Bases e alternativas para o sistema de penas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 92. 
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 Nesse sentido, para Shecaira, “Ressocializar é a efetiva reinserção social, a criação de 
mecanismos e condições para que o indivíduo retorne ao convívio social sem traumas ou sequelas, 
para que possa viver uma vida normal”. (SHECAIRA, Sergio Salomão; CORRÊA JUNIOR, Alceu. 
Pena e Constituição. São Paulo: RT, 1995, p. 44.) 
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É possível identificar inúmeros mecanismos ressocializadores utilizados no 

decorrer da história e que variavam de acordo com o contexto político e ideológico. 

Inicialmente, as prisões eclesiásticas originárias do direito canônico que, através do 

isolamento, pretendiam que o criminoso meditasse e rezasse como forma de 

alcançar o arrependimento e redenção. 

A religião, ainda hoje, é um importante instrumento ressocializador do 

apenado, uma vez que a adesão a um culto proporciona o arrependimento e 

correção moral e espiritual do agente, fazendo com que futuramente ele trilhe o 

caminho do bem, não mais atentando contra a ordem social46. Tal argumento 

encontra fundamento no fato de que na Lei de Execução Penal vigente há previsão 

de assistência religiosa aos encarcerados. 

Outro mecanismo essencial na reintegração do indivíduo egresso é o 

trabalho47. A laborterapia foi o instrumento mais utilizado como mecanismo de 

ressocialização dos condenados. Atualmente, verifica-se essa eleição valorativa, 

uma vez que a Lei de Execução Penal traz em seu bojo inúmeras disposições 

acerca da realização de atividade laboral por parte dos encarcerados, permitindo, 

ainda, a remição da pena em razão do trabalho48. 

Já a educação, direito de todos, advém de um Estado Social que “se 

emprenha por assegurar o bem-estar material a todos os indivíduos, para ajuda-los 

fisicamente, economicamente e socialmente. O delinquente, como indivíduo em 

situação difícil e como cidadão, tem direito à sua reincorporação social”49. 

Considerada um dos pilares fundamentais da ressocialização, a educação é 

ferramenta essencial para a reintegração social do apenado, não se restringindo 
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 SILVA, Anaclara Pedroso Fernandes Valentim da. O mito do cárcere ressocializador. 
Dissertação de Mestrado em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. São 
Paulo, 2017, p. 50. 
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 Art. 27.O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. 
(BRASIL. Lei 7.210/84. Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 04 jan. 2018). 
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 Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 
finalidade educativa e produtiva. § 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as 
precauções relativas à segurança e à higiene. § 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo. 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. II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (BRASIL. Lei 
7.210/84. Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 04 jan. 2018). 
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 ALBERGARIA, Jason. Das Penas e da Execução Penal. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 
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apenas à educação escolar, mas também ao aperfeiçoamento profissional, nas 

modalidades presencial e educação à distância. Essa maximização da capacidade 

do condenado atrela-se, ao menos em tese, aos preceitos de um Estado 

Democrático de Direito, uma vez que este tem como objetivo o pleno 

desenvolvimento dos seus integrantes. Como já mencionado, a educação é desígnio 

singular nesta pesquisa, portanto, será analisada de forma minuciosa e elucidativa 

nos próximos itens. 

A terceira grande teoria acerca da finalidade da pena é uma junção das duas 

teorias absoluta e relativa, englobando tanto a perspectiva retributiva, quanto a 

preventiva, quer seja de forma aditiva – possuindo todas as finalidades igual 

importância, quer seja na modalidade dialética, na qual, a depender do caso 

concreto, uma das finalidades deverá prevalecer para o atingimento do objetivo. 

As teorias mistas reúnem em si a retribuição, a prevenção geral e especial, 

ambas nas faces positiva e negativa, sendo possível identificar, vez ou outra, a 

preponderância de uma das finalidades sobre as demais de acordo com a política 

criminal adotada na ocasião. Mesmo as teorias mistas, predominantes no mundo 

moderno, nesse contexto de agrupamento de finalidades, têm seus desdobramentos 

doutrinários, podendo ser divididas em aditivas e ecléticas50. 

Quando se fala na teoria mista aditiva, agrupa-se todas as finalidades da 

pena, sem que haja qualquer direcionamento normativo para a preponderância de 

alguma delas, servindo para retribuir, prevenir e reintegrar na mesma intensidade e 

medida. Na legislação penal vigente no Brasil, encontram-se provas da adoção da 

teoria mista aditiva tanto na Lei de Execução Penal – que determina que o objetivo é 

a integração do condenado na sociedade51, quanto no próprio Código Penal que 

trata da reprovação, prevenção52 e retribuição53. Conclui-se, então, que o Brasil 
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 LESCH, Heiko. La función de la pena. Madri: Dykinson, 1999, p. 41. 
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 Art. 1º da Lei de Execução Penal: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
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 § 5º do artigo 121 do Código Penal: “Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de 
aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a 
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adota a teoria mista aditiva54 porque a reprovação tratada no artigo 59, do Código 

Penal é nada mais do que a finalidade retributiva colocada com o mesmo valor da 

prevenção. 

Para finalizar, evidencia-se a impossibilidade de estabelecer marcos 

temporais no tocante ao início e fim das teorias a respeito das finalidades da pena, 

posto que não foram desenvolvidas de maneira linear no decorrer do tempo, 

desencadeando sobreposição entre elas em decorrência de influências mútuas. 

  

1.2 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DAS PRISÕES 

 

O estudo dos estabelecimentos prisionais reporta à origem e solução das 

penas em suas diversas formas de cumprimento. Desde a antiguidade, como já 

elucidado no item acima, existiam penas privativas de liberdade, as quais, 

forçosamente, deveriam ser cumpridas em locais denominados cárceres.  

Entretanto, as prisões não iniciaram com o surgimento das penas. Como as 

penas eram aplicadas, até o início do período medieval, para vingar e purificar, não 

havia necessidade de se manter alguém segregado. Posteriormente, surgem os 

calabouços e as masmorras, reconhecidos como prisões, cujo objetivo era “guardar” 

o infrator até a aplicação de seu castigo55. 

Por um longo período, a execução da pena foi um espetáculo público de 

horror, no qual os apenados eram submetidos a sofrimentos corporais, muitas vezes 

com consumação de crueldade diante da coletividade, o que objetivava amedrontar 

e inibir o ato praticado pelo condenado perante aos demais. 

Durante todo século XVIII, a prisão serviu somente como contenção e guarda 

de condenados, para preservá-los, fisicamente, até o momento de serem julgados 

ou executados. Nesse período, recorria-se à pena capital, às penas corporais, como 

                                                                                                                                                                                     
sanção penal se torne desnecessária”. (BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848/40. Disponível em: 
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crueldade diante da coletividade, que objetivava amedrontar e inibir o ato praticado pelo condenado 
perante aos demais. (BARRETO, Wanderlei de Paula; KLOCH, Henrique. Os direitos da 
personalidade e a integridade dos detentos nas penitenciárias do estado de Santa Catarina. 
Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 7, n. 1, jan./jul. 2007, p. 253. Disponível em: 
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as mutilações, açoites e humilhações. A prisão era uma espécie de suplício, em que 

as confissões eram sob torturas e essa brutalidade perdurou por séculos, como 

depósitos de pessoas que aguardavam a execução de sua pena56. 

Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt57, “os vestígios que nos chegaram 

dos povos e civilizações mais antigas (China, Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia, etc.) 

coincidem com a finalidade que atribuíam primitivamente à prisão: lugar de custódia 

e tortura”. Os cárceres chineses, que já existiam no século IV a.C, época do 

imperador Sun. Após esse período, tornou-se obrigatório um regulamento carcerário, 

e aqueles que eram condenados por lesões eram obrigados a realizar trabalhos 

forçados e públicos. Nesses cárceres, aplicavam-se os mais variados tormentos, 

como o do ferro quente – pao-lo –, que consistia em picar com esse instrumento os 

olhos dos presos58.  

Na Babilônia, os cárceres eram denominados “Lago de Leões” e se 

assemelhavam a poços. Já os egípcios tinham como locais destinados a cárceres as 

cidades e as casas privadas, locais em que os presos realizariam os trabalhos, 

enquanto os japoneses dividiam o país em cárcere do norte e do sul, para alojar, nos 

últimos, os condenados por delitos menores59.  Ainda, na ordem normativa hebraica, 

a prisão tinha duas funções: evitar a fuga e servir como sanção, que poderia ser 

comparada à atual instituição da prisão perpétua, porquanto considerava indigno de 

viver em sociedade o infrator da lei60.  

                                                           
56

 BARRETO e KLOCH citam OLIVEIRA, Odete Maria. op. cit., p. 50. Nas sociedades pouco 
desenvolvidas, prisão preventiva não era necessária, pois a responsabilidade é ainda coletiva e não 
individual. Não é só o acusado que deve reparar o mal cometido, mas, se ele faltar, o clã, de que ele 
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Catarina. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 7, n. 1, jan./jul. 2007, p. 255. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/526. Acesso em 28 jan. 2018. 
57

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e alternativas. São Paulo: RT, 
1993. p. 14 
58

 HESPANHA, António M. A História do Direito na História Social. Lisboa: Livros Horizonte, 2005, 
p. 28. 
59

 HESPANHA, António M. A História do Direito na História Social. Lisboa: Livros Horizonte, 2005,  
p.29. 
60

 Para Hespanha (...) havia influência religiosa, com uma significativa dose de irracionalidade: o autor 
de um delito era encerrado em um calabouço, que não tinha mais que “seis pés de altura, estreito, de 
tal modo que o sujeito não podia estender-se e era mantido somente a pão e água, até que a 
debilidade anunciava a morte, quando recebia um pouco de cevada” (HESPANHA, António M. A 
História do Direito na História Social. Lisboa: Livros Horizonte, 2005, p. 30-31). 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/526


34 

 

Nos textos bíblicos, Antonio Hespanha61 cita alguns antecedentes, como no 

Levítico, em que se fala da prisão do blasfemo, e ainda nos Livros de Jeremias e 

dos Reis, que mencionam os cárceres dos profetas Jeremias e Miqueias, também 

Sansão, que foi importunado até ser privado da visão e da liberdade.  

Claus Roxin62 ensina que na Grécia, acompanhando as ideias de Platão, cada 

tribunal deveria ter seu cárcere, havendo três tipos: o primeiro era na praça do 

mercado, para mera custódia, o segundo para correção e um terceiro para suplício 

em uma região sombria e deserta. As casas de custódia serviam de depósito geral, 

para a simples segurança, e o cárcere, para impossibilitar a fuga dos acusados. As 

leis de Ática lhes atribuíam outro sentido, já que determinavam que os ladrões 

seriam julgados, indenizariam a vítima e deveriam cumprir cinco dias e cinco noites 

de encarceramento63.  

John Gilissen64, salienta, ainda, a Constituição de Constantino, que do ano de 

320 d.C., já continha disposições muito avançadas em matéria de Direito 

Penitenciário: como são as prisões, a separação dos sexos, a proibição de rigores 
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inúteis, a obrigação do Estado de custear a manutenção dos presos pobres e a 

necessidade de um pátio onde os internos tomem sol. Em contrassenso aos dias 

atuais que em alguns cárceres, os princípios assinalados ainda não têm vigência, 

não há separação real de sexos, os rigores inúteis subsistem, o Estado não custeia 

a alimentação e as ditaduras privam os presos de sol e ar livre, além de outros 

direitos. 

No final da Idade Média, foi quando surgiram as penitenciárias, segundo 

Nunes65, época em que a Igreja aplicava a prisão como um castigo, uma penitência, 

uma forma de depurar a alma, por meio de orações e reflexões, com intuito de salvar 

o apenado do remorso do ato cometido. Conforme os delitos praticados, eram 

atribuídas as penas de caráter simbólico, como arrancar os dentes dos que 

prestavam falso testemunho, fazer com que os adúlteros andassem nus pelas ruas e 

a perfuração da língua dos blasfemos, “especialidades” que encontraram sua mais 

relevante expressão durante a Santa Inquisição. 

Na Europa, aproximadamente no final do século XVI, acrescenta Nunes66, 

sugiram as “Casas de Força”, nas quais exigiam, como complemento da pena, o 

labor dos segregados. Já na cidade britânica de Bridewell, no ano de 1552, foi 

erigida a House of Correction, cuja prisão tinha como princípio reeducar, mas 

também castigar o delinquente.  

Com o passar dos anos foram surgindo várias prisões pelo mundo, como em 

Amsterdã, no ano de 1559, onde foram construídas as prisões para homens e para 

mulheres; em Bremen, no ano de 1609, em Lübeck, no ano de 1613, e Hamburgo, 

em 162267.  

Nesse aspecto, importante ressaltar que memoráveis filósofos como 

Rousseau, Montesquieu e Voltaire serviram de inspiração para Cesare Bonesana68, 

conhecido pela história como o Marquês de Beccaria que, no ano de 1764, escreveu 
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sobre os delitos e as penas. Em sua obra Dei Delitti e Delle Pene, Beccaria69 

combatia a tortura praticada nas fases inquisitivas e julgamentos. Lutou contra a 

morosidade na conclusão dos processos, prisões sem fundamentos, arbitrariedade 

na aplicação da pena: 

 

Se é verdade que a maioria dos homens respeita as leis pelo temor 
ou pela virtude, se é provável que um cidadão prefira segui-las a 
violá-las, o juiz que ordena a tortura expõe-se constantemente a 
atormentar inocentes. Direi ainda que é monstruoso e absurdo exigir 
que um homem seja acusador de si mesmo, e procurar fazer nascer 
a verdade pelos tormentos, como se essa verdade residisse nos 
músculos e nas fibras do infeliz. 

 

E mais, diante da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

promulgada em 1789, na França, inspirada nos ideais de Montesquieu e seus 

seguidores, nenhum homem poderá ser acusado, sentenciado, nem preso senão 

nos casos determinados pela lei e segundo as formas que ela tem prescrito. Os que 

solicitam, executam ou fazem executar ordens arbitrárias devem ser castigados70. 

Outro importante ícone do sistema penitenciário foi John Howard, o autor do 

livro “O estado das Prisões e Galés”, em 1777. Ele alertou sobre a necessidade da 

religião para apenados, bem como do tratamento humanitário71.  

No ano de 1787, seguindo a mesma linha de John Howard, Jeremy Betham72 

idealizou o sistema denominado de Panopticon73,  sendo basicamente uma estrutura 
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que permite que o maior número possível de indivíduos sejam vigiados da maneira 

mais econômica.  

O sistema Panóptico, ou seja, uma “visão do todo”, é simples, no entanto à 

sua época tal sistema foi inovador e até hoje é amplamente utilizado e difundido, 

seja em prisões, hospitais, em escolas. Trata-se de um prédio de forma circular e as 

celas dos prisioneiros ficam nas extremidades desse circulo, de forma que todas as 

celas sejam seguramente separadas uma das outras e a comunicabilidade seja nula. 

O inspetor responsável por vigiar esses homens ficará no centro do circulo, lugar 

este que pode ser chamado de “alojamento do inspetor”, e preferencialmente a área 

entre o centro e as celas deve ficar vazia. A parte que dá pra fora da cela deve ter 

uma janela que permita a iluminação do local, e as barras de ferro que prendem o 

indivíduo devem ser o mais finas quanto possíveis, para permitir a perfeita 

visibilidade do interior do alojamento74. 

É de relevância enfatizar que o terceiro capítulo da terceira parte da obra de 

Michel Foucault75, Vigiar e Punir, começa descrevendo a organização que uma 

cidade era submetida no séc.XVII, para que a peste pudesse ser controlada. Essa 

organização acontecia de tal maneira que nenhum detalhe escapava, cada indivíduo 

era constantemente vigiado dentro de sua própria casa por um síndico encarregado 

de uma rua, que por sua vez comunica ao intendente todos os fatos, como a 

situação das pessoas, quantas morreram e qualquer outro tipo de informação 

relevante76. Essa organização constitui um modelo compacto do dispositivo 

disciplinar desenhado por Jeremy Bentham.  

Esse sistema arquitetônico é descrito por Michel Foucault como uma espécie 

de “máquina de alienação”, um “zoológico real”, um “laboratório de poder”, haja vista 

que qualquer observador exerce um poder de controle sobre o prisioneiro através da 
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real sensação de estar sempre sendo vigiado. É a concretização da utopia do 

Estado de querer exercer sobre alguém (seja prisioneiro, doente ou criança) o 

controle e a vigilância absoluta.77. 

É um discrepante paradoxo pensar que na época do surgimento do 

“panoptismo”, iniciavam-se também as ideias legalistas de Beccaria. Surge então o 

questionamento: por que a teoria legalista se opõe ao sistema Panóptico? Enquanto 

na teoria legalista só há punição se infringir a lei, no sistema as pessoas são 

constantemente vigiadas, observadas, “punidas”, independentemente de estarem 

seguindo, ou não, os preceitos legais. Para Michel Foucault78, a existência do 

“panoptismo” ofusca a prática e a teoria penal, pois não existe o princípio da 

legalidade dentro do sistema Panóptico, afinal, nesse sistema todos os indivíduos 

são estigmatizados como criminosos por estarem sempre sob vigilância, ou seja, o 

objetivo é punir pelo que se pode fazer, e não pelo que se faz. 

Michel Foucault79 enfatiza que cada época tem criado suas próprias leis 

penais. Como anteriormente exposto, os condenados, nos séculos anteriores ao 

XVIII, eram expostos ao massacre e execução pública, seus corpos eram 

esquartejados e seus membros amputados, eram marcados no rosto ou nos ombros, 

e por fim eram queimados em grandes fogueiras. 

Esses atos eram justificados como sendo formas de salvação da alma do 

condenado. No entanto, esta prática passou a ser vista como negativa e como 

geradora de mais violência, visto que um ato criminoso era punido com outro. Assim, 

as formas de punição vão se transformando até chegar aos direitos penais 

modernos, os quais, utopicamente, pregam o respeito e a liberdade dos direitos 

humanos. 

Segundo Erving Goffman80, as instituições são como estabelecimentos sociais 

onde ocorrem determinadas atividades. Algumas proíbem seus membros de se 

relacionarem com o externo e com o social, impossibilitando a saída das 

dependências físicas de tal estabelecimento, ou seja, é uma residência onde se 
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encontram indivíduos que estão na mesma situação. Tais estabelecimentos são 

denominados de “instituições totais”. 

Partindo deste pressuposto, a prisão é uma das formas de instituições totais. 

Para Michel Foucault81, seu nascimento se deu antes ser utilizada para as 

detenções penais,  

 

ela se constituiu fora do aparelho judiciário, quando se elaboraram, 
por todo o corpo social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-
los e distribuí-los espacialmente, classificá-los e tirar deles o máximo 
de tempo, e o máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu 
comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna, 
formar em torno deles um aparelho completo de observação, registro 
e anotações, constituir sobre eles um saber que se acumula e se 
centraliza. 

 

O surgimento das prisões deu-se com a premissa de formar indivíduos 

submissos e úteis por meio de um trabalho detalhado de seus corpos, sendo criada 

antes que a lei a definisse como pena para os atos criminosos. Foucault82 apresenta 

que na passagem do século XVIII para o século XIX ocorre a transição da prisão, e 

esta se torna peça indispensável no conjunto das punições, marcando um momento 

importante na história da justiça penal e introduzindo processos de dominação e de 

modos de poder.  

Dessa forma, a prisão se fundamenta, primeiramente, como simples privação 

de liberdade, já que se vive em uma sociedade, nela um bem pertence a todos da 

mesma maneira e sua consequente perda tem mesmo prejuízo para um todo. Neste 

diapasão, o cárcere toma forma de castigo aos atos criminosos, já não penas uma 

privação de liberdade, mas uma exigência de mudança do individuo. Assim, a 

“instituição total” deve captar os aspectos dos indivíduos presos, sua moralidade, 

seu aspecto físico e seu comportamento, visto que a disciplina imposta aos mesmos 

deve ser incessante e ininterrupta. 

Por conseguinte, as técnicas corretivas vão além da privação jurídica de 

liberdade, e devem ter como base três princípios. Michel Foucault83 apresenta que o 

primeiro princípio é o isolamento dos condenados, não somente do mundo exterior, 
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mas também dos outros detentos. Seu intuito é evitar que ocorram dentro das 

prisões as revoltas e os complôs e diminuir a possibilidade de que quando os 

detentos estiverem livres, ocorra cumplicidade entre os mesmos, o que poderia levar 

a um aumento na criminalidade. Sabe-se que isolamento também leva o indivíduo a 

solidão, e esta funciona como um dispositivo para a reflexão, podendo levar o 

detento a repensar suas atitudes, e entrar em contato com sua própria consciência. 

O segundo princípio que Michel Foucault84 expressa é o trabalho, que 

juntamente com o isolamento, funciona como agente da transformação carcerária. 

Este princípio não deve ser entendido como um corretivo ou como um acréscimo da 

pena, mas sim como uma forma de tirar os detentos da ociosidade que o regime de 

detenção causa. O trabalho faz com que os detentos se movimentem evitando o 

ócio, diminuindo a agitação e facilitando que as regras da prisão sejam introduzidas 

sem o uso de meios de violência.  

Os apenados que recebem salários, possivelmente irão adquirir amor e hábito 

ao trabalho, dando a estes que ignoram a diferença entre o meu e o teu o sentido de 

propriedade e condição de sua existência. No entanto, o trabalho não pode 

transformar a prisão em uma oficina, mas deve constituir uma relação de poder na 

qual os detentos absorvam os princípios de ordem e de regularidade a partir do 

desempenho do mesmo, o que se torna essencial para socialização desses 

detentos85. 

No terceiro princípio, Foucault86 apresenta a modulação da pena, já que a 

prisão tende a se tornar o próprio instrumento desta modulação: “A justa duração da 

pena deve, portanto, variar não só com o ato e suas circunstâncias, mas com a 

própria pena tal como ela se desenrola concretamente”. 

Para tanto, a pena deve ser individualizada, ter como foco o indivíduo punido, 

sua transformação e o modo como reage ao sistema carcerário. E, se é da justiça 

que depende o princípio e a determinação da pena, é da prisão que depende a 

qualidade, a gestão e os rigores do cárcere. Então, as punições e as recompensas 
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não devem servir apenas para que os detentos respeitem o regulamento da prisão, 

mas também para que a ação sobre os mesmos seja efetiva87. 

Portanto, o papel da prisão não é somente conhecer a decisão dos juízes, 

aplicá-la e privar o criminoso da liberdade, mas observar, coletar dados que levem a 

um melhor conhecimento de cada indivíduo preso, oferecer formas de trabalho para 

que possam ocupar seu tempo e não serem jogados à ociosidade, tornar a pena 

individualizante para que possam entrar em contato consigo mesmo e refletir sobre 

seus atos, criar meios para a transformação do indivíduo, prevenindo que cometa 

outros atos que possam fazê-lo retornar ao cárcere.  

Ao problematizar o funcionamento da prisão, Michel Foucault88 enfatiza que 

ela pode se tornar perigosa, mas não há como substituí-la. Elas não diminuem a 

taxa de criminalidade, que podem continuar estáveis ou até aumentar, pois após o 

indivíduo sair da prisão, há grande possibilidade de nela retornar, ou seja, “a prisão 

é detestável solução que não se pode abrir mão”. 

O mesmo autor apresenta ainda que por utilizar-se de técnicas disciplinares 

contra os detentos, a prisão pode fabricar delinquentes. Ela se propõe a ensinar as 

leis e a respeitá-las, no entanto, utiliza-se do abuso de poder, o que desenvolve nos 

detentos sentimento de injustiça desencadeando mais violência89. 

A máquina do judiciário faz uso de seu poder para aplicar as leis de forma 

perversa, castigando e punindo os detentos, ao invés de reestruturar suas vidas, 

assim, a prisão acaba contribuindo para o aumento da violência e para a revolta 

desses indivíduos. Porém, se essa resiste há tanto tempo e seus princípios não 

sofrem questionamentos, é porque essa instituição total está enraizada e promove 

funções precisas no processo de subjetivação do sujeito contemporâneo. 

O otimismo do inicio deu margem ao pessimismo e às críticas plausíveis, 

diante da persistência de crises que abrangiam, principalmente, o objetivo 

ressocializador da pena privativa de liberdade e a impossibilidade absoluta ou 

relativa de se obter algum efeito positivo sobre o apenado. 

                                                           
87

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 211-212. 
88

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 213. 
89

 (...) Onde desapareceu o corpo marcado, recortado, queimado, aniquilado do supliciado, apareceu 
o corpo prisioneiro, acompanhado pela individualidade do “delinquente”, pela pequena alma do 
criminoso, que o próprio aparelho do castigo fabricou como ponto de aplicação do poder de punir e 
como objeto do que ainda hoje se chama a ciência penitenciária. (FOUCAULT, Michel. Vigiar e 
punir. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 213) 



42 

 

O histórico e evolução do contexto prisional tem indicado a necessidade de 

sua reforma, pois, mesmo sendo algo que se faz necessário diante da criminalidade 

exacerbada, ainda mantém contradições insolúveis em sua essência, como assim 

elucida Gonzalo Mourullo90: 

 

En la actualidad, domina la convicción de que el encarcelamiento, 
excepto para los individuos llamados de presos residuales, 
representa una gran injusticia, especialmente cuando se considera 
que entre esos presos no están los que cometen crímenes no 
convencionales. El elenco de plumas del siglo pasado se encuentra 
agotado y la pena de privación de la libertad, cuyo apogeo se dio en 
la segunda mitad del siglo XIX, se encuentra decadente, desde antes 
de finales del siglo XX. 

 

Nesse contexto, torna-se imprescindível a instituição de penas e 

estabelecimentos prisionais que tenham compatibilidade com uma sociedade que 

passa por transformações, aperfeiçoando-as, substituindo-as, dentro das 

possibilidades, e impedindo reformas que tornem ainda mais aprofundado o 

descrédito na pena de prisão como única forma para que o controle social seja 

exercido. O que se pretende é a implementação de um modelo ressocializador e 

garantidor dos direitos da pessoa que esteja inserida no sistema carcerário.  

 

1.3 O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO  

 

As sociedades primitivas brasileiras também se regiam pela prática de 

sacrifícios. Sabe-se que entre elas foi aplicada a Lei de Talião, limitando a reação do 

ofendido por meio da vingança privada91. 

Após o descobrimento do Brasil, os portugueses ainda aplicavam a pena 

capital, como forma de vingança pública. O sistema penitenciário brasileiro, durante 

o período Imperial (1500 a 1882), foi regido pelas Ordenações Afonsinas de 
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Portugal. As normas contemplavam textos do direito canônico, do direito romano e 

do direito consuetudinário português. A pena tinha como função primordial erradicar 

a criminalidade, para isso, apelava-se à crueldade, à violência, entre outras penas 

desumanas e, com intuito de exemplificar que atos como aqueles praticados pelos 

executados, não se repetissem perante aquela sociedade 92.  

No ano de 1889 o Código Penal foi promulgado como sendo a fonte 

legislativa de evolução do sistema prisional. Iniciou-se, nesse período, a 

humanização das prisões. O Código Penal de 1889 previa a pena privativa de 

liberdade e deu outra conotação e sentido à pena, além da punição, como por 

exemplo, a prisão disciplinar. Esse sistema de gerenciamento de pena perdurou até 

o ano de 1940, quando da publicação do novo Código Penal, que regulamentou as 

liberdades, o sistema de regimes de cumprimento de pena, o sistema progressivo e 

regressivo de regime. O Código Penal de 1940 foi um avanço para a forma, 

aplicação e cumprimento das penas no Brasil. Mas, somente em 1984, foi 

promulgada a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11/07/1984), que estabeleceu 

a execução dos direitos e deveres dos apenados93. 

Os órgãos da execução da pena, embora não sejam subordinados entre si, se 

complementam como instrumento na prestação jurisdicional do Estado. Cada órgão 

tem sua função específica, cujo objetivo é assegurar garantias legais, ou seja, 

executar a pena nos termos almejado pela legislação vigente. Segundo Henrique 

Kloch e Ivan Dias da Motta94: 

A gestão do sistema penitenciário brasileiro, até a década de 
noventa, foi exclusividade da administração pública, mas nos últimos 
anos, o Sistema Penitenciário Público enfrenta graves problemas, 
que refletem direta e indiretamente na administração pública do país, 
incluindo o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo, atingidos 
pelo aumento da criminalidade e pelo crescimento da população 
carcerária que se revela sem ressocialização. 
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No entanto, o sistema pelo qual se pune no Brasil, forjado sob o signo das 

matrizes do patrimonialismo, da escravidão e da exclusão, consagrou um padrão 

organizacional e estrutural de estabelecimentos penais que são o puro retrato da 

violação de direitos daqueles que lá se encontram. Embora o Brasil possua sistema 

normativo interno relativamente moderno e adequado aos padrões de um país 

periférico, reforçado por compromissos assumidos no âmbito da ordem internacional. 

Não carece de leis o sistema penitenciário interno, uma vez que Santos e 

Ávila95 revelam que no texto constitucional há inúmeras disposições apenas no 

artigo 5º da Magna Carta, que são destinadas à proteção, direta ou indireta, das 

garantias da pessoa privada de liberdade. Reflexo de que, aparentemente, há um 

compromisso pleno do Estado. Até mesmo nos períodos de instabilidade social, 

inclusive, a exemplo do estado de defesa, em que liberdades individuais 

experimentam justificadamente restrições episódicas em prol do interesse maior da 

coletividade, quem está segregado tem tratamento normativo adequado. 

As garantias legais previstas durante a execução da pena ou cumprimento de 

prisão cautelar estão previstas, também, em documentos internacionais, dentre eles, 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Americana de Direitos e 

Deveres do Homem e algumas Resoluções da ONU, que dispõem as regras 

mínimas para o tratamento da pessoa privada de sua liberdade. 

Já na década de 80, a Lei de Execução Penal abarcou rol extenso de direitos 

e deveres do preso (artigos 38 e 41, ambos da LEP) objetivando a humanização do 

cumprimento da pena. Na abertura do diploma (artigo 1º, LEP), consta fundamento 

primário da execução penal, qual seja, efetivar as disposições da sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições harmônicas para integração social do 

condenado e do internado. O cumprimento da pena se dará em cela individual, com 

área mínima de seis metros quadrados, contendo dormitório, aparelho sanitário e 

lavatório, devendo haver, ainda, compatibilidade entre a estrutura física do presídio e 

a sua capacidade de lotação (artigo 88)96. 
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Na visão de Konrad Hesse, o problema reside na falta de interesse político 

em fazer valer a vontade da Constituição97, e também das demais leis, a exemplo, 

da Lei de Execução Penal. O certo é que a população carcerária é imperceptível aos 

olhos da sociedade, bem como dos governantes, vez que não se angaria votos 

desenvolvendo políticas públicas voltadas ao sistema prisional. 

Marcel Ferreira dos Santos e Gustavo Noronha de Ávila98 justificam que  

 

o quadro de violação massiva a direitos fundamentais e a falência de 
políticas públicas são permeados por uma cultura punitiva por meio da 
qual é muito mais fácil sustentar, por exemplo, que a pessoa privada 
de sua liberdade que queima o próprio colchão deve dormir no chão 
ou, ainda, que “bandido bom é bandido morto”, do que reconhecer 
parcela de culpa da sociedade pela deterioração do tecido social. 
Cultura em que a saída temporária, equivocadamente generalizada 
por alguns órgãos de imprensa de indulto, é tratada como a causa da 
insegurança, e não como mecanismo apto a oxigenar o ambiente 
prisional. 

 
As recorrentes críticas direcionadas a esse sistema prisional arcaico, em boa 

parte, procedem, e este reconhecimento deve ser usado como força motriz para o 

realinhamento das diretrizes que tradicionalmente, e sem êxito, vêm inspirando a 

política penitenciária.  

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) é o órgão executivo 

responsável por controlar da Lei de Execução Penal e as diretrizes da Politica 

Penitenciária Nacional, emanadas, principalmente, pelo Conselho Nacional de 

Politica Criminal e Penitenciária (CNPCP). Além disso, o departamento é o gestor do 

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar n° 79, de 07 

de janeiro de 1994 e regulamentado pelo Decreto n° 1.093, de 23 de março de 

199499. 

Os diagnósticos atuais elaborados pelo Departamento Penitenciário Nacional 

do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Sistema de Informações do 
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Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN)100, não deixam dúvidas de que o 

Brasil vivencia uma tendência ao aumento das taxas de encarceramento em níveis 

preocupantes. O país já ultrapassou a marca de 726.712 mil pessoas privadas de 

liberdade em estabelecimentos penais uma taxa de mais de 353 presos para cada 

100 mil habitantes, enquanto a taxa mundial de aprisionamento situa-se no patamar 

de 144 presos por 100.000 habitantes (conforme dados da ICPS – International 

Centre for Prison Studies)101. 

A partir do século XIX, a pena de prisão passou a ser considerada como 

instrumento adequado a reformar o criminoso. Um sentimento positivo permeou a 

sociedade, lastreado na convicção de que a prisão poderia ser o meio idôneo a 

realizar as finalidades da pena, especialmente ressocializar o condenado. Mas 

ambiente otimista, todavia, sucumbiu frente a uma descrença na pena privativa de 

liberdade102. 

Nesse contexto, a dignidade das pessoas submetidas ao cárcere é questão 

fundamental de ser analisada. De difícil definição, dignidade é uma daquelas 

expressões, cuja abertura conceitual permite a construção e o preenchimento do 

respectivo conteúdo pelo intérprete de acordo com as suas próprias paixões, pré-

compreensões, visões de mundo e propósitos, elogiáveis ou não. Reveste-se de 

acerto a metáfora de Luís Roberto Barroso103, ao alinhar que a dignidade, como 

conceito jurídico, estaria a funcionar habitualmente como um mero espelho, no qual 

cada um projeta seus próprios valores. 

Na acepção de Ingo Wolfgang Sarlet104, 
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A dignidade humana constitui-se em qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. 

 

O estágio atual do sistema prisional brasileiro parece desconhecer ou 

desprestigiar as lições acima. Segundo dados do último relatório105, em termos 

internacionais, o Brasil é o terceiro país no mundo com maior número de pessoas 

presas. Tem menos presos que os Estados Unidos (2.145.100 presos) e a China 

(1.649.804 presos). O quarto país com maior número de presos é a Rússia (646.085 

presos). Contudo, ao passo que esses países estão reduzindo as suas taxas de 

encarceramento nos últimos anos, o Brasil segue em trajetória diametralmente 

oposta, incrementando sua população prisional ano a ano. 

Sacha Darke e Maria Lúcia Karam106 classificam as prisões brasileiras como: 

  

Lugares de abandono por parte do Estado, como instituições 
caracterizadas por privações materiais e aguda carência de 
funcionários, nas quais os internos são geralmente mantidos em 
dormitórios coletivos e em convívio livre e não supervisionado com 
outros presos durante o dia. Na medida em que a quantidade de 
agentes penitenciários não conseguiu acompanhar o crescimento da 
população carcerária, os internos foram sendo mais e mais 
entregues à sua própria sorte, esperando-se que governassem a si 
mesmos, em boa parte da mesma forma que muitas das favelas 

brasileiras foram se tornando áreas onde a polícia não entra. Afastei-

me de grande parte da literatura existente no que diz respeito à visão 
de que, sob essas condições, as prisões brasileiras se tornaram 
instituições de extraordinária dor e violência, visão que às vezes me 
parece mais presumida do que substancial. 
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Os problemas no sistema penitenciário devem conduzir a reflexões, do 

universo total de presos no Brasil, 55% têm entre 18 e 29 anos. Quando estratificado 

segundo a cor da pele, o levantamento mostra que 64% da população prisional é 

composta por pessoas negras. Quanto à escolaridade, 75% da população prisional 

brasileira não chegou ao ensino médio e menos de 1% dos presos possui 

graduação. O INFOPEN (levantamento de informações penitenciárias) mostra 

também que 40% dos encarcerados são formados por presos provisórios107. 

Há de se analisar que o número de mulheres presas no Brasil chega a quase 

46 mil. Desse contingente feminino, 62% das prisões está relacionada ao tráfico de 

drogas – quando levados em consideração somente os homens presos, essa taxa é 

de 26%. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são a maior incidência que 

leva pessoas às prisões, com 28% da população carcerária total. Roubos e furtos 

somados chegam a 37% e os homicídios representam 11% dos crimes que 

causaram a prisão108. 

Esse considerável acréscimo não se fez acompanhar de uma redução na 

incidência de crimes violentos, nem tampouco da sensação de segurança por parte 

da sociedade brasileira, o que em tese poderia justificar o enorme custo social e 

financeiro do encarceramento. Basta registrar que se partiu de 90 mil presos no 

início da década de 90, e saltando para mais de 721 mil presos, num intervalo de 

pouco mais que 25 anos109.  

E mais, não há pistas de que o encarceramento desse enorme contingente de 

pessoas esteja produzindo qualquer resultado positivo na redução da criminalidade 

ou na construção de um tecido social coeso e adequado. Pelo contrário, o cárcere 

tem reforçado mecanismos de reprodução de um ciclo vicioso de violência que, 

como padrão, envolve a vulnerabilidade, o crime, a prisão e a reincidência. 

                                                           
107

 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 
penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-
pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018. 
 
108

 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 
penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-
pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018. 
109

 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 
penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-
pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018. 

http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil


49 

 

Ao se propor um debate sobre o sistema prisional brasileiro, impossível não 

trazer à tona a pesquisa executada por Sacha Darke nos presídios do Brasil. A 

pesquisa tem a tradução de Maria Lúcia Karam que assim elucida110: 

(...) explorando a questão de até que ponto o sistema prisional 
brasileiro é carente de recursos e se apoia na participação de seus 
internos como meio de fazer frente ao abandono do estado, minha 
pesquisa levantou sérios questionamentos sobre a aplicabilidade da 
clássica literatura sociológica sobre a vida nas prisões, 
especialmente as teorias sobre o panóptico, as dores do 
encarceramento e as instituições totais, associadas aos trabalhos de 
Michel Foucault, Gresham Sykes e Erving Goffman. Começando pelo 
panóptico, há uma clara falta de sintonia entre as análises europeia 
ocidental e norte-americana sobre o desenvolvimento da prisão como 
instituição correcional e a realidade da vida cotidiana nas prisões no 
Brasil. A obra de Michel Foucault (1977) sobre o nascimento da 
prisão estabeleceu que tais estabelecimentos foram criados para 
serem “instituições completas”, objetivando transformar o caráter dos 
internos através de contínua observação e imposição de rígidas 
rotinas, trabalho e educação. Característica chave da literatura sobre 
prisões no Brasil e em muitos outros países pós-coloniais é, ao 
contrário, o esforço para explicar a permanência de imperiais e pré-
modernas práticas prisionais de castigos corporais e defesa social. 
Pode-se dizer que as prisões brasileiras conseguem ter 
determinados níveis de controle situacional e que este é 
frequentemente obtido com o apoio implícito ou explícito dos presos, 
mas é difícil dizer que um dos objetivos do sistema prisional brasileiro 
seja reabilitar os condenados. 

 

O sistema penitenciário não está ressocializando pessoa alguma. Os 

estabelecimentos prisionais foram construídos para enjaular os condenados, não 

foram planejados para desenvolver atividades educativas e profissionalizantes. É 

cediço que alguns estabelecimentos novos já agregam áreas específicas, mas, 

ainda, não são aptos a atingir os fins almejados111.  
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Ademais, para Darke e Karam, “as prisões brasileiras parecem ser/estar mais 

próximas de campos de concentração para os despossuídos, ou empresas públicas 

para o armazenamento industrial do refugo social, do que de instituições judiciais 

cumpridoras de alguma identificável função penalógica”112. 

Em contrapartida a essa insustentável realidade, Henrique Klock e Ivan Dias 

da Motta113 acrescentam que “os estabelecimentos penais destinam-se a alojar 

pessoas presas, sejam segregados provisórios ou condenados, inclusive aqueles 

que estejam submetidos à medida de segurança”. 

A propósito, o direito penitenciário é o conjunto de normas jurídicas que 

disciplinam o tratamento dos sentenciados, é disciplina normativa. A construção 

sistemática do direito penitenciário deriva da unificação de normas do direito penal, 

direito processual penal, direito administrativo, direito do trabalho e da contribuição 

das ciências criminológicas, sob os princípios de proteção do direito do preso, 

humanidade, legalidade e jurisdicionalidade da execução penal114.  

Para tanto, a penitenciária é um estabelecimento de segurança máxima ou 

média, destinado aos condenados à pena de reclusão, em regime fechado. Sua 

vigilância opera-se de modo intensivo e constante, de maneira que o apenado 

deverá submeter-se a uma rígida disciplina em nível interno e externo115. 

Ainda que o atual sistema prisional seja definido dessa maneira, existem 

alternativas relevantes para a execução das penas, a exemplo do modelo de 

humanização do sistema penitenciário das APACs (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados), já implantado em algumas das prisões brasileiras. 

A APAC é uma entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica 

própria, destinada à recuperação e reintegração social das pessoas presas que 
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estejam cumprindo pena privativa de liberdade116. Esse projeto não tem finalidade 

lucrativa, trabalhando principalmente na recuperação dos presidiários, da defesa da 

sociedade e das vítimas, através de uma metodologia peculiar, utilizando-se de 

parcerias com os poderes públicos, da colaboração de voluntários e adesão da 

população. O funcionamento da APAC, sinteticamente, consiste em - a partir de um 

Centro de Recuperação Social, que é estruturado em três pavilhões, cada um 

abrigando recuperandos que estejam no mesmo regime de cumprimento de pena, 

isto é, fechado, semiaberto e aberto - atuar em conjunto com a comunidade local, 

partilhando as responsabilidades da administração destes Centros com os próprios 

recuperandos117.  

O método APAC foi criado e desenvolvido com base em alguns pilares, 

idealizados pelo criador do projeto, Mário Ottoboni, denominados de doze elementos 

fundamentais do método APAC, sem os quais tal experiência não teria alcançado os 

efeitos almejados. Sinteticamente, estes elementos consistem em: participação e 

envolvimento efetivos da comunidade local; solidariedade dos recuperandos e 

estimulação do convívio entre os mesmos; atendimento mais humanitário ao 

recuperando, chamando-se o mesmo pelo nome e não número; existe distinção e 

estabelecimento apropriado para cada regime de cumprimento de pena; não há 

presença de policiais e agentes penitenciários, sendo que as chaves do presídio 

ficam em poder dos próprios recuperandos; ausência de armas para o controle da 

instituição; a religião é utilizada na recuperação118.  
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Nas palavras de Mário Ottoboni119, 

  

O que a metodologia rejeita é a visão de que os presos, em sua 
maioria, seriam “irrecuperáveis, lixo da sociedade”(...) O preso, como 
a sigla APAC indica, é condenado pela sociedade e se torna “o 
repositório de desconfiança”(...) Mesmo nas melhores prisões, o 
interno é esquecido: “profissionalizam o preso e lhe dão trabalho, 
mas o homem acaba esquecido. Ao final da pena, retorna ao nosso 
convívio um delinquente com uma profissão, sem nenhuma fonte de 
referência exceto a própria Polícia” (...) O que é abraçado pela 
metodologia, embora por razões muito diversas (reabilitação mais do 
que sobrevivência), é a necessidade de manter os vínculos dos 
presos com a comunidade e para os presos, como pessoas que 
perderam a visão do que significa ser parte da comunidade, a 
necessidade de aprender a cuidar uns dos outros: “Descobrimos que 
a melhor defesa da sociedade reside no tratamento do delinquente 
(…) sabemos que o Estado é impotente para o exercício dessa 
missão e somente com a participação comunitária, preparando o 
preso e fiscalizando o trabalho dos responsáveis pela segurança da 
administração dos estabelecimentos penais, será possível baixar o 
índice de reincidência (...) Sabemos, finalmente, que o condenado, 
ao ganhar liberdade, volta à sua cidade de origem (...) É fundamental 
ensinar o recuperando a viver em comunidade. 

 

Em síntese, para Sacha Darke120,  

 

(...) a metodologia APAC tem seu ponto de partida no abandono 
estatal de prisões e presos. Objetiva resgatar os internos do sistema 
prisional comum, onde são tratados como incapazes de se reformar. 
Sua visão é a de um autogoverno comunitário, governança não 
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estatal e reintegração dirigida pela comunidade ao invés de exclusão 
dirigida pelo Estado. 

 

Em que pese a metodologia da APAC ser de humanização do sistema 

penitenciário, ela é aplicada em poucos estabelecimentos prisionais no país e, 

diante dos dados alarmantes retratados, pode-se sustentar a existência de uma 

imensa crise no sistema prisional brasileiro. Muito há que ser feito para que se possa 

dispor de uma realidade menos desconfortável e os resultados dependem da 

construção de bases e fundações ainda inexistentes, mas que possam transformar 

em realidade a finalidade reabilitadora da pena privativa de liberdade e a efetivação 

dos direitos, inclusive os da personalidade, da pessoa apenada. 

 

1.4 OS DIREITOS DA PESSOA PRESA 

 

O sistema penal é um instrumento de controle social utilizado pelo Estado. 

Este tem a função de aplicar a lei penal e executar a sentença condenatória aos 

ditames normativos de uma sociedade civilizada, evitando-se, assim, o retrocesso à 

brutalidade e ao cadafalso na correção do indivíduo quando está sendo amoldado 

pelo sistema121. 

A função do Estado penal é garantir a segurança, seja a pública ou segurança 

jurídica, bem como garantir a segurança social, mantendo a tutela punitiva e a 

proteção à incolumidade da pessoa presa, que não se restringe somente ao aspecto 

físico, mas protegendo também a saúde: psíquica, mental e intelectual de seus 

custodiados122.  

Segundo Henrique Klock e Ivan Dias da Motta123, “quando o cidadão estiver 

cumprindo pena, sob a custódia do Estado, é de sua responsabilidade transformá-lo 

em um indivíduo capaz de viver em sociedade”. Dessa forma, especialistas têm 

dedicado esforços na tentativa de encontrar soluções alternativas possíveis que 

permitam minimizar os efeitos do encarceramento.  
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Miguel Reale Júnior124 observa que essa atitude instaura 

 

um realismo humanista, que vê a pena como reprimenda; que busca 
humanizar o Direito Penal recorrendo a novas medidas que não o 
encarceramento; que pretende fazer da execução da pena a 
oportunidade para sugerir e suscitar valores, facilitando a resolução 
de conflitos pessoais do condenado, mas sem a presunção de 
transformar cientificamente sua personalidade. 

 

As penas representam condições imperativas ao funcionamento da sociedade 

como sistema de convivência ainda que não possam ser reduzidas unicamente às 

penas privativas de liberdade, pois são insuficientes para cumprir o mais 

fundamental de seus escopos, que é o da reeducação e da reintegração social da 

pessoa presa. 

A função da pena é ressocializar, reeducar e reinserir o condenado no seio 

social, bem como puni-lo pelo delito cometido com a privação de liberdade 

(dependendo da gravidade do delito). As penas privativas de liberdade por reclusão 

são cumpridas nos presídios e penitenciárias. Portanto, a penitenciária deveria ser 

um instrumento de proteção social, onde o apenado fosse internado, com o prazo 

estipulado na sentença condenatória para ser reeducado ou educado. Só assim, não 

voltaria a delinquir, quando da sua libertação. Assim, a legitimidade da pena estaria 

em proteger a vida em sociedade, diminuindo a violência e a prática de crimes, além 

de manter a vigência da ordem jurídica estabelecida. 

A alteração de rumos acontece após o advento do período humanitário em 

1975, que trouxe inúmeras mudanças a respeito das modalidades de penas 

aplicadas, com a minoração da incidência de penas corporais, suplícios e penas de 

morte, além do surgimento de estabelecimentos prisionais em moldes diversos. Isso 

porque, mesmo com as transformações que se sucederam dos ensinamentos de 

Beccaria, não foi possível verificar a diminuição da violência e da criminalidade125. 

O não saneamento dessa necessidade social de segurança recebe novos 

contornos como surgimento do Estado Liberal e, especialmente, no Estado Social 

que, na obrigação de promover o bem-estar social através de políticas públicas 
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voltadas para a concretização real da igualdade entre seus indivíduos integrantes, 

passa a ter maior ingerência na esfera particular da vida dos mesmos, concedendo à 

pena um fim político e utilitário. É nesse contexto que a pena abandona o seu viés 

de castigo com fins metafísicos e passa a ter uma finalidade concreta: prevenir o 

crime futuro126.  

Relembrando as teorias mistas da pena, Paulo Queiroz127 inclui nessa 

categoria o garantismo de Luigi Ferrajoli, o qual teria como finalidade preponderante 

a prevenção geral negativa, mas com um duplo reflexo. Não apenas serviria como 

forma de intimidação do corpo social (potenciais criminosos) para a prevenção da 

prática de futuros delitos, mas também inibiria a sociedade de realizar atos 

vingativos, não revestidos de formalidade. 

Desde o detento provisório até o condenado por sentença transitada em 

julgado, a legislação pátria preserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e 

moral. A despeito, a pessoa presa não só tem deveres a cumprir, mas é sujeito de 

direitos, que devem ser reconhecidos e amparados pelo Estado.  

É questionável a decisão de se encarcerar uma pessoa numa cela de presídio 

sem a garantia dos requisitos basilares para o cumprimento de sua pena, leia-se: 

condições de alocação da cela, salubridade, dentro dos parâmetros arquitetônicos 

para a acomodação de pessoas presas, face ao sucateamento das unidades 

prisionais e o comprovado descumprimento sistemático do Estado na prestação das 

assistências ao preso conforme artigo 10 da Lei de Execuções Penais128, a saber: “A 

assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime 

e orientar o retorno à convivência em sociedade”. 

Embora o dilema do superencarceramento envolva os três poderes e 

diretamente o Executivo, pesa contra Judiciário, além das responsabilidades 

fiscalizatórias sobre a gestão dos presídios, a sua atuação para desburocratizar o 

emaranhado de solicitações de benefícios jurídicos ao preso (consagrados pela 
                                                           
126

 De acordo com Ferrajoli, “a concepção da pena como meio, em vez de como um fim ou valor, 
representa o traço comum de todas as doutrinas relativas ou utilitaristas, desde aquelas da emenda e 
da defesa social àquelas da intimidação geral, daquelas da neutralização do delinquente àquelas da 
integração de outros cidadãos”.(FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 240.) 
127

 QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 83-84. 
128

 BRASIL. Lei 7.210/84. Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L7210compilado.htm. Acesso em 10 jan. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L7210compilado.htm


56 

 

LEP) e que repercutem diretamente na atenuação do tempo de permanência do 

individuo atrás das grades, quer seja: progressão de regime, a saída temporária, a 

remição, o livramento condicional, o indulto e a comutação da pena. Tais benefícios 

estabelecem uma saudável rotatividade dentro dos estabelecimentos, e, 

consequentemente, contribuem positivamente contra o inchaço prisional.  

Além dos direitos inatos à pessoa e daqueles previstos na Constituição 

Federal, há uma série de direitos do preso contidos na lei que regem o cumprimento 

da pena no Brasil. Expõe-se que “De uma forma geral, como um direito destacado, o 

artigo 40 impõe ‘todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos 

condenados e dos presos provisórios’”129. Ainda, na Lei de Execuções Penais, é 

apontado o dispositivo destinado aos direitos da pessoa presa, condenada ou não, 

artigo 41, alojado na Seção II do Capítulo IV130. 

A propósito, interessante elencar alguns desses direitos: o direito à vida 

corresponde à obrigação da administração quanto à assistência material, à 

assistência à saúde, à assistência jurídica e religiosa. O apenado tem direito a viver, 

portanto é obrigação do Estado mantê-lo vivo, sob pena de responsabilidade, 

mesmo que a morte seja causada por outro internado ou por suicídio131.  

O direito à propriedade, seja ela material ou imaterial, desde que não 

alcançadas pela sentença penal condenatória, como nos bens frutos de produtos 
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ilícitos. O direito à instrução é um direito indispensável para a ressocialização do 

apenado132. A educação é fundamental, em razão do grande número de analfabetos 

que compõe a população carcerária e esse direito educacional será amplamente 

explorado no decorrer desta pesquisa. 

Igualmente é importante o direito de representação e de petição aos Poderes 

Públicos, em defesa de direitos ou contra abusos de autoridade. O direito de petição 

é uma letra da lei sem aplicabilidade, pois o protecionismo entre os agentes e 

policiais é visível, cerceando a condição de requerer ao juízo da Execução Penal o 

que lhe é de direito, até porque, quando pode, não o faz, temendo possíveis 

represálias133. 

O direito à indenização, por erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na 

sentença, também deve ser assegurado aos detentos. Tais fatos são mais comuns 

do que se possa imaginar, em razão da grande quantidade de processo e da 

morosidade na análise de pedidos dos apenados134. 

A importância desses direito para o cumprimento da pena, atendimento das 

finalidades da pena e concretização de direitos do apenado é tão grande que cabe 

ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) fiscalizar 

estabelecimentos prisionais e analisar o cumprimento dos direitos, conforme 

estabelece o artigo 64, da LEP135.  
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Além dos direito previstos na Constituição Federal, que possuem caráter 

absoluto, como o diretos à personalidade, a Lei de Execuções Penais regulamenta 

vários outros, tais como: o direito ao uso do próprio nome, estabelecendo a proibição 

de usar números, apelidos com intuito de menosprezar o internado. Não pode a 

administração da penitenciária permitir que alcunhas, como as tipificações e 

classificações de delitos supostamente cometidos pelo apenado, sejam a ele 

atribuído como nome136.  

A pessoa presa tem direito à alimentação, vestuário e alojamento, ainda que 

tenha o dever de indenizar o Estado na medida de suas possibilidades pelas 

despesas com ele feitas durante a execução da pena. Direitos à assistência médica 

e sanitária são direitos primordiais para os detentos, pois sem saúde e condições de 

higiene não estarão respeitando os demais direito da personalidade137. 

O direito ao trabalho remunerado, também compõe o rol de direitos do 

apenado, pois o trabalho é direito e um dever para aquele que cumpre pena. O 

trabalho é parte do processo de reintegração ao meio social. Além do objetivo final, 

o trabalho executado pelo internado dever ser remunerado, com direito à previdência 

social e, obrigatoriamente, deverá ter o seguro contra acidente do trabalho. 

Respeitando-se, também, o direito à proporcionalidade na distribuição do tempo 

para o trabalho, o descanso e a recreação138.  
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Na visão de Rui Medeiros, “o trabalho na prisão não poderá ser de maneira 

penoso. Todos os presos condenados deverão trabalhar, segundo sua capacidade 

física e mental atestada pelo médico”139. Já para Michel Foucault140, o “trabalho deve 

ser uma das peças essenciais da transformação e da socialização progressiva dos 

detentos”. 

O direito à imagem está previsto no artigo 41, inciso VIII, da Lei de Execução 

Penal, quando trata da proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Para 

Wanderlei de Paula Barreto e Henrique Kloch141, “a mídia faz um carnaval, quando 

veicula e acompanha determinados casos, muitas vezes, de forma completamente 

divorciada da realidade”. A legislação prevê o direito de igualdade de tratamento, 

salvo quanto à individualização da pena. Este direito é assegurado, também, na 

Constituição Federal de 1988142.  

O direito à audiência especial com o diretor do estabelecimento, para que 

possa se inteirar na execução de sua pena. Tal direito faz com que o apenado saiba 

que o mundo não esqueceu dele. Já o direito à intimidade é garantido, quando lhe é 

permitida a visita do(a) cônjuge, do(a) companheiro(a), de parentes em dias 

determinados143. 

Para que a pessoa presa não permaneça alheia aos avanços tecnológicos, o 

direito ao contato com mundo exterior, por meio de leitura e outros meios de 

informação, que não comprometam a moral e os bons costumes, deve ser 

assegurado. A garantia desse direito e dos demais elencados, proporciona ao 
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apenado a efetivação de seus direitos da personalidade, que, em síntese, tiveram 

sua concepção pela necessidade social de garantir, aos indivíduos, o respeito pela 

liberdade individual e pela defesa de sua dignidade nas relações com os 

particulares144. 

Os direitos da personalidade versam sobre a proteção jurídica dos aspectos 

intrínsecos e extrínsecos da pessoa humana, ou seja, um indivíduo autônomo e 

único recebe proteção de seus valores íntimos e da sua vida relacional privada. A 

relação jurídica dos direitos da personalidade é formada por um sujeito ativo que é 

titular do direito, um sujeito passivo que é a coletividade, e um objeto que são 

atributos da personalidade humana145 (vida, liberdade, intimidade, vida privada, 

honra, moral, nome, imagem, integridade física e psíquica, invenções, autoria, corpo 

humano)146, como restará demonstrado no presente trabalho. 

 

1.4.1 Fundamentos dos Direitos da Personalidade  

 

Os direitos da personalidade foram tutelados, de forma positivada, na 

Declaração dos Direitos do Homem de 1789. A declaração foi reeditada, em 1948 

pela Organização das Nações Unidas, concretizando os direitos da personalidade 

não mais como direito patrimonial e sim como direitos humanos. Durante o período 

Imperial, os direitos eram regidos pelas Ordenações Afonsinas e, posteriormente, 

pelas Ordenações Manuelinas147. 
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Nesse contexto, Pontes de Miranda enfatiza a importância de tais direitos, 

uma vez que sustenta que “[...] com a teoria dos direitos de personalidade, começou 

para o mundo, nova manhã do direito”148.  

Diogo Costa Gonçalves, historicamente, preceitua que os direitos de 

personalidade foram originários de legislação portuguesa: 

 

A noção de direitos de personalidade ou tutela da personalidade era 

desconhecida ao tempo do Código de SEABRA. Não obstante, a 

referência e consagração da figura dos direitos originários no Código 

Civil Português de 1865 consubstanciou uma clara inovação, face 

aos códigos civis da primeira geração, e tomou possível a existência 

de um arrimo juspositivo suficientemente sólido para que a doutrina 

pudesse acolher, quanto esta viesse a lume, a figura dos direitos de 

personalidade, ainda em vigência do mesmo código149. 

 

Assim, o que se percebe é que o Código Português foi o pioneiro em definir e 

tutelar os direitos da personalidade, que, a priori, eram denominados de direitos 

originários. A consagração dos Direitos de Personalidade, tal qual se apresentam 

atualmente, deu-se no Código Civil de 1966.  

Todavia, Gonçalves sustenta que, os direitos da personalidade no direito 

português foram resultado da evolução doutrinária em razão de todo o contexto 

histórico-jurídico no qual a Europa estava inserida. Inclusive, há quem diga que o 

Código Civil português vigente é a obra mais avançada a respeito do tema150. 

Nessa mesma linha de pensamento, alguns autores tentaram conceituar tais 

direitos. Fernanda Borghetti Cantali151, a exemplo, conceitua os direitos da 

personalidade como aqueles direitos: 

(...) atinentes à tutela da pessoa humana, os quais são considerados 
essenciais diante da necessária proteção da dignidade da pessoa 
humana e da sua integridade psicofísica. Essa categoria de direitos é 
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construção teórica relativamente recente, cujas raízes são 
provenientes principalmente das elaborações doutrinárias germânica 
e francesa da segunda metade do século XIX. 

 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges acrescenta que “(...) os direitos de 

personalidade são próprios apenas dos seres humanos, não sendo cabíveis para os 

sujeitos de direito que se constituem em abstrações, idealizações, criações técnicas 

ou ficções, ou seja, para as pessoas jurídicas”152. 

Para Elimar Szaniawski153, “a tutela de personalidade humana ingressou no 

direito brasileiro através da iniura e da respectiva actio iniurarium, que se construía 

em cláusula geral de proteção da personalidade, oriunda das ordenações”. 

Entretanto, com o advento do Código Civil de 1916, que foi elaborado sob forte 

influência da doutrina civilista alemã, deixou-se de disciplinar os direitos da 

personalidade no Brasil. Os direitos da personalidade somente vieram encontrar 

tutela a partir da promulgação de leis extravagantes154. 

Na década de 80, o direito jurisprudencial brasileiro sedimentou a 

denominação de direitos da personalidade como categoria específica dos direitos 

humanos, já que o direito da personalidade era tutelado como direito subjetivo. 

Pregava-se a indissociabilidade do direito à personalidade, que era encarada em 

sua inteireza, do sujeito de direito, e não como um atributo dele155. 

Com a publicação da Constituição Federal de 1988, sugiram os princípios 

gerais do direito da personalidade, tutelados na categoria do direito à vida, à 

igualdade, à intimidade, à vida privada, à honra, entre outros, embora a maioria 
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destes direitos já fosse resguardada pela Constituição de 1967, com a redação da 

Emenda Constitucional nº 1/1969, conforme reconhece a doutrina156. 

A partir do Código Civil de 2002, os direitos da personalidade foram 

amparados em seu Capítulo II, do Título I, do Livro I, na Parte Geral; ou seja, nos 

artigos 11 a 21 estão disciplinados os direitos da personalidade, como sendo 

inalienáveis e indisponíveis. Para Gonçalves, os direitos da personalidade dividem-

se em duas categorias distintas: os direitos inatos, como o direito à vida e à 

integridade física e moral, e os direitos adquiridos, que decorrem do status individual 

e nascem com a extensão que lhe for conferida pelo direito positivo157. 

Todavia, acrescenta-se que com o histórico do vocábulo persona, oriundo do 

teatro e das máscaras, passou, historicamente, a definir o próprio ser158 detentor de 

muitos direitos que o compõem e expõem sua característica humana, houve, então, 

o reconhecimento de direitos da personalidade. 

Na lição de Flávio Tartuce, esses direitos “podem ser conceituados como 

sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade”159 e “não possuem 

conteúdo econômico, não são destacáveis do ser humano, a exemplo da 

propriedade, que é um direito destacável da pessoa de seu titular, mas, sim, são 

direitos que integram o próprio ser humano, são ligados a ele e, portanto, não se 

destacam de sua pessoa, a exemplo do direito ao próprio nome, à liberdade, à vida, 

ao corpo”160. 
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Heinrich Hubmann classifica estes direitos, segundo exposição de Elimar 

Szaniawski161, como “conjunto da dignidade, individualidade e pessoalidade”. O 

primeiro densificador da pessoa, a dignidade, confere a possibilidade de evolução ao 

aprendizado nos mais diversos planos, a individualidade trata de expressões que 

não se separam de qualquer pessoa e a pessoalidade abarca a possibilidade e as 

relações sociais de tal162. 

Javier Gonzáles Pérez163, na mesma esteira, apresenta entendimento de 

dignidade como expressão de liberdade e de possibilidade de emancipação:  

 

A dignidade da pessoa humana é, assim, uma classe ou categoria 
que corresponde ao homem como ser dotado de inteligência e 
liberdade, distinto e superior a todo outro ser criado. Implica um 
tratamento de acordo com a natureza humana. Atentar-se-á contra a 
dignidade humana sempre que se esqueça dessa superioridade 
essencial do homem, considerando-o como qualquer outra parte da 
natureza. 

 

Essa ideia de dignidade, como se percebe, norteia e completa a compreensão 

de pessoa e direitos da personalidade e dela é indissociável. Exatamente por tal 

razão é que, conforme Maria Helena Diniz164, a personalidade “apoia os direitos e 

deveres que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa que lhe 

pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e 

se adaptar às condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério 

para aferir, adquirir e ordenar outros bens”.  

Gustavo Tepedino entende os Direitos da Personalidade “como conjunto de 

características e atributos da pessoa humana, considerada como objeto de proteção 
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por parte do ordenamento jurídico”165. Assim, nota-se a intimidade conceitual entre 

direitos da personalidade da pessoa e a dignidade da mesma, posto que há relação 

de plena completude, mesmo porque aqueles dizem respeito a facetas e aspectos 

da própria pessoa, as quais são alvo de tutela constitucional166.  

A despeito da extrema relevância de tais direitos e da evolução histórica do 

tratamento da pessoa e de seus direitos, o Código Civil de 1916 apenas abordava a 

questão do ponto de vista da personalidade jurídica em seu artigo 2º, ao afirmar que 

“Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil”.  

Por fim, como já mencionado, a transição para noção de direito da pessoa 

como aqueles ligados à sua natureza apenas foram tratados de forma ampla com a 

virada Constitucional de 1988167. Aliás, para Paulo Luiz Netto Lôbo168, o Código Civil 

de 2002 foi fortemente influenciado pela adoção da dignidade como valor fundante 

da República, tornando-se cláusula geral de tutela da personalidade, encontrada no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

 

1.4.2 Os Direitos da Personalidade da Pessoa Presa 

 

No primeiro momento, há de se analisar que o ordenamento jurídico brasileiro 

traz em seu bojo uma série de dispositivos legais que visam a manutenção da 

dignidade da pessoa presa. É possível encontrar essas determinações na Magna 

Carta, no Código Penal e até mesmo na Lei de Execução Penal.  

Na Constituição Federal se tem a dignidade da pessoa humana como 

fundamento do Estado Democrático de Direito, vedação de penas cruéis, de caráter 

perpétuo, de morte, tortura e garantia de respeito à integridade física e moral dos 

indivíduos privados de sua liberdade169, o que também é estabelecido no diploma 
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legal penal vigente170 e na Lei de Execução Penal é possível observar disposições 

que objetivam a efetivação dessas garantias. Nesse sentido, o artigo 85171, da 

referida legislação penal determina que o estabelecimento prisional não pode ter 

uma lotação que deturpe seu funcionamento e finalidade e, o artigo 88172 traz 

parâmetros de salubridade para ocupação de cela individual. 

Ademais, por ser o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos 

Humanos173
 e membro da Organização das Nações Unidas, está sujeito a um 

sistema de proteção de direitos humanos regional e global, os quais dispensam 

atenção e cuidados direcionados à população prisional, tendo estabelecido diretrizes 

a serem seguidas para a preservação dos direitos não alcançados pela privação de 

liberdade. 

Esses regramentos a respeito de como deve se dar a privação de liberdade 

de um indivíduo e a garantia de manutenção da dignidade humana através das 

condições estruturais prisionais são de extrema importância, uma vez que como 
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sanção mais gravosa existente no ordenamento jurídico, também é aquela que mais 

impacta a vida, o corpo, a personalidade do condenado174. 

Em razão de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o 

apenado poderá ter a tutela do seu direito da personalidade diminuída, em alguns 

casos. Contudo, como os direitos primordiais da personalidade são indisponíveis, (a 

exemplo do direito à vida, à integridade física e moral, o uso do nome), não serão 

sonegados ou suprimidos, mesmo com o trânsito em julgado de uma sentença 

penal. 

A vida é inviolável, é um direito absoluto, não podendo a sentença 

condenatória atentar contra este direito da personalidade. Mas, o que é vida? O que 

seria viver com dignidade? Como conviver em certas condições, locais e ter 

dignidade? O cerceamento do direito da personalidade não ocorre em razão da 

sentença penal condenatória, mas sim, em razão da sua execução, como a 

atribuição de apelidos, a tortura física e psíquica, a sensação de insegurança e a 

falta de condições dignas175. 

Da ideia de dignidade surge a necessidade de vislumbrar o ser humano como 

alvo das normas de proteção em sua plenitude, como ser integral e dotado de 

diversas facetas físicas, morais, psíquicas176. Pedro Marcondes177 apresenta a 

importância da dignidade como vetor interpretativo e estruturante do Ordenamento: 

 

O respeito à dignidade da pessoa humana baliza toda política 
pública, concebendo o preso – antes da condição de criminoso – 
como pessoa humana, que como tal deve ser tratado. Esse enfoque 
exige que sejam humanizados os cárceres e dado um sentido 
positivo ao cumprimento da pena privativa de liberdade. O Estado 
tem o indeclinável dever de elaborar e executar políticas públicas que 
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diminuam o sofrimento das pessoas condenadas, reduzindo os 
efeitos criminógenos das prisões e oportunizando os recursos 
necessários para que, ao obter a liberdade, estejam motivadas e em 
condições de viver como cidadãos. 

 

Para Elimar Szaniawski178, “o princípio da dignidade da pessoa humana 

consiste, pois, no ponto nuclear onde se desdobram todos os direitos fundamentais 

do ser humano, vinculando o poder público como um todo, bem como os 

particulares, pessoas naturais ou jurídicas”.  

É de grande valia ressaltar que o termo “dignidade” ao ser humano sempre 

existiu, embora se manifestasse em diferentes formas e definições, mas foi e é 

tratada como valor fonte dos direitos da personalidade, que garantem a integridade 

física e psíquica da pessoa. Contudo, esses direitos, por vezes, são violados no 

sistema prisional, ocasionando motins, fugas, rebeliões, já que por obviedade seres 

humanos desejam ser tratados como tal. 

Não há que se confundir personalidade com dignidade humana. Assim, 

Carlos Alberto Bittar esclarece que 

 

por direitos da personalidade consideram-se aqueles reconhecidos à 
pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, 
os quais são previstos no ordenamento jurídico para a defesa de valores 
que são inatos ao próprio homem, como a vida, a higidez física, a 

intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos
179. 

 

Em contrapartida, para Elimar Szaniawski180, a noção de tutela integral 

necessita da compreensão de que a integridade física não pode ser dissociada da 

psíquica, sob pena de uma compreensão errônea da noção de pessoa: 

 

A doutrina brasileira predominante ainda não adota a concepção 
unitária do direito à integridade do homem, possuidor de um direito à 
integridade psicofísica, preferindo dar tratamento separado por 
intermédio de duas tipificações, tutelando um direito à integridade 
física e um direito à integridade psíquica, possuindo, ambos os 
direitos, a natureza de um direito de personalidade. Parece-nos que 
essa dicotomia tradicional não consegue alcançar a ampla e 
verdadeira tutela que se deve outorgar à pessoa humana, pois 
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nenhum dos dois, isoladamente, protege o direito à integridade do 
corpo humano, o direito à saúde, de um modo geral, e um direito ao 
pudor, estando nesses inseridos o direito à integridade psíquica e o 
direito à integridade física.  
[...] o direito à integridade psicofísica, visto de um modo unitário, 
abrange todos esses tipos e subtipos sob a mesma denominação, 
tutelando esses direito de uma vez só, já que a psique pertence à 
estrutura do indivíduo, compõe a pessoa, integrando-se à própria 
personalidade e a tutela do indivíduo deve-se fazer por inteiro como 
um todo. 

 

A tutela jurídica da personalidade é conceituada como o direito subjetivo de 

defender atributos ou expressões da personalidade. Direito da personalidade não é 

direito de defender direitos, mas o direito de defender atributos pessoais, haja vista 

serem os direitos da personalidade absolutos, ilimitados, impenhoráveis, 

imprescritíveis, inatos, intransmissíveis, irrenunciáveis e relativamente 

indisponíveis181. 

Na verdade, o direito à personalidade tutelado é o amparo jurídico do bem da 

vida, objeto primordial da relação jurídica da personalidade. Aliás, o direito da 

personalidade constitui-se dos direitos à integridade física, tais como o direito ao 

corpo, à vida. Tutela, pois, o direito à integridade moral, como a dignidade, a honra, 

a imagem, a liberdade, o pudor e o recato182. 

A este respeito, a integridade psíquica está relacionada ao tratamento 

desumano, dispensado muitas vezes, às pessoas presas. Caracteriza-se pela tortura 

psicológica, humilhação, ameaças, palavras e frases degradantes que atentam 

contra a dignidade psíquica da pessoa humana. Talvez seja o desrespeito aos 

direitos da personalidade do detento que o incentive a permanecer na criminalidade. 

Nas palavras de Erving Goffman183 

 

As indignidades de fala e ação exigidas do internado correspondem 
às indignidades de tratamento que outros lhe dão. Os exemplos 
padronizados são aqui as profanações verbais ou gestos: pessoas, 
equipe, dirigente ou outros internados dão ao indivíduo nomes 
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obscenos, podem xingá-lo, indicar suas qualidades negativas, ‘gozá-
lo’, ou falar a respeito com outros internados como se não estivesse 
presente. 

 
A bem da verdade, esse desdém para com os direitos da personalidade e 

dignidade da pessoa presa pelo Estado, impende em recordar o Direito Penal do 

Inimigo de Günter Jakobs, bem como uma possível aproximação com as questões 

identificadas no pensamento do filósofo italiano Giorgio Agamben. Este autor 

trabalha com a figura do direito romano arcaico do homo sacer, representada 

naquele que pode ser morto sem que sua morte configure homicídio, sacrifício ou a 

execução de uma pena. Homo sacer era, assim, a pessoa excluída de todos os 

direitos civis, no momento em que a sua vida era considerada “santa” em um sentido 

negativo184. 

Ao dialogar com Michel Foucault, Hannah Arendt e outros pensadores, 

Giorgio Agamben identifica a construção de um estado de exceção como paradigma 

de governo dos Estados contemporâneos, incluindo os democráticos, e, ainda, 

realiza uma investigação acerca do “significado biopolítico185 do estado de 

exceção”186. Alinha a posição do soberano diante da exceção e rememora o debate 

entre Carl Schmitt e Walter Benjamin sobre papel da exceção (se jurídico ou 

político). 
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A ideia central dessa obra de Agamben surge a partir do caso do Estado 

nazista, quando Hitler, ao “assumir” o poder, promulgou, no dia 28 de fevereiro de 

1933, o Decreto para a proteção do povo e do Estado, suspendendo artigos da 

Constituição relativos a liberdades individuais. O decreto não fora revogado e, por 

isso mesmo, o Terceiro Reich consubstanciaria, sob uma perspectiva jurídica, como 

um estado de exceção que durou dez anos187.  

O estado de exceção conduz à suspensão/neutralização do direito. Não se 

trata de um direito especial, tal como o típico direito de guerra, mas sim, da 

suspensão da própria ordem jurídica. É um locus vazio de direito no qual se suprime 

radicalmente o estatuto jurídico do indivíduo. De forma paradoxal, o estado de 

exceção acaba sendo condição sine qua non da existência do direito, seja do ponto 

de vista da fundação da ordem jurídica (na origem, toda ordem jurídica consiste em 

um ato de violência originária), seja do ponto de vista da sua manutenção188. 

Conquanto traduza a suspensão do direito, também é condição de sua 

existência, de modo a se estabelecer uma relação dialética entre norma e anomia189. 

Quando o estado de exceção se torna regra, sobressai uma situação de emergência 

permanente, na qual a indistinção entre norma e anomia passa a ser a regra e o fim 

do direito.  

A exceção afigura-se travestida de uma espécie de exclusão da norma geral, 

mas que mantém uma relação com a norma na forma de suspensão. O estado de 

exceção, por consequência, seria a situação que resulta desta suspensão190. 

Para Santos e Ávila191, “a acepção acima parece se amoldar à situação do 

Estado brasileiro no que concerne ao sistema carcerário. A insensibilidade dos 
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governantes transparece a adoção de um estado de exceção em que a pessoa 

privada de sua liberdade é tratada de forma semelhante ao homo sacer do direito 

romano arcaico”. 

Paralelamente à ideia de dignidade humana desenvolveu-se de forma 

entrelaçada os conceitos de direitos fundamentais e os direitos da personalidade, 

que têm como objeto a proteção dos aspectos relacionados à pessoa, como, o 

direito à privacidade, à igualdade, à liberdade, à integridade física, moral e 

intelectual. Deste modo é que a educação ganha espaço e entendimento como meio 

para a promoção e o respeito ao direito da pessoa presa.  

 

1.5 A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE E SUA 

IMPORTÂNCIA NA RESSOCIALIZAÇÃO DA PESSOA APENADA 

 

A educação é o processo pelo qual o ser humano passa de uma mentalidade 

sensitivamente comum para uma mentalidade consciente, ou seja, sair de uma 

concepção fragmentária, incoerente, passiva e simplista, para assumir uma 

concepção unitária, coerente, articulada, intencional, ativa e cultivada. Educar é 

evoluir, capacitar à dignidade192. Nessa mesma linha de pensamento, Zenni e Félix 

ainda acrescentam193: 

 

A educação parte de três princípios básicos: a natureza, o homem, e 
as coisas. Assim, o desenvolvimento interno das faculdades do 
homem e de seus órgãos é a educação da natureza; o uso que o 
ensina a fazer desse desenvolvimento é a educação; e a aquisição 
de conhecimento dos objetos que o impressionam, por experiência 
própria, é a educação das coisas. Por isso, educação não é somente 
uma atividade; é, acima de tudo, a construção de um saber que 
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ultrapassa o sentido escolar e se torna uma construção permanente 
na vida do ser humano. 

 

A educação é fundamental para despertar a consciência dos indivíduos, para 

superação das contradições, dada à temática do presente estudo. A prática 

educacional não deve servir apenas para modelar a pessoa privada da liberdade, 

nem mesmo se reduzir a mera transmissão de conhecimentos, mas sim oportunizar 

a produção de uma consciência verdadeira, de pessoas capazes de reconhecer a 

sociedade altamente ideologizada em que vivem.  

Para Carlos Roberto Jamil Cury194 “a educação é um direito social fundante 

da cidadania e o primeiro na ordem das citações". Isso equivale dizer que sem 

educação não pode haver cidadania. Também, o pleno exercício da democracia 

encontrar-se-á repelido se este direito social não for amplamente assegurado à 

população. Até porque, o modelo contra ideológico de educação implica em práticas 

pedagógicas que levem o sujeito a pensar por si só, perceber o que está errado e 

agir, tomar partido, se envolver, ter atitude e ir em busca de solução. O indivíduo 

órfão de cidadania vive à deriva, sem direção, torna-se vítima das circunstâncias195.  

No processo de emancipação o sujeito aprenderá a utilizar novas linguagens 

que lhe farão compreender a realidade em que vive e desenvolverá uma nova 

concepção de sociedade, diferente do modelo capitalista de exclusão social e, 

assim, poderá comparar em qual modelo social se quer viver. A pessoa que só 

conhece um modelo social acredita que tem somente este caminho a seguir, pois 

conforme Moacir Gadotti196, “é preciso construir outra concepção de sociedade a 

partir de uma educação emancipadora em que os direitos humanos estejam em 

evidência e não camuflados”. 

E o direito à educação é a fonte primária do direito educacional e caminha 

junto com a cidadania. Ele nasce com a pessoa e perdura por toda a vida, daí ser 

considerado um tema interdisciplinar, que apresenta diferentes concepções como, 
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por exemplo, direito natural, humano, à vida, fundamental, social, subjetivo público e 

personalíssimo197. 

A cidadania tem um conceito amplo que aborda desde a participação do 

cidadão na comunidade de forma integral até a incorporação dos direitos civis, 

sociais e econômicos de cada indivíduo, resguardando seus direitos, e 

estabelecendo seus deveres, que é de suma importância para a aplicabilidade 

completa da cidadania na sociedade. Assim, é de grande relevância abordar que a 

constituição não evoluiu apenas com a evolução linear do constitucionalismo 

democrático, mas também, da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político198. 

O que fica evidente é a consequência que a ausência da educação e da 

sociabilização, que também é um ato educativo, faz na vida das pessoas, ou seja, a 

falta do ato educativo animaliza a pessoa. Neste sentido escreveu Rousseau199, 

“Todas as crianças começam a andar de quatro pés e têm necessidade do nosso 

exemplo e das nossas lições para aprender a se manter de pé”. 

Na mesma direção aponta Immanuel Kant200, para quem “o homem é a única 

criatura que deve ser educada. Entendendo por educação os cuidados (sustento, 

manutenção), a disciplina e a instrução, juntamente com a educação.” Kant dá à 

educação um sentido humanizador, sem o qual o ser humano seria um eterno ser 

selvagem.  
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Assim, também elucida Heinz Eidam201: 

 

Vir ao mundo não é ainda suficiente para também se ambientar nele. 
É preciso a proteção e o amparo, a instrução e o método, a aquisição 
de capacidades e habilidades, resumindo, é preciso tudo que 
transforma o homem inacabado em ser adulto, autônomo e dotado 
das competências exigidas, e um membro da sociedade. A educação 
parece ser, portanto, incondicionalmente necessária. 

 

Como um direito subjetivo, essencial, necessário à própria existência do ser 

humano como um ser social, e que está intimamente ligado ao livre desenvolvimento 

da personalidade e à dignidade da pessoa humana, o direito à educação pode ser 

considerado além de um direito fundamental social, também um direito da 

personalidade. 

Sobre a temática, Clarice Seixas Duarte202 afirma que: 

 

O direito à educação não se reduz ao direito do indivíduo de cursar o 
ensino fundamental para alcançar melhores oportunidades de 
emprego e contribuir para o desenvolvimento econômico da nação. 
Deve ter como escopo o oferecimento de condições para o 
desenvolvimento pleno de inúmeras capacidades individuais, jamais 
se limitando às exigências do mercado de trabalho, pois o ser 
humano é fonte inesgotável de crescimento e expansão no plano 
intelectual, físico, espiritual, moral, criativo e social. 

 

Desta forma, observa-se que o direito à educação, como proteção da vida, 

não tem limites, vez que é anterior e superior às mais diversas leis e precisa ser 

alcançado por todas as civilizações, como direito humano inalienável e 

fundamental203. 

Trata-se de um direito fundamental, igualmente, um direito humano, previsto, 

inclusive, de forma expressa, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
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1948, em seu artigo XXVI204, bem como em outros diplomas internacionais, como, 

por exemplo, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Políticos e Sociais. E 

com o advento da Constituição Federal de 1988, mais a frente na Lei de Execução 

Penal205, a perspectiva política e a natureza pública da educação são realçadas, não 

apenas pela expressa definição de seus objetivos, mas também, pela própria 

estrutura de todo o sistema educacional.  

Antes mesmo de qualquer previsão legal, o direito à educação, conforme já 

mencionado, está assegurado, de forma expressa, na Constituição Federal206, como, 

por exemplo, no artigo 6º, e nos artigos 205 e seguintes. Há, ainda, a Lei 

9.394/1996207, que versa sobre as diretrizes e bases da educação nacional.  
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Contudo, essa compreensão do direito à educação na ordem constitucional é 

inerente ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República Federativa do Brasil, bem como com os seus objetivos, especialmente no 

que se refere à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o 

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalidade, redução 

das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum208. A forma 

constitucional dada ao direito à educação está diretamente ligada à busca da 

igualdade e dentro do contexto dos direitos sociais, econômicos e culturais, os 

chamados direitos de Segunda Dimensão, no âmbito dos direitos fundamentais. 

Para Rizzi, Gonzales e Ximenes209, ainda é possível apontar sobre o direito à 

educação que: 

 

Além de sua importância como direito humano que possibilita à 
pessoa desenvolver-se plenamente e continuar aprendendo ao longo 
da vida, a educação é um bem público da sociedade, na medida em 
que possibilita o acesso aos demais direitos. Portanto, a educação é 
um direito muito especial: um “direito habilitante” ou “direito de 
síntese”. E sabe por quê? Porque uma pessoa que passa por um 
processo educativo adequado e de qualidade pode exigir e exercer 
melhor todos os seus direitos. 

 

Trata-se, por conseguinte, de um direito complexo, uma vez que se atrela à 

formação do indivíduo, ao seu pleno desenvolvimento, bem como atrelado a outros 

direitos, como, por exemplo, o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho, sendo fundamental, não apenas para à pessoa em si considerada, mas 

também para a convivência na sociedade e acrescentando, para reeducação e 

ressocialização da pessoa presa. 

A educação é objeto de várias pretensões de direito, seja dos pais, dos 

governos, das religiões ou dos educandos, sendo, portanto, de interesse não apenas 
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do sujeito individualmente considerado, mas também como direito coletivo, isto é, 

próprio da sociedade210. 

Mônica Caggiano211 caminha no mesmo sentido, afirmando que: 

  

Vislumbra-se o direito à educação como conteúdo multifacetado, 
envolvendo não apenas o direito à instrução como um processo de 
desenvolvimento individual, mas, também, o direito a uma política 
educacional, ou seja, a um conjunto de intervenções juridicamente 
organizadas e executadas em termos de um processo de formação 
da sociedade, visando oferecer aos integrantes da comunidade 
social instrumentos a alcançar os seus fins. 

 

Nesta circunstância, afirmam Rogério Luiz Nery da Silva e Daiane Garcia 

Masson212: 

 

A educação exerce papel essencial na vida das pessoas sendo 
fundamento basilar na gênese da consciência e dos valores morais e 
mesmo assecuratório da dignidade. [...] Além da importância do 
papel da família e da sociedade, em conjunto pela educação informal 
como elemento de integração do indivíduo no seu seio, também o 
Estado tem o dever jurídico de garantir francas oportunidades de 
educação formal a todos, com a finalidade de propiciar preparação 
para a inserção no mercado de trabalho, com consequente 
ampliação do grau de desenvolvimento e da qualidade de vida, como 
elemento central de construção e reconstrução da personalidade 
humana. Em razão de a educação visar à melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e de reduzir as desigualdades sociais, justifica-se o 
acesso e permanência na escola, com ensino de qualidade, tornando 
inadiável a solução dos problemas relativos à efetivação desse 
direito. 

 

Desta feita, é admissível afirmar que a educação é um direito da 

personalidade, pois indispensável para a dignificação humana. Para Eduardo 

Bittar213:  
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O direito à educação carrega em si as características dos direitos da 
personalidade, ou seja, trata-se de um direito natural, imanente, 
absoluto, oponível erga omnes, inalienável, impenhorável, 
imprescritível, irrenunciável [...] não se sujeitando aos caprichos do 
Estado ou à vontade do legislador, pois trata-se de algo ínsito à 
personalidade humana desenvolver, conforme a própria estrutura e 
constituição humana. No que concerne à educação, assegurada 
constitucionalmente, o titular desse direito é uma pessoa de qualquer 
idade, que teve ou não acesso à escolaridade obrigatória na idade 
própria. O sujeito deste direito é o indivíduo e o sujeito do dever é o 
Estado. 
  
 

O direito educacional é um direito da personalidade, pois imprescindível para 

o desenvolvimento da personalidade humana e está intimamente ligado ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. Esse é o posicionamento de Pedro Ferreira de 

Freitas e Ivan Dias da Motta214: 

 

O fato é, que, reconhecidos como direitos inatos ou não, os direitos 
da personalidade se constituem em direitos mínimos que visam 
assegurar e resguardar a dignidade da pessoa humana e como tais 
devem estar previstos e sancionados pelo ordenamento jurídico, não 
de forma estanque e limitada, mas levando-se em consideração o 
reconhecimento de um direito geral de personalidade, a que se 
remeteriam todos os outros tipos previstos ou não no sistema 
jurídico. 

 

Quando se priva o indivíduo do acesso à educação, na verdade se viola o 

princípio da dignidade da pessoa humana, vez que “a falta do ato educacional, alija 

o indivíduo de ter acesso a outros direitos e condições básicas da vida, como 

emprego, bens e serviços”215, até porque a educação assume a função da 

construção da cidadania de forma que assumir a educação como prioridade é 

“respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista das condições aos 
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que ela têm acesso, de exercer os demais direitos fundamentais e desfrutar 

melhores condições de vida”216.  

Diante de uma sociedade globalizada, a descrição de direito fundamental do 

direito à educação se destaca. Sob a perspectiva individual, acentua-se na 

exigibilidade direta pelo cidadão e no plano objetivo concretiza no dever do Estado 

em promovê-la com efetividade. Se no plano subjetivo se resguarda o 

desenvolvimento da personalidade humana e mesmo a qualificação profissional, no 

plano objetivo o direito à educação se afirma indispensável ao próprio 

desenvolvimento da sociedade como um todo217. 

A educação é condição, sine qua non, para que o indivíduo possa 

desenvolver plenamente suas inúmeras capacidades e formar sua personalidade. 

Daí dizer que a educação é um direito fundamental na qual se assenta todo o 

desenvolvimento do ser humano. Acerca da importância da Educação para a 

formação do indivíduo aponta Dallari218 

 

Educação é um processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, por 
meio do qual as pessoas se preparam para a vida. Através da 
educação obtém-se o desenvolvimento individual da pessoa, que 
aprende a utilizar do modo mais conveniente sua inteligência e sua 
memória. Desse modo, cada ser humano pode receber 
conhecimentos obtidos por outros seres humanos e trabalhar para a 
obtenção de novos conhecimentos. Além disso, a educação torna 
possível a associação da razão com os sentimentos, propiciando o 
aperfeiçoamento espiritual das pessoas. 
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Assim, pode-se depreender que a educação, é um direito que antecede a 

própria formação do Estado. Trata-se de um direito natural, personalíssimo, 

intrínseco e essencial à formação do ser humano. Para Adriano de Cupis219: 

 

Existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma 
susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos 
perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer 
que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. 
 

Dentro de uma óptica naturalista o direito à educação é um direito da 

personalidade, inato, inerente à condição humana, essencial para o 

desenvolvimento da pessoa. Assim, em que pese os juspositivistas defenderem que 

os direitos da personalidade, só podem ser reconhecidos mediante a positivação 

feita pelo Estado, a sua positivação não tira deles o seu caráter naturalista, pelo 

contrário ao conferir a proteção aos direitos da personalidade no ordenamento 

jurídico, o que fazem é ratificar a validade de um direito natural220.  

Ou como defende Eroulths Cortiano Junior, a tipificação dos direitos da 

personalidade deve ser entendida e operacionalizada em conjunto com a proteção 

de um direito geral de personalidade (um e outro se completam). Onde não houver 

previsão tipificada, o operador do direito leva em consideração a proteção 

genérica221. 

Assim, tendo ou não previsão legal, tipificada ou não, os direitos da 

personalidade asseguram e resguardam a dignidade humana, e como tal, incumbe 

ao Estado o dever de zelar pela proteção dos indivíduos para que tenham seus 

direitos plenamente protegidos, inclusive o direito à educação.  
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Para tanto, a garantia de uma educação de qualidade não se faz somente 

com insumos, mas também com professores bem formados e valorizados, gerando 

assim práticas pedagógicas capazes de desmascarar todas as contradições e a 

opressão da atual sociedade capitalista.  

A propósito, como já analisado nos parágrafos acima, o direito à educação 

não é apenas um direito social e constitucionalmente garantido. É necessário 

observar que, modernamente, tal direito adquire contornos de direito da 

personalidade, na medida em que o conhecimento é uma necessidade do ser 

humano. Esse direito liga-se à personalidade da pessoa, pois a sua violação traz 

diversos prejuízos a ela própria, à família e, consequentemente, prejudica toda a 

sociedade de uma forma geral. 

Na visão de Nelson Joaquim222, “o direito da personalidade vincula-se ao 

direito à educação como valores fundamentais, que se revelaram no processo 

histórico, mais precisamente neste terceiro milênio como proteção da vida e da 

dignidade humana”. Quando o direito personalíssimo da educação é violado, 

acarreta prejuízos àqueles envolvidos nas relações jurídico-educacionais. Portanto, 

a proteção jurídica desse direito, no âmbito educacional é uma necessidade 

indispensável do ser humano. 

O direito à educação, embora permaneça presente na esfera do direito 

público, também se encontra no rol do direito privado, como direito da 

personalidade, no sentido de que a educação é um direito à vida e necessidade 

básica para o ser humano. Vale lembrar, que ninguém pode ter uma vida digna no 

mundo globalizado, sem o mínimo223 de educação, que é atributo ou qualidade de 

uma pessoa pelo fato de pertencer ao “gênero humano”. 

Conclui-se que a tutela dos direitos da personalidade é indispensável, tendo 

em vista que no contexto do direito educacional, a educação é uma necessidade 

básica do ser humano, do apenado, pois é um direito ser educado. Aliás, ser 

educado é ter mais consciência social e de cidadania e, por sua vez, de 

responsabilidade social. Trazendo essa visão para o presente trabalho: a pessoa 
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presa sob tutela do Estado, com acesso à educação no estabelecimento prisional, 

além de ter garantia e efetivação de seus direitos fundamentais e da personalidade, 

é capaz de evoluir sua consciência nas finalidades da pena e ressocializar-se. 

A ressocialização da pessoa apenada objetiva promover e incentivar sua 

reintegração ao convívio social, tendo como fatores fundamentais a 

responsabilidade e o compromisso tanto da sociedade quanto do governo. Deve-se, 

portanto, utilizar amplamente o acesso ao direito à educação aos apenados como 

principal alternativa de ressocialização, pois o respeito à dignidade dos mesmos 

somente será alcançado no instante em que a aplicação das penas tornarem-se 

mais humanas, através da amenização das diferenças entre a vida no interior e fora 

do cárcere. 
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2 INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DA PESSOA 

PRESA 

 

Este capítulo tem como objetivo primordial respaldar o presente estudo, no 

sentido de apresentar instrumentos de garantia de acesso ao direito à educação 

pelas pessoas que estejam privadas de sua liberdade, cumprindo pena nos 

estabelecimentos prisionais. 

No primeiro item serão esgotados todos os dispositivos referentes à educação 

apontados na Lei de Execução Penal. Na referida lei, há extensa disposição de 

artigos que fomentam a participação do Estado na assistência educacional e 

formação profissional das pessoas presas em instituições prisionais. Tal medida se 

coaduna aos ditames constitucionais que determinam que a educação é um direito 

de todos e que o Estado deve promovê-la como meio de desenvolvimento pessoal e 

preparo para exercício da cidadania. 

A Lei de Execução Penal traz em seu bojo uma série de institutos que visam 

diminuir as consequências danosas do encarceramento e possibilitam um 

incremento pessoal do apenado, a exemplo do beneficio da remição pela atividade 

laboral e pelo estudo. 

Contudo, somente a Lei de Execução Penal não é mecanismo suficiente para 

erradicar ou diminuir a delinquência, nem mesmo se evitar a reincidência penal. 

Para tanto, faz-se necessária a implementação de politicas públicas educacionais no 

sistema penitenciário, pelo Estado, já que é ele que detêm a tutela das pessoas 

encarceradas.   

 No tópico sequente, será abordada a questão da educação no sistema 

prisional brasileiro, com ilustração e comentários dos dados contidos no último 

relatório do INFOPEN e legislação pertinente à educação no sistema prisional.  

 Posteriormente, a pesquisa concentra-se na educação ofertada no sistema 

prisional do Paraná e no benefício da remição da pena pela leitura, cujo Estado foi o 

pioneiro nessa modalidade institucional. 

 Finalizando a pesquisa, será proposto um instrumento de garantia do direito à 

educação no sistema prisional, que possa proporcionar a democratização do acesso 

à informação, à cultura, à formação e, consequentemente, condições mais dignas de 

vida à pessoa presa, que é a educação na modalidade à distância.   
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2.1 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

 

Remetendo-se ao capítulo anterior, a pesquisa demonstrou que a 

Constituição Federal enaltece a educação como um direito de todos e dever um do 

Estado, da família, com a colaboração da sociedade. 

O Código Penal, ao tratar dos direitos do preso, estabelece que essa pessoa 

conserva todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a 

todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. 

É evidente que o direito à educação está assegurado mesmo que a pessoa 

esteja em situação de privação de liberdade. Ora, em respeito ao que determinam a 

Constituição Federal e o Código Penal, a Lei de Execução Penal reitera essa 

garantia ao expor que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os 

direitos não atingidos pela sentença ou pela lei224. 

Aliás, nos artigos 10 e 11225, a Lei de Execução Penal aduz que a assistência 

ao preso objetiva prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade e 

que essa assistência envolverá aspectos materiais, de saúde, jurídicos, 

educacionais, sociais e religiosos. 

A assistência educacional, objeto primordial de estudo deste trabalho, está 

especificamente retratada entre os artigos 17 a 21226, compreendendo instrução 
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escolar e formação profissional do apenado e do internado. A obrigatoriedade do 

ensino de 1º grau (atual ensino fundamental), integrado ao sistema escolar da 

unidade federativa. Além do que, o ensino profissional será ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, com oferta adequada à condição da mulher 

apenada. Na referida seção, sustenta-se que as atividades educacionais podem ser 

objeto de convênio com entidades públicas ou particulares. Por fim, estabelece que 

haja uma biblioteca em cada estabelecimento prisional para uso das pessoas 

presas, com materiais instrucionais, didáticos e recreativos227. 

Nos últimos tempos, a seção (Da Assistência Educacional) foi 

complementada com a Lei nº 13.163, de 9 de setembro de 2015, pela qual foram 

acrescentados os artigos 18-A e 21-A e oferecida nova roupagem ao artigo ao artigo 

19, tornando obrigatória a oferta de ensino profissional às pessoas presas.  

Todavia, essa última alteração foi objeto de veto presidencial, sob o 

argumento de que o dispositivo criaria uma nova diretriz para ação compulsória do 

Estado no segmento educacional, em desarmonia com as obrigações previstas na 

Constituição, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Além 

disso, o texto em vigor da Lei de Execução Penal já garante a obrigatoriedade do 

ensino fundamental, bem como a possibilidade do oferecimento do ensino 

profissional, a ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico228. 

Insta ressaltar que o artigo 18-A, abarca importantes disposições de oferta 

educacional para o nível médio. Além da integração ao sistema de ensino estadual e 

municipal, prevê que os serviços devem ser mantidos com recursos da educação e 

da justiça/administração penitenciária com apoio da União. Entretanto, o mais 
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salutar para este trabalho é o § 3º229, o qual dispõe que a União e os entes 

federados incluirão os presos em seus programas de “educação a distância” e de 

utilização de novas tecnologias de ensino230. 

Para Ana Valeska Amaral Gomes231, lamentavelmente, as alterações 

promovidas na LEP pela Lei nº 13.163/2015, deixaram bastante a desejar:  

 

Em primeiro lugar, porque não atualizaram os termos em 
conformidade com a legislação em vigor. A título de exemplo, 
registramos a manutenção da expressão “ensino de 1º grau” no art. 
18, há muito substituída por “ensino fundamental”. Em segundo 
lugar, os avanços relacionados à explicitação da educação de jovens 
e adultos (EJA) como modalidade a ser oferecida aos presos e das 
atribuições institucionais no que tange ao financiamento foram 
vinculadas apenas ao ensino médio. A nosso ver, isso decorreu de 
uma opção equivocada por criar um novo dispositivo (art. 18-A) 
dispondo apenas sobre ensino médio em vez de dar nova redação 
ao art. 18 para englobar a educação básica, como tem sido a 
tendência na legislação educacional desde a promulgação da 
Emenda Constitucional nº 59/2009, que ampliou a obrigatoriedade do 
ensino. 

 

A Lei de Execução Penal destaca que o estudo e o trabalho exercidos pela 

pessoa presa são direitos, mas também deveres, visto que cumprem tanto com as 

funções educativas quanto produtivas. O trabalho e o estudo, como direitos, 

possibilitam ao apenado incluí-lo no sistema progressivo de cumprimento da pena. 

Já no âmbito do dever, trabalho e estudo se caracterizam como importante função 

que possibilita a reinserção do indivíduo no contexto social, iniciando-se o processo 

ressocializador232. 

Em função do trabalho ou estudo realizado pelo apenado, necessário se faz 

conceituar o instituto da remição que se encontra disciplinado no artigo 126233 da 
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 Artigo 18-A, § 3
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LEP, com nova redação dada pela Lei 12.433/2011, que acrescentou as atividades 

de estudo como forma de remição junto ao trabalho.  

A contagem é feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas 

de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 

profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no 

mínimo, em 3 (três) dias. Para a remição pelo trabalho, a contagem é de 1 (um) dia 

para cada 3 (três) dias trabalhados. Tomando-se apenas essa medida como 

parâmetro, não há dúvida que optar pelo estudo é mais vantajoso para o preso234. 

 Ainda, nos termos da norma legal, as atividades podem ser desenvolvidas de 

forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e devem ser certificadas 

pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, artigo 126, § 

2º235. Tal dispositivo visa proporcionar a democratização do acesso à informação, à 

cultura, à formação e, consequentemente, às condições mais dignas de vida ao 

encarcerado. 

 A lei também, em seu artigo 126, § 5º236, inseriu um relevante estímulo para a 

ampliação da escolaridade das pessoas presas. O tempo a remir, em função das 

horas de estudo, é acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, 

médio ou superior durante o cumprimento da reprimenda penal. 

Inobstante ser a remição um eminente instituto, trata-se apenas de um direito 

a ser usufruído pelas pessoas que cumprem pena no regime fechado ou no 

                                                                                                                                                                                     
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
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competentes dos cursos frequentados.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) (BRASIL. Lei 
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semiaberto. Portanto, aqueles que estão cumprindo pena no regime aberto ou no 

livramento condicional não gozam de tal direito237. 

A Lei 12.433/2011 proporcionou à Lei de Execução Penal um grande avanço, 

ou melhor, uma ascensão no sentido de propor a efetivação do direito à educação 

no contexto prisional, haja vista que a educação consiste em um direito de todos, 

inclusive das pessoas presas, bem como, um dever do Estado em colaborar na sua 

promoção e incentivo. 

Entretanto, somando-se o aumento exacerbado da violência e criminalidade 

às estatísticas de incidência238 e reincidência prisional, é notório que a execução 

penal, aqui representada por sua lei especifica, é insuficiente para se alcançar o fim 

a que se propõe. Sendo assim, é de fundamental magnitude a implementação de 

políticas públicas de promoção à educação no sistema prisional, como será 

explicitado no item subsequente.   

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO À EDUCAÇÃO  

 

No Brasil, adotou-se uma estrutura jurídica, política e administrativa para dar 

possibilidade ao Estado de assumir os papéis básicos de custeio e sobrevivência, no 

qual ele é responsável pela manutenção e respeito a direitos básicos dos cidadãos, 

a exemplos o dever de assegurar educação, saúde, segurança. 

Ante a formatação estatal adotada, constata-se que sua função é, 

resumidamente, satisfazer os interesses e necessidades da população que 

representa. Para que o Estado consiga efetivar e garantir as necessidades básicas 

de sua população, utiliza-se, por exemplo, de políticas públicas. Neste sentido, 

destaca-se que deve ser resguardada a igualdade no atendimento destes direitos 

fundamentais a todos os cidadãos, obviamente incluindo aqueles que cumprem 

pena em instituições prisionais239. 

                                                           
237

 PRADO, Luis Regis; HAMMERSCHMIDT, Denise; MARANHÃO, Douglas Bonaldi; COIMBRA, 
Mário. Direito de execução penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 132.  
238

 Entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento aumentou em 157% no Brasil. Em 2000 existiam 137 
pessoas presas para cada grupo de 100 mil habitantes. Em Junho de 2016, eram 352,6 pessoas 
presas para cada 100 mil habitantes. (BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento 
Nacional de informações penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016, p. 12. Disponível em: 
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018).  
239

 ARBAGE, Lucas Andres; VASCONCELLOS, Rodrigo da Costa. Educação de jovens e adultos 
privados de liberdade na américa latina: uma alternativa de (re)começo. Revista Prima Facie, v. 

http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil


90 

 

Lucas Andres Arbage e Rodrigo da Costa Vasconcellos240 acrescentam que, 

 

O indivíduo que se encontra em privação de liberdade é um sujeito 
de direitos e ainda que tenha cometido um crime, não deixa de 
integrar a sociedade, tampouco perdeu suas capacidades físicas e 
intelectuais. Quando se pensa e defende a educação em espaços de 
restrição de liberdade, é sabido que se trata de um processo 
complicado de se concretizar, seja pelo preconceito ou pela própria 
visão que se tem do sistema carcerário, exigindo-se a elaboração e 
implementação de políticas públicas que possibilitem efetivamente 
colaborar com a formação de qualidade do apenado para o trabalho, 
como condição de melhoria de sua vida e de diminuição de 
reincidência no cometimento de crimes. 

 

Para tanto, é válido elucidar que políticas públicas são o meio pelo qual se 

vislumbra uma possibilidade de concretização das normas constitucionais de maior 

relevância, como os direitos fundamentais, em especial, os de natureza social, a 

exemplo do direito à educação, cuja viabilidade é elemento determinante para o 

exercício das liberdades individuais e da própria democracia241. 

O termo política pública pode ser conceituado como um programa ou quadro 

de ações governamentais, porque consiste num conjunto de medidas articuladas 

coordenadas, cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, 

no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública, ou, na ótica dos juristas, 

concretizar um direito”242. 

Celina Souza243 faz ampla abordagem sobre o conceito de política pública, 
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Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 
política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do 
estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões 
públicas e Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que 
irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o 
que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais 
conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 
quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

  

Clarice Seixas Duarte244 enaltece que, 

  

No Estado social de direito, é a elaboração e a implementação de 
políticas públicas – objeto, por excelência, dos direitos sociais – que 
constituem o grande eixo orientador da atividade estatal, o que 
pressupõe a reorganização dos poderes em torno da função 
planejadora, tendo em vista a coordenação de suas funções para a 
criação de sistemas públicos de saúde, educação, previdência social 
etc. 

 

Já Fernando Aith245 segue com seu posicionamento:  

 

 A promoção e proteção dos direitos humanos e demais direitos 
reconhecidos em um ordenamento jurídico são realizadas, pelo 
Estado, através de políticas públicas (política de segurança, política 
de saúde, política de educação, política de democratização dos 
meios de comunicação etc.). A elaboração dessas políticas deve 
estar em consonância com os ditames da Constituição e dos demais 
instrumentos normativos do ordenamento jurídico, bem como deve 
sempre ter como finalidade o interesse público e a promoção e 
proteção de direitos, em especial aqueles reconhecidos como direitos 
humanos.  

 

As políticas públicas atinentes à educação, por conseguinte, inserem-se 

nesse contexto, uma vez que objetivam a promoção e a proteção do direito à 

educação, que é um direito fundamental e constitucionalmente assegurado.  
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A educação, como explicitado anteriormente, constitui o mínimo existencial e 

as necessidades básicas ao desenvolvimento pleno da pessoa humana. Nesse 

sentido, exsurge a importância das políticas públicas, como enaltece Potyara 

Amazoneida Pereira Pereira246: “no marco da recente valorização do estatuto da 

cidadania, o conceito de necessidades básicas assumiu papel preponderante na 

justificação dos direitos sociais e das políticas públicas que lhe são 

correspondentes”.  

Na mesma linha de raciocínio, Ivan Dias da Motta e Tatiana Richetti247: 

 

As políticas públicas são o meio pelo qual se possibilita a verdadeira 
concretização das normas constitucionais de maior relevância como 
os direitos fundamentais, em especial os de natureza social, a 
exemplo do direito à educação, cuja viabilidade é elemento 
determinante para o exercício das liberdades individuais e da própria 
democracia, traduzindo-se na mais notável via de efetivação. O 
sistema educacional deve proporcionar oportunidades de 
desenvolvimento nestas diferentes dimensões, preocupando-se em 
fomentar valores como o respeito aos direitos humanos e a 
tolerância, além da participação social na vida pública, sempre em 
condição de liberdade e dignidade. Assim, no Estado Social, a 
proteção do direito individual faz parte do bem comum.  
 
Não basta, pois, o reconhecimento formal dos direitos fundamentais 
(sociais) sendo imprescindíveis os meios para concretizá-los, por 
isso, estes direitos dependem de políticas públicas, que são um 
conjunto de atividades a serem realizadas pela administração pública 
para que os fins previstos na Constituição sejam cumpridos. 
 
 

Assim, a atuação estatal é de considerada relevância para a concretização do 

direito à educação, seja para a formação da personalidade, seja para sua 

participação na sociedade, como, por exemplo, para o exercício da cidadania.  

O sistema educacional deve proporcionar oportunidades nas mais nefastas 

dimensões, preocupando-se em fomentar valores como o respeito aos direitos 

humanos e a tolerância, além da participação social na vida pública, sempre em 
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condição de liberdade e dignidade. Assim, no Estado Social, a proteção do direito 

individual faz parte do bem comum248.  

É preciso apontar, ainda, que as políticas públicas educacionais são 

responsabilidade de todos os entes federados, uma vez que, nos termos do artigo 

211249, da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem atuar em regime de colaboração quanto aos sistemas de ensino. 

Outro marco importante em relação às políticas públicas educacionais é o 

Plano Nacional de Educação, previsto de forma expressa na Constituição Federal 

em seu artigo 214250, que estabelece as diretrizes, objetivos e as estratégias de 

implementação, manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo que as ações, 

que devem ser integradas por parte dos poderes públicos. Devem conduzir vários 

pontos, como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, formação para o 

trabalho, promoção humanística, o que ressalta a importância do direito à educação 

e, por conseguinte, das respectivas políticas públicas. 

Inegável, assim, a relevância das políticas públicas, já que a educação é um 

dever do Estado, sendo que para Pedro Ferreira de Freitas e Ivan Dias da Motta251,  

 

A atuação do Estado deve estar voltada para o cumprimento daquilo 
constitucionalmente previsto, principalmente pelo fato da educação 
se constituir em um direito fundamental previsto no rol dos direitos 
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sociais. O que a torna ainda mais imprescindível, pois ao negá-la de 
forma individual a alguém, ou a oferecer abaixo dos padrões da 
qualidade desejada, o Estado causa prejuízo a toda uma sociedade. 

 

Assim, uma vez que se trata de direito necessário ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, à sua dignificação, integrando o chamado mínimo existencial (ou uma 

necessidade básica), não pode ficar sujeito a normas programáticas, devendo o 

Estado efetivar referido direito por intermédio de políticas públicas e o Judiciário 

atuar, quando necessário, para a garantia da Constituição e dos objetivos que 

norteiam o Estado Democrático de Direito252.  

O direito à educação, diante do exposto no presente trabalho, consiste em um 

direito necessário à promoção humana, um direito de todos. O Estado figura nesse 

cenário como um dos obrigados, senão o principal, na prestação de tal direito, 

impondo-se uma atividade prestacional por parte do mesmo, cuja principal forma de 

atuação se dá por intermédio das políticas públicas educacionais.  

Aliás, o direito à educação, reconhecido também como um direito da 

personalidade por ser de fundamental importância para o desenvolvimento humano, 

deve ser prestado com qualidade, conforme dispõe a Constituição Federal em seu 

artigo 206253, e a LDB – Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional em seu art. 

3º, IX254.  

Para a prestação de um direito público subjetivo, como é a educação, o 

Estado se articula através de políticas públicas, que são definidas por Maria Paula 

Dallari Bucci255 como “programas de ação governamental visando coordenar os 

meios a disposição do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados”  
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Assim, não basta o Estado prestar o serviço, mas deve fazê-lo com qualidade, 

ou nas palavras de Clarice Seixas Duarte256 e José Clovis Azevedo257: 

 

O direito à educação não se reduz ao direito do indivíduo de cursar o 
ensino fundamental para alcançar melhores oportunidades de 
emprego e contribuir para o desenvolvimento econômico da nação. 
Deve ter como escopo o oferecimento de condições para o 
desenvolvimento pleno de inúmeras capacidades individuais, jamais 
se limitando às exigências do mercado de trabalho, pois o ser 
humano é fonte inesgotável de crescimento e expansão no plano 
intelectual, físico, espiritual, moral, criativo e social. 
 
...a experiência da escola cidadã aponta possibilidades de uma 
educação com qualidade social, não redutora à dinâmica mercantil. 
O desenvolvimento de uma cultura participativa, de uma inquietação 
pedagógica com a não-aprendizagem, da busca dos aportes teóricos 
da ciência da educação, legitima a ideia de que a não-aprendizagem 
é uma disfunção da escola e que a reprovação e a evasão são 
mecanismos de exclusão daqueles setores sociais que mais 
necessitam da escola pública. Isso levou à convicção da 
necessidade de reinventar a escola, de redesenhá-la de acordo com 
novas concepções. Os avanços na formação em serviço 
evidenciaram aos educadores que a estrutura convencional da 
escola está direcionada para transmissão, para o treinamento e para 
a repetição, tendendo a neutralizar as novas proposições 
pedagógicas, no máximo transformando-as em modismos fugazes. 
Por isso, embora essenciais, não bastam apenas mudanças 
metodológicas, novidades teóricas, a adesão aos princípios de uma 
escola inclusiva, democrática, com práticas avaliativas voltadas ao 
sucesso do educando, é indispensável ainda a superação da 
estrutura taylorista-fordista, redefinindo os espaços, os tempos e os 
modelos de trabalho escolar. 

 

A abstenção do Estado na promoção de programas e ações que busquem 

promover o ensino público gratuito e com a devida garantia de um padrão de 

qualidade enseja ao indivíduo portador deste direito público subjetivo, exigir a ação 

positiva do Estado impondo-lhe a sua prestação. A atuação do Estado deve estar 

voltada para o cumprimento daquilo constitucionalmente previsto, principalmente 

pelo fato da educação se constituir em um direito fundamental previsto no rol dos 
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direitos sociais. O que a torna ainda mais imprescindível, pois ao negá-la ou oferece-

la abaixo dos padrões exigidos, toda a coletividade é prejudicada258. 

Ainda nas palavras de Clarice Seixas Duarte259, 

 

A implantação de um sistema público adequado de educação 
interessa não apenas aos beneficiários diretos do serviço (alunos), 
mas à coletividade como um todo, já que a educação escolar 
constitui um meio de inserir as novas gerações no patrimônio cultural 
acumulado pela humanidade, dando-lhe continuidade. Quando um 
indivíduo exerce seu direito ao ensino obrigatório de forma isolada e 
não coletiva, ele está acionando uma norma geral e abstrata em seu 
interesse próprio. 

 

Consequentemente, a educação de pessoas privadas de liberdade, além de 

ser um instrumento de reintegração social, é um direito fundamental, a qual está 

interligada com a dignidade da pessoa humana, integrando o rol dos direitos 

humanos junto aos ordenamentos jurídicos. No momento que o Estado não fornece 

educação de qualidade aos apenados, existe uma falha de ordem moral e também 

está se descumprindo a lei. O direito social dos apenados apenas estará assegurado 

quando o Estado, ciente de seu dever de lhes fornecer educação, cumprir a lei 

através de uma política pública voltada para esta finalidade260. 

Impende ressaltar que o Brasil é farto no quesito desigualdades sociais. 

Dentro dessa realidade, uma das parcelas populacionais mais desassistidas e em 

piores condições é a dos apenados. Por consequência, exige certa urgência na 

adoção de medidas para transformação dessa realidade. 

Nesse contexto, constata-se a existência de alguns discursos propagados por 

parte da população contrária aos direitos humanos, os quais sustentam, sobre a 

temática discutida, que cumprir a lei no que se refere a respeitar os direitos dos 

presidiários, representa conceder benefícios dos quais os mesmos não merecem. 
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Retratando que uma parcela da população brasileira ainda acredita que “bandido 

bom é bandido morto”261. Como dito anteriormente, a pessoa que se encontra em 

privação de liberdade é também sujeito de direitos. Embora tenha praticado algum 

delito, não deixa de integrar a sociedade. 

Analisando situações análogas, Boaventura de Sousa Santos262 encontra 

semelhantes discursos ao longo da história: 

 

Nos últimos tempos, tenho observado com alguma perplexidade a 
forma como os direitos humanos se transformaram na linguagem da 
política progressista. De fato, durante muitos anos, após a Segunda 
Guerra Mundial, os direitos humanos foram parte integrante da 
política da Guerra Fria, e como tal foram considerados pela 
esquerda. Duplos critérios na avaliação das violações dos direitos 
humanos, complacência para com ditadores amigos, defesa do 
sacrifício dos direitos humanos em nome dos objetivos do 
desenvolvimento — tudo isto tornou os direitos humanos suspeitos 
enquanto guia emancipatório. 

 

Ante a esta problemática, constata-se a gravidade da situação e, em parte, se 

compreende o relativamente baixo número de iniciativas que objetivem melhorar a 

realidade da vida do apenado, como presidiário, e depois na condição de egresso do 

sistema. Mas as políticas públicas de educação escolar são legitimadas em razão da 

previsão legal e todas as pessoas, assim como também os indivíduos privados de 

liberdade, têm direito humano de acesso à educação. 

Nesse diapasão, Arbage e Vasconcellos263 ilustram o seguinte, 

 

Política pública é a ação propositada do Estado perante a sociedade. 
Ante sua pertinência, a mesma deve ser constantemente avaliada 
sobre sua efetividade quanto às necessidades sociais. A política que 
se pretende analisar pode ser denominada política criminal, política 
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criminal educativa, dentre outras designações, sendo um aspecto 
dentre os existentes na política de segurança pública, que como é 
sabido, consubstancia-se numa tarefa do Estado. O pleito pela 
educação para pessoas privadas de liberdade, que da mesma 
maneira é tarefa do Estado, também pode ser enquadrada como 
política pública. 

 

A elaboração de políticas públicas é complexa e cercada de interesses, eis 

que pela qual se produzirá resultado efetivo ou alteração de determinada realidade. 

Em decorrência disso, inúmeros grupos ou porções populacionais apresentam 

interesse na adoção de políticas públicas que atendam a seus interesses, motivo 

pelo qual é complexa a tarefa dos agentes públicos, como legitimados para 

decidirem o rumo do Estado, ao deliberarem sobre quais grupos irão ter seus pleitos 

atendidos. Nesse sentido Gina Vidal Marcílio Pompeu264 elucida que, 

 

As políticas públicas na ótica do Estado Constitucional envolvem 
sistemas de decisões públicas que visam ações corretivas. São 
destinadas a modificar a realidade de um ou vários setores da vida 
social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e 
da alocação dos recursos necessários para atingir objetivos 
estabelecidos. Previnem desigualdades sociais, remediam 
desequilíbrios de direitos e deveres e visam uma redistribuição mais 
equânime da renda e benefícios sociais. 

 

É tarefa do Estado originar práticas de fortalecimento e controle de políticas 

públicas no intuito de que os direitos fundamentais, sociais e da personalidade 

sejam também assegurados àqueles que estejam cumprindo pena em restrição de 

liberdade. Fazendo-se dos estabelecimentos prisionais um espaço educativo e de 

instrução pessoal. 

Ante as especificidades desse estudo, a educação no sistema prisional deve 

acontecer em uma perspectiva humanista, superando o período do encarceramento, 

compreendida como algo sequencial e com um olhar coeso aos direitos dos 

aprisionados, com amplo alcance, não somente para o momento de privação de 

liberdade. É neste sentido que a possibilidade de acessar e frequentar a educação 

no ambiente prisional, insere-se como prática emancipadora e capaz de gerar 

autonomia e cidadania para esse apenado no momento que for (re)inserido na 
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sociedade. Esta inclusão também passa por uma educação permanente de todos 

aqueles que têm alguma ligação com o sistema prisional265.  

Nesse contexto de reinserção, a ideologia de Alvino Augusto de Sá266 é capaz 

de se fazer presente, haja vista que o modelo proposto por ele é o da criminologia 

clínica de terceira geração, de inclusão social. Ou seja, se em seus dois primeiros 

modelos, médico-psicológico e psicossocial, a chamada ressocialização do 

condenado subordina-se ao comando prioritariamente punitivo da pena privativa de 

liberdade, no modelo de terceira geração, a meta do direito criminal, na imposição 

de penas, deve ser a inclusão social, a qual significaria o próprio sentido do direito 

criminal e da execução penal.  

Para tanto, qualquer estratégia de reintegração social, ressocialização, deve 

incorporar em sua essência o diálogo entre partes, sociedade e cárcere, que, 

reconhecendo seu histórico de litígios, agora procuram entender-se dentro de uma 

relação simétrica. Essa ideologia supera as concepções reducionistas de crime, seja 

como vinculado às determinantes individuais, seja como atrelado às determinantes 

sociológicas e ambientais. O indivíduo tido como criminoso, no lugar de autor, passa 

a ser considerado como ator, ao lado de muitos outros atores, corresponsáveis por 

seu comportamento socialmente problemático267.  

Ainda no âmbito das politicas públicas, o investimento na formação dos 

profissionais envolvidos com o processo educativo dos estabelecimentos prisionais é 

muito importante, no sentido de que sejam capacitados para lidar com as 

peculiaridades existentes no ambiente, respeitando-se a cidadania e o princípio da 

dignidade humana dos apenados.  

A propósito, não que se esteja afirmando ausência de políticas públicas no 

setor educacional prisional, elas existem. No entanto, o descaso por parte do Estado 

na implementação de novas políticas educacionais no sistema penitenciário é uma 

realidade, já que não é raro encontrar locais de estudo nos presídios com estrutura 

inadequada, sucateados, ausência de material didático, número de horas inferior ao 
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necessário e inexistência de formação específica dos educadores destes locais, ou 

seja, o ambiente escolar prisional esta sucateado268.  

Outra questão importante de se discutir é a seguinte: qual é a educação que 

se almeja nesses estabelecimentos? O que se defende não é apenas a 

possibilidade de acesso à educação sem preocupação com a sua qualidade, 

somente diminuindo o ócio dos apenados, mas que seja proporcionada uma 

educação de qualidade, verdadeiramente emancipadora, a fim de que efetivamente 

possa ocorrer um acréscimo nas formações pessoais e profissionais dos 

apenados269. 

Francisco Bueno Arús270, ao discorrer sobre o tratamento penitenciário, 

elucida que,  

Existem duas categorias de tratamento ao apenado. Por um lado, 
existem os conservadores, que defendem a “conservação da vida e 
da saúde do recluso (alimentação, assistência médica) e evitam a 
ação corruptora das prisões”; de outro norte, existem os 
reeducadores, os quais “pretendem influir positivamente sobre a 
personalidade do recluso e modelá-la, são os clássicos: instrução e 
educação, formação profissional, assistência psiquiátrica, assistência 

religiosa, postos sob a tônica das técnicas e diretrizes mais recentes. 
 

Sob a ótica de que o segundo modelo de tratamento aos apenados, 

apresentado por Arús, é o mais adequado nesta pesquisa. Assegura-se um 

processo que proporciona dignidade e um tratamento mais humano, fornecendo 

instrumentos que possibilitem seu acesso a direitos, inclusive à educação, sua 

reinserção e inclusão social após o cumprimento da pena privativa de liberdade. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO  
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As pessoas na base da pirâmide enfrentam afunilamento em razão da 

miséria, da formação e principalmente em face da educação, desencadeando uma 

busca acelerada pela sobrevivência e pela inclusão na sociedade exatamente pela 

via marginal, ou seja, em parte das vezes recorrem à criminalidade e se deparam 

com o poder punitivo estatal, o qual se volta mais para o caráter retributivo da 

sanção que para a característica ressocializadora da pena271. 

A pena por si só não é capaz de reintegrar o sujeito no contexto social, 

necessitando de outros meios coadjuvantes como educação, trabalho, dignidade. 

Nesse sentido, a educação se faz como elemento necessário ao pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, ou melhor, à formação de sua personalidade, 

à sua dignificação, de onde se extrai a fundamentalidade de direitos. Em razão de 

suas características e de seu papel para a formação do indivíduo, bem como para o 

exercício de outros direitos, como, por exemplo, a prática da cidadania, a 

qualificação para o trabalho e a ressocialização, é plausível apontar o direito à 

educação como integrante do mínimo existencial. 

A educação, no cenário prisional brasileiro, avançou consideravelmente nos 

últimos tempos. Seja em decorrência constitucional, legal, em especial, pela 

possibilidade de remição da pena pela prática educacional, fator este extremamente 

positivo para reforçar o caráter de inclusão social e de garantia da dignidade 

humana que o cárcere deve proporcionar. 

Contempla-se na educação uma das práticas voltadas não só para a 

aquisição do saber em diversas áreas do conhecimento, mas também um processo 

de integração ao exercício da cidadania, à profissionalização, valorizando o convívio 

em várias vertentes sociais, além de elevar os níveis educacionais das pessoas que 

se encontram presas no sistema prisional brasileiro. 

No âmbito político, ainda que implementadas tímidas políticas públicas 

educacionais no sistema penitenciário, o desafio continua a ser a concretização das 

oportunidades de acesso a serviços educacionais nos diferentes níveis de ensino, 

coordenando os esforços da União, dos Estados e do Distrito Federal e articulando 
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as responsabilidades sobre a ação governamental na área da educação 

penitenciária. 

Esse debate deve ser feito à luz do perfil da população prisional, sobretudo 

das suas demandas em termos de escolaridade, mas também das possibilidades 

trazidas pelas novas tecnologias e a educação à distância272. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) não contempla 

dispositivos específicos sobre a oferta de educação para pessoas em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Em geral, no debate da 

legislação educacional, o tema é tratado no âmbito da modalidade de educação de 

jovens e adultos (EJA). 

No Plano Nacional de Educação 2001-2011 (Lei nº 10.172, de 2001273), 

justamente na meta relativa à EJA, exigia-se “implantar, 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”. Esse público deveria também ser contemplado com 

material didático-pedagógico adequado e com a expansão da oferta de programas 

de educação à distância na modalidade EJA274. 

No atual Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE, Lei nº 13.005, de 

2014275), o tema surge como estratégias das metas nº 9276 e 10277, ambas 

evidenciam a educação de jovens e adultos privados de liberdade. Referido plano 

não somente trata do acesso à educação das pessoas privadas de liberdade em 
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 9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se 
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todos os estabelecimentos penais, como também se preocupa com as 

características dessa oferta, que deve obedecer às diretrizes nacionais e contar com 

profissionais que tenham formação específica para essa modalidade. 

A legislação nacional reflete todo um movimento que se intensificou desde os 

anos 2000 e culminou com o Marco de Ação de Belém, aprovado na Sexta 

Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA VI, instância da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

realizada no Brasil, em 2009, na qual os Estados signatários afirmam que não pode 

haver exclusão da educação em virtude de encarceramento e comprometem-se a 

“oferecer educação de adultos nas prisões, apropriada para todos os níveis”278. 

Ainda com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, há que mencionar 

alguns marcos históricos no campo infralegal que são fundamentais para dar 

institucionalidade à educação nas prisões em uma perspectiva mais recente. Em 

2009, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) editou a 

Resolução CNPCP nº 03, de 11/03/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais 

para a Oferta de Educação nos Estabelecimentos Penais. Essa norma estabelece 

algumas orientações para a oferta de educação no contexto prisional, reafirmando 

que ela deve estar baseada na legislação educacional e na Lei de Execução Penal, 

bem como deve pautar-se pelas especificidades dos diferentes níveis e modalidades 

de ensino279. 
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 Essa Resolução é decorrência de um Protocolo de Intenções firmado entre os Ministérios da 
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Justiça e da Representação da Unesco no Brasil, durante a execução do projeto Educando para a 
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sistema penitenciário. Entre as recomendações finais estava a demanda para que “Sejam ampliadas 
as possibilidades de educação a distância em seus diferentes níveis, resguardando-se deste 
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No ano de 2010, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução CNE 

nº 2, de 19/05/2010280, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de 

educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais.  

Em 2011, foi publicado o Decreto nº 7.626, de 24/11/2011281, que instituiu o 

Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP), 

contemplando a educação básica na modalidade EJA, a educação profissional e 

tecnológica e a educação superior. 

                                                                                                                                                                                     
atendimento o ensino fundamental. Sejam ampliadas as possibilidades de uso de tecnologias nas 
salas de aula de unidades prisionais, visando ao enriquecimento da relação de ensino-
aprendizagem.” (GOMES. Ana Valeska Amaral. Oferta Educacional em Prisões e a Modalidade de 
Educação a Distância. Consultoria Legislativa. Câmara dos Deputados. Estudo Técnico, 2016). 
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 Destacamos as seguintes diretrizes: - atribuição aos Estados e ao DF, em articulação com os 
órgãos de administração penitenciária, para a oferta de educação para jovens e adultos em 
estabelecimentos penais, exceto em presídios federais, cujos programas educacionais estão sob 
responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Justiça, podendo ser 
celebrados convênios com essa finalidade; - financiamento com fontes vinculadas à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundeb/EJA, bem como outras fontes estaduais e 
federais; - associação a ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital etc.; - oferta de 
educação mediante vinculação a unidades educacionais e a programas que funcionam fora dos 
estabelecimentos penais; - atendimento em todos os turnos; - organização do ensino de modo a 
atender às peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da população carcerária, podendo 
beneficiar-se da flexibilidade prevista no art. 23 da LDB. Em seu art. 5º, a Resolução do CNE 
determina que os Estados, o DF e a União deverão incentivar a promoção de novas estratégias 
pedagógicas, produção de materiais didáticos e a implementação de novas metodologias e 
tecnologias educacionais, assim como de programas na modalidade de educação à distância (EAD), 
a serem empregados nas escolas do sistema prisional. No art. 12, renova-se a orientação para incluir 
a modalidade de educação a distância por ocasião do planejamento de ações de educação não-
formal e educação para o trabalho em espaços prisionais. (BRASIL. Ministério da Educação. 
Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE nº 2. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14906. Acesso em 10 fev. 
2018).   
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 O PEESP define competências para o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. Ao 
primeiro cabem: distribuição de livros didáticos, composição de acervos de biblioteca, fomento a 
programas de alfabetização e EJA e capacitação de profissionais da educação. Ao segundo: 
concessão de apoio financeiro para construção/reforma dos espaços destinados à educação nos 
estabelecimentos penais, orientação dos gestores do sistema prisional para a importância da oferta 
de serviços educacionais e acompanhamento dos indicadores do Plano. Para a execução do PEESP 
está previsto que a União prestará apoio técnico e financeiro, mediante a elaboração de planos de 
ação estaduais que deverão conter: a) diagnóstico das demandas; b) estratégias e metas; e c) 
atribuições de cada órgão do Ente Federativo. A partir da vigência desse Decreto, as Unidades 
Federativas foram instadas a elaborar seus Planos Estaduais de Educação nas Prisões, a fim de 
executar o Plano Estratégico de Educação no Âmbito do Sistema Prisional (PEESP). Não foi possível 
obter detalhes sobre como avançou essa agenda nos Ministérios da Justiça e da Educação. (BRASIL. 
Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011. Plano Estratégico de Educação no âmbito do 
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Na mesma linha, foram implementadas ações de educação nos 

estabelecimentos prisionais do país282. Elencando-se o ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio), que tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da 

educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de 

escolaridade, oferecendo a certificação, e ainda como mecanismo de seleção para o 

ingresso no ensino superior. O ENCCEJA (Exame Nacional de Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos) com intuito de certificar aquelas pessoas que 

não tiveram a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental em idade apropriada. 

Ainda, o Projovem Urbano Prisional visa à elevação da escolaridade, com 

conclusão do ensino fundamental associado à qualificação profissional inicial e 

participação cidadã de jovens, entre 18 e 29 anos, privados de liberdade. Já o 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA) é uma porta de acesso à cidadania e o 

despertar do interesse pela elevação da escolaridade e assim obter a superação do 

analfabetismo na população carcerária do país283. 

Também a já mencionada Educação de Jovens e Adultos (EJA), estabelecida 

pelas Resoluções FNDE n.º 48 de 2012 e 2013, definem a transferência de recursos 

financeiros pleiteados por estados, municípios e pelo Distrito Federal a título de 

apoio à manutenção de novas turmas de EJA oferecidas pelas redes públicas de 

ensino, com recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Assim como o 

Programa Brasil Profissionalizado que destina recursos para construção de módulos 

de educação nas unidades prisionais de regime fechado do país284.  

Nesse contexto, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei 12.513/2011, e que tem como objetivo 

principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). O programa foi inserido no sistema prisional no 

ano de 2013, ofertando-se 90 mil vagas às pessoas privadas de liberdade, aos 
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egressos e cumpridores de alternativas penais, dando início a uma cultura ímpar de 

capacitação e qualificação profissional. Com a criação da Bolsa-Formação, permitiu-

se a oferta de vagas em Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, os 

chamados cursos de qualificação285. 

No âmbito dessas ações, o certo é dizer que não há um consenso acerca da 

representação do termo “educação” no sistema prisional. Entretanto, para Antônio 

Pereira286, “considera-se educativo tudo aquilo que condensa processos de 

formação humana que se dão seja formal, informal e não formalmente na sociedade 

e sua relação com o labor como condição de humanização”. Sobre isso, o autor 

ainda enaltece287: 

A Educação no Cárcere nessa via seria um processo de acessar 
conhecimentos para aquelas pessoas que estão presas, d 
esenvolvendo-as cognitiva e socialmente para que possam se 
reintegrar à sociedade. Essa educação é tanto para a sua 
escolarização (formação dentro do sistema oficial de ensino) e 
profissionalização (formação para o mundo do trabalho). 
 

Marc de Maeyer288 acrescenta: 

 

A educação é algo libertador, sendo um instrumento acessível a 
todos, que proporciona compreender o porquê de se estar aqui no 
mundo, compreender seu próprio mundo e a representação de sua 
existência. Quanto à educação na prisão, os programas educacionais 
devem priorizar, inicialmente, trabalhar sobre este “estar aqui” do que 
propriamente o conjunto de técnicas e de competências - que 
evidentemente também são importantes -, mas devem ser 
precedidas da indagação e reflexão acerca do já referenciado “estar 
e integrar o mundo”. 

 

Sobre as ações governamentais, o desenvolvimento dos objetivos 

educacionais e da pena de privação de liberdade, Roberto da Silva e Fábio 

Moreira289 complementam que: 
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O desenvolvimento dos objetivos educacionais exige também a 
adoção de certos tipos de procedimentos e visam alcançar 
determinados resultados que são expressos, por um lado, em 
habilidades para analisar, julgar e tomar decisões e, por outro, são 
determinantes da qualidade da interação social que o indivíduo 
estabelece, exatamente o que se pretende com a pena de privação 
da liberdade, ou seja, levar o indivíduo ao arrependimento, avaliar a 
consequência de seus atos e devotar respeito às demais pessoas. 
(...) Faz-se imperativo então fomentar um diálogo entre a Educação e 
as outras áreas de conhecimento que incidem sobre a execução 
penal, principalmente as Ciências Jurídicas (...). 

Nesta circunstância, no ano de 2016, foram publicadas importantes 

resoluções pelo CNE/CEB, iniciando-se pela Resolução CNE/CEB nº 1290, de 02 de 

fevereiro de 2016, que definiu as Diretrizes Operacionais Nacionais para o 

credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação de Jovens e Adultos, 

nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, na modalidade Educação à 

Distância, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.  

Consequentemente, foi publicado o Decreto nº 9.057291, em 25 de maio de 

2017, que regulamentou o artigo 80292 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional e propondo a oferta de 
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ensino fundamental na modalidade à distância para pessoas privadas de 

liberdade293.  

A educação à distância, que será explorada no tópico sequente deste 

trabalho, vem possibilitar que o direito a educação seja multiplicado irrestritamente, 

vez que esta modalidade proporciona a democratização do acesso à informação, à 

cultura, à formação, minimiza a desigualdade social, conferindo uma perspectiva de 

desenvolvimento e, por conseguinte, condições mais dignas de vida à pessoa presa. 

  Na sequência, a Resolução CNE/CEB nº 3294, de 13 de maio de 2016, 

definiu as Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas. Também a Resolução CNE/CEB nº 

4295, de 30 de maio de 2016 que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais Nacionais 

para a remição de pena pelo estudo de pessoas em privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro.  

Essa Resolução nº 4 estabelece que a oferta de programas de EJA e 

qualificação profissional, para fins de remição de pena em estabelecimentos penais, 

pode ocorrer na forma presencial ou na modalidade à distância, ou ainda em uma 

combinação de ambos, desde que supervisionadas pelos sistemas de ensino. 

Aliás, nesse mesmo ano de 2016, elaborou-se o recente publicado 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, fomentado pelo 

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(DEPEN), e que proporciona ao espectador um panorama geral da população 

prisional no Brasil, até junho de 2016. Como já visto anteriormente, o país já 

ultrapassou a marca de 726.712 mil pessoas privadas de liberdade em 

estabelecimentos penais. 
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O relatório demonstra informações acerca da escolaridade para 70% da 

população privada de liberdade no Brasil (ou 482.645 pessoas). Entre essa amostra, 

observa-se um baixo grau de escolaridade, seguindo a tendência já expressa em 

levantamentos anteriores. Verificou-se que 17, 75% da população prisional brasileira 

ainda não teve acesso ao ensino médio, apenas concluiu, no máximo, o ensino 

fundamental. Entre a população que se encontra no ensino médio, tendo concluído 

ou não esta etapa da educação formal, apresenta-se 24% da população privada de 

liberdade296. 

Conforme estabelece a Lei de Execução Penal, o acesso à assistência 

educacional é um direito garantido à pessoa privada de liberdade e deve ser 

oferecido pelo Estado na forma de instrução escolar e formação profissional, visando 

a reintegração da população prisional à sociedade.  

No referido levantamento, as atividades educacionais foram discriminadas 

entre atividades de ensino escolar, que compreendem as atividades de 

alfabetização, formação de ensino fundamental até ensino superior, cursos técnicos 

(acima de 800 horas de aula) e curso de formação inicial e continuada (capacitação 

profissional, acima de 160 horas de aula); e atividades complementares, que 

compreendem as pessoas matriculadas em programas de remição pelo estudo por 

meio da leitura, pessoas matriculadas em programas de remição pelo estudo por 

meio do esporte e pessoas envolvidas em demais atividades educacionais 

complementares (tais como, videoteca, atividades de lazer e cultura)297.  

A educação, no contexto das instituições prisionais, não deve se restringir ao 

processo educativo institucionalizado, de educação formal ou escolar, a ela devem-

se acrescentar as vivências educativas ocorridas no cotidiano das pessoas presas, 

através das relações existentes e do próprio contexto do ambiente prisional. 

Elenice Onofre e Elionaldo Julião298 enaltecem que,  
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deve-se ter claro o entendimento de que o cidadão que se encontra 
cumprindo pena é um sujeito de direitos e a pena se resume a 
restrição da liberdade de ir e vir e o afastamento do convívio social, 
porém os demais direitos humanos restam preservados e devem ser 
respeitados.  

 

A educação, nesse contexto, deve ser compreendida como um processo que 

possibilita alternativas para que a pessoa seja protagonista de sua história, com 

autonomia, adquirindo posicionamento crítico da realidade em que se situa, 

apresentando possibilidade de transformação da sua vida, seja ela passada, 

presente e futura299. 

Sintetizando, Julião300 também apresenta os objetivos imediatos da educação 

nos estabelecimentos prisionais: 

 

(1) manter os reclusos ocupados de forma proveitosa; (2) melhorar a 
qualidade de vida na prisão; e (3) conseguir um resultado útil, tais 
como ofícios, conhecimentos, compreensão, atitudes sociais e 
comportamento, que perdurem além da prisão e permitam ao 
apenado o acesso ao emprego ou a uma capacitação superior, que, 
sobretudo, propicie mudanças de valores, pautando-se em princípios 
éticos e morais. 

 

Ainda assim, apenas 12% da população prisional no Brasil está envolvida em 

algum tipo de atividade educacional, entre aquelas de ensino escolar e atividades 

complementares. Em relação às atividades complementares, 2% da população 

prisional total do país encontra-se envolvida em atividades de remição pela leitura ou 

pelo esporte e demais atividades educacionais complementares301.  

Entre as pessoas que se encontram em algum tipo de atividade de ensino 

escolar dentro do sistema prisional, 50% estão em formação no nível do ensino 

fundamental. Cabe ressaltar que o ensino fundamental, como dispõe a Lei de 

Execução Penal, deve, obrigatoriamente, ser oferecido no sistema prisional. Já a 

oferta dos demais níveis depende da demanda da população e da disponibilidade de 
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professores e infraestrutura. Entre as pessoas envolvidas nas atividades 

complementares no sistema prisional, 43% encontram-se em programas de remição 

por meio da leitura302. 

Ao analisar os dados do levantamento do INFOPEN, juntamente com tudo 

que até agora já fora exposto no presente trabalho, aponta-se uma explicação 

realista em relação à assistência educacional prestada à pessoa presa no Brasil, ou 

seja, a instrução, normalmente deficiente no presídio, visa atender a população 

carcerária mais numerosa, a de analfabetos. A educação é necessária e prevista em 

lei, mas implementá-la, com toda a eficiência que poderá proporcionar, é quase 

impossível, em face da discrepância dos níveis educacionais entre os apenados. 

Diante dessa compreensão, Francisco José Scarfó303 defende que, “nos 

estabelecimentos penais, é a educação que garante a condição de ser humano para 

aqueles que alguma vez tenham cometido um delito”. Ainda ressalta, a educação, 

 

(...) como ação da sociedade e responsabilidade do Estado e vista 
desde a perspectiva da Educação Social, significaria um componente 
indispensável da construção social e coprodução de subjetividade, 
uma vez que ela veicula conhecimentos, distribui o capital cultural, 
socializa e associa saberes, incorpora atores, recorda mitos, tece 
vínculos com o desconhecido, com o conhecimento, com os outros, 
com o mundo. A educação assim entendida se constitui um 
imperativo de inscrição, construção de identidade, pertencimento e 
laço nas sociedades humanas. 

 

Denise Carreira304, então responsável pela Relatoria Nacional para o Direito 

Humano à Educação, em missão nos anos 2008 e 2009 em unidades prisionais 

brasileiras, esclarece que, 
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A Relatoria de Educação defende a educação como um direito 
humano inerente ao processo de humanização de homens e 
mulheres, que deve ser percebida na concepção de universalidade e 
de não discriminação. A educação é um direito humano intrínseco e 
um meio indispensável para realização de outros direitos humanos. 

 

Para Vernor Muñoz305,   

 

A dignidade humana, elemento central dos direitos humanos, 
pressupõe o respeito à pessoa tanto em sua atualidade como em sua 
potencialidade. Dado que a educação se relaciona de modo singular 
e primordial com a aprendizagem, a realização do potencial e o 
desenvolvimento da pessoa, a dignidade humana deveria ser uma 
preocupação fundamental da educação no ambiente penitenciário e 
não um mero agregado utilitário que se oferece se existem recursos 
para isto. 

 

Nesse desfecho dos obstáculos institucionais e conjunturais para a educação 

nas prisões, Vernor Muñoz306  

 

(...) exemplifica com situações em que a educação se interrompe ou 
termina por caprichos pessoais dos administradores; ou por 
frequentes isolamentos nas celas ou traslados repentinos entre 
instituições; a falta de bibliotecas; o confisco generalizado do 
escasso material escrito e educativo existente; as listas de espera 
para ter acesso aos cursos e o acesso limitado e quase inexistente à 
tecnologia da informação e comunicação, incluindo as aptidões 
técnicas necessárias para sua utilização. 

 
Evadir-se dessas objeções é garantir a educação a todos as pessoas 

privadas de liberdade, nos diferentes níveis da educação básica, sendo sua 
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responsabilidade compartilhada entre os órgãos gestores da Educação e da 

Administração Penitenciária. Cabe ao órgão gestor da educação nos estados 

assegurar seu financiamento, o fornecimento de material apropriado, a designação 

de corpo docente e de supervisores, a certificação por conclusão de séries/níveis de 

escolaridade307. 

Os programas de educação nas prisões deverão seguir as diretrizes e normas 

da educação de jovens e adultos, bem como ser instituídos resguardando as 

especificidades do sistema prisional, com currículo e material adequados308.  

Para tanto, é imprescindível a participação ativa de agentes fiscalizadores nos 

Conselhos de Classe da escola, seja ela uma escola vinculada ou escola própria da 

unidade prisional. Esta participação é fundamental para sustentar às justificativas de 

ausências, decisões acerca de avaliação e processos de certificação de elevação de 

escolaridade, sobretudo para assegurar o respeito, o reconhecimento e a garantia 

dos direitos dos alunos apenados do sistema prisional.  

 

2.3.1 Educação à Distância no Sistema Penitenciário Brasileiro 

 

A modalidade de educação à distância, conhecida por EAD, representa, 

certamente, um mecanismo de acesso à educação de pessoas que, pelas 

ocupações ou pela distância em que se encontrem dos centros educacionais, não 

têm condições de frequentar cursos presenciais, especialmente em um país como o 

Brasil de extensas dimensões continentais. Este instrumento de acesso virtual vem 

também proporcionar a democratização da educação nos estabelecimentos 

prisionais do país e garantir às pessoas presas a efetivação de seus direitos. 

O ensino a distância sempre existiu no Brasil, como não se lembrar dos 

antigos cursos técnicos profissionalizantes ministrados por correspondências ou os 

telecursos disponíveis nas televisões de canais abertos? 

Fredric Litto e Marcos Formiga309 tecem seus comentários a respeito da 

educação na modalidade à distância, 
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Em termos legais, segundo o inciso II do artigo 206 da Constituição 

Federal de 1988, no Brasil, o direito de ensinar e de aprender é livre. 

No entanto, a primeira legislação que trata da Educação na 

modalidade a Distância foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1961. Em sua reforma, dez anos depois, foi inserido um capítulo 

específico sobre o ensino supletivo, afirmando que ele poderia ser 

usado em classes ou mediante a utilização de rádio, televisão, 

correspondências e outros meios. 
 

Com a evolução social, especialmente no setor de informação, a oferta de 

cursos acompanha a nova realidade tecnológica, culminando na edição de normas 

para regular o mercado educacional em sintonia com as exigências do mundo 

virtual. 

Para Oliveira e Oliveira310, a educação à distância “proporciona à população, 

sobretudo a de menor poder aquisitivo, oportunidades de ingresso no ensino 

superior como forma de acesso ao saber, à cultura, à formação e, 

consequentemente, às condições mais dignas de vida”. 

Sabedores das vantagens potenciais da educação à distância, os legisladores 

previram-na em diversos documentos legais relativos às pessoas privadas de 

liberdade, como na Lei Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e 

adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais (art.5º), 

na Lei de Execução Penal (§ 2º do art. 126) e no Manual de Assistências do Sistema 

Penitenciário Federal, aplicável no âmbito das Penitenciárias Federais (art.81).  

Conforme análise detalhada da legislação, a possibilidade de que as pessoas 

em privação de liberdade tenham acesso a serviços educacionais na modalidade à 

distância, surge em várias normas importantes que configuram o arcabouço jurídico 

da educação nas prisões. Ela consta do § 3º, do art. 18-A e do § 2º, do art. 126 da 

LEP e também das resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 

Em que pese o ensino à distância, no formato EAD, não ser algo recente no 

país, sua previsão legal é relativamente nova, de dezembro de 1996, com a 
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publicação da Lei Federal nº 9.394, que disciplina as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Acompanhe-se a redação de dois artigos dessa Lei:  

 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do 
ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 
efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. § 3º É obrigatória a frequência de alunos e professores, 
salvo nos programas de educação a distância. 
 
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, e de educação continuada. 
 

Sua regulamentação sucedeu com o Decreto Federal nº 5.622/2005 que 

inclusive trouxe a definição do Ensino à Distância:  

 

Art. 1º. Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação à 
distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos.  

 

Atualmente, o Decreto Federal nº 9.057/2017311, regulamentou o artigo 80312 

da Lei nº 9.394/1996, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional e 

em seu artigo 9º, inciso V propôs a oferta de ensino fundamental na modalidade à 

distância para pessoas privadas de liberdade: 
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Art. 9º. A oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em 
situações emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, 
de 1996, se refere a pessoas que: 
V - estejam em situação de privação de liberdade. 

 
Todavia, o sucesso e eficiência dos cursos à distância dependem de dois 

requisitos básicos. Um de ordem objetiva e outro de caráter subjetivo. A ordem 

objetiva exige da instituição educacional o atendimento das necessidades materiais 

e didáticas exigidos para a prestação dos serviços de acordo com o plano de estudo 

aprovado pelo Ministério da Educação.  

Aliás, não basta uma instituição dotada de equipamentos de informática de 

última geração e métodos de aprendizagens sofisticados, a produção de 

conhecimento é feita por seres humanos, temperado pelo sopro da vida e dosagem 

de sentimentos para exigir quando necessário, ou enaltecer um trabalho bem 

elaborado, sensibilidade para estimular uma atividade, papel exercido pelo 

professor313. 

O professor é o elo vital entre a instituição e seu plano de estudo com o aluno, 

como define Ricardo CASTILHO314: 

 

O professor é, definitivamente, o centro vital do processo 

educacional. Deve estar equipado com métodos e meios 

pedagógicos para adaptar o processo a cada momento que perceber 

uma reação ou desistência do aluno. O professor atento percebe e 

analisa rapidamente essas atitudes, ajustando o método de ensino 

para satisfazer necessidades específicas de aprendizado. Essa 

relação pedagógica é muito mais do que uma simples relação 

profissional, tanto do ponto de vista do professor quanto do ponto de 

vista do aluno. Tem uma dimensão de representação, que tem de 

afetividade e de personalidade que pode conduzir ou desfazer 

expectativas. 

 

De outro norte, o caráter subjetivo exige do aluno a automotivação, a rigidez e 

o compromisso para desenvolver o estudo na forma ministrada pela instituição 
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educacional, afinal, para Carmem Moreira de Neves315, “estudar a distância exige 

perseverança, autonomia, capacidade de organizar o próprio tempo, habilidade de 

leitura, escrita e interpretação (mesmo pela Internet) e, cada vez mais frequente, 

domínio de tecnologia”. 

O aluno-usuário é quase integralmente responsável pelo aprendizado, com 

base na orientação espinal do professor-autor, tendo como mediação os 

instrumentos oferecidos pela teleinformática316. 

Na visão de Maria Elizabeth de Almeida317, “o ensino à distância merece uma 

reflexão importante, pois quando os estudantes trabalham sozinhos, sem a 

orientação constante de um professor, o papel das tecnologias é fundamental e 

define o sucesso ou o fracasso na modalidade, eis que o aluno pode se distrair 

facilmente e perder o foco do conteúdo”. 

A EAD exige uma relação simbiótica entre professores adaptados para a nova 

realidade educacional a ser ministrada e alunos conscientes dos compromissos com 

o aprendizado e a ausência do contato físico e direto com o professor. 

Mas vale salientar que a interação aluno-professor nos novos meios de 

comunicação permite trocas de experiências e resolução de dúvidas de uma forma 

tal e qual as presenciais, porém se utilizando de ferramentas distintas. A geração 

atual dos jovens, sabidamente, usa muito a escrita virtual na comunicação diária, por 

meio das redes sociais, WhatsApp, E-Mails. E essa forma de comunicação vem se 

revelando bem democrática, pois é inclusiva e desprovida de censura prévia, sendo 

manejada tanto por aluno comunicativo quanto por aquele tímido, sem 

constrangimentos.  

Toda novidade sempre desperta inquietação e curiosidade, com o EAD e seu 

conhecimento virtual não foi diferente, a regulamentação da matéria, gerou, de um 
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lado, a expectativa de soterrar as aulas presenciais e os livros e de outro lado, a 

esperança de semear conhecimento em todos os rincões do Brasil318.  

Ricardo Castilho319 tem a seguinte reflexão, 

 

Desde os tempos dos pergaminhos, a sobreposição de tecnologia 
vem intrigando os povos. O surgimento do livro acabaria com as 
formas anteriores de comunicação escrita. A discussão perpetuou-se 
através dos tempos: o rádio acabaria com o livro, a televisão 
acabaria com o rádio, a internet acabaria com a televisão. Hoje, 
novamente, pensa-se que o computar vai eliminar o livro impresso. 
Há os otimistas e há os pessimistas, ou seja, os que aceitam e os 
que rejeitam o novo. De todo modo, duas posturas passionais. (...) A 
educação a distância coloca-se como uma alternativa voltada ao 
anseio por um processo educativo mais flexível, democrático e 
aberto, no qual os principais atores, alunos e professores, situem-se 
como sujeitos da ação educativa, e pode constituir-se em uma forma 
concreta de inclusão social. 
 

Nessa relação passional, todos têm seus argumentos para apontar as 

vantagens e desvantagens do EAD, mas o tempo dirá o melhor caminho. As 

vantagens do EAD são descritas por diversos educadores e na visão de Otavi 

Roca320, 

 

A formação a distância apresenta vantagens específicas: uma ótima 

relação custo/eficiência para satisfazer as necessidades da formação; 

expansão da formação a organizações e grupos não favorecidos por 

outras modalidades de ensino; estimulação das transferências inter-

regionais e internacionais em matéria de experiências, conclusões e 

materiais de formação; necessidade do envolvimento dos estudantes e 

alto nível de motivação e o próprio estudante assume a 

responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem.  

 

Com a inteligência, Ricardo Castilho321 anota que “dentre as vantagens, não 

podem ser desconsiderados o baixo custo, a democratização do acesso à 
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informação, a flexibilidade de horário e a escolha de cursos conforme interesses e 

necessidades do usuário”. 

Em síntese, as vantagens apontados para o EAD sempre giram em torno da 

adequação ao ritmo do aluno, com horários flexibilizados, da facilidade de 

disseminação e democratização do conhecimento, do aprimoramento de habilidades 

e capacidades, com a facilitação da reciclagem profissional e em especial, o custo 

bem mais baixo comparado ao ensino tradicional. A partir deste aspecto, que se 

credita vantagem na implantação desse ensino nos estabelecimentos prisionais.  

De outro lado, têm-se as desvantagens do EAD e não são poucas, como 

anuncia Castilho322, “a principal crítica é a perda de interação entre os integrantes do 

curso, o que restringe a troca de ideias e a oportunidade da crítica que levaria ao 

aperfeiçoamento”. 

Os argumentos contrários não podem ser desprezados, afinal, o EAD não é a 

solução para todos os impasses, o caminho é tortuoso e marcado por sérios 

obstáculos, o desprezo às críticas culmina na perda de oportunidade de aperfeiçoar 

o método de produção de conhecimento e desbravar novos caminhos para a 

propagação do estudo ofertado. 

Ricardo Castilho323 resume com propriedade o cenário desafiador do EAD: 

 

Mas nem tudo são flores. O mesmo estudo revela que os 

entrevistados observaram também aspectos negativos da 

aprendizagem on-line: os professores têm mais trabalho na hora de 

preparar as aulas e os alunos precisam se aplicar bastante para se 

manter em dia com a matéria e participar ativa e ponderadamente. 

Os estudantes relatam sobrecarga de informações, ansiedade de 

comunicação em relação ao atraso das respostas nesse ambiente 

assíncrono, trabalho e responsabilidades aumentados, dificuldade de 

navegar e acompanhar as discussões, perda de pistas visuais e 

preocupação com questões de saúde ligadas ao uso do computador. 

 

O EAD é uma nova realidade na construção do conhecimento e o seu 

aperfeiçoamento depende justamente do diálogo, muitas vezes acirrado, entre as 

                                                           
322

 CASTILHO, Ricardo. Ensino a distância ead – interatividade e método. São Paulo: Atlas, 2011. p.  

94. 
323

 CASTILHO, Ricardo. Ensino a distância ead – interatividade e método. São Paulo: Atlas, 2011. p.  

108. 



120 

 

vantagens e desvantagens do método de ensino, sempre com o foco voltado para a 

construção do conhecimento científico em sintonia com os anseios sociais. 

No Brasil, a educação à distância tem um valor estratégico por possibilitar a 

democratização do acesso à educação em locais distantes dos grandes centros 

urbanos. Entretanto, pode-se estender esse valor estratégico aos estabelecimentos 

prisionais e favorecer a assistência educacional às pessoas em situação de privação 

de liberdade, corroborando com a previsão legal.  

Além deste aspecto, destaca-se o incentivo à autonomia nos estudos como 

uma marca da educação à distância, oportunizando e possibilitando à pessoa 

apenada remir de parte do tempo de execução da pena de acordo com a Lei de 

Execução Penal.  

Em suma, há amparo legal para a promoção de ações e para a oferta de 

programas de educação para pessoas em situação de privação de liberdade na 

modalidade EAD ou utilizando-se os recursos tecnológicos das novas mídias 

digitais, desde que supervisionadas pelos sistemas de ensino. De fato, o que parece 

não haver são informações que apontem para um conjunto consistente de 

experiências nesse sentido. No sítio eletrônico do Ministério da Justiça (MJ) são 

apresentadas algumas ações federais relativas à educação nas prisões324: 
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Contudo, há uma escassez de estudos relatando experiências de educação 

nas prisões na modalidade à distância. Aqueles que existem, trazem poucas 

experiências concretas e mais reflexões sobre a importância de promover a inclusão 

digital, com o desenvolvimento de competências tecnológicas ou sobre o potencial 

do ensino à distância como recurso para ampliar as chances de ressocialização dos 

presos, em um contexto de dificuldades econômicas e operacionais de ofertar 

ensino presencial. 

Identificam-se na literatura relatos ocasionais de experiências, sobretudo 

casos individuais de ensino superior à distância, com destaque para os estados de 

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Esses estudos, porém, não 

avançam na explicitação dos limites e possibilidades dessas experiências se levadas 

a uma escala maior dentro do sistema prisional.  

A título de exemplo, o Plano Estadual de Educação no Sistema Prisional do 

Paraná325, é referência pelo Ministério da Justiça. O Plano propõe a educação à 

                                                                                                                                                                                     
foi inserido nas ações do Pronatec desde 2013, após a celebração de um Acordo de Cooperação 
Técnica entre os Ministérios da Justiça e da Educação, em que foram pactuadas a oferta de 90 mil 
vagas às pessoas privadas de liberdade, aos egressos e cumpridores de alternativas penais, dando 
início a uma cultura ímpar de capacitação e qualificação profissional. O Ministério da Educação 
também oferece apoio técnico e financeiro para a implementação da EJA no sistema prisional, com 
vistas à: i) elaboração dos Planos Estaduais de Educação nas prisões; ii) oferta de formação 
continuada para diretores de estabelecimentos penais, agentes penitenciários e professores; e iii) 
aquisição de acervo bibliográfico. As Secretarias Estaduais de Educação têm acesso ao apoio da 
União por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR). Exceto pelo Pronatec-Sistema Prisional, em 
que o MJ informa ter efetivado 5.094 matrículas em 2013 e 12.176 matrículas em 2014, com mais 
8.441 vagas que estavam em processo de pactuação em 2015, é difícil ter acesso a dados sobre a 
execução efetiva e o alcance dessas ações. Aparentemente, constituem ações com algum grau de 
fragmentação e descontinuidade, sem configurar uma política pública específica para esse público. A 
participação da população prisional no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) possibilita ao 
Ministério da Educação avaliar o perfil dos educandos privados de liberdade que concluíram a 
educação básica. Para alguns, além da certificação do ensino médio, é a oportunidade para participar 
de mecanismos de seleção para o ingresso no ensino superior. 
No ano de 2006, o Enem foi aplicado em estabelecimentos prisionais de oito Estados do País, 
alcançando 141 unidades. Em 2012, 23.665 privados de liberdade em estabelecimentos prisionais e 
unidades socioeducativas se inscreveram para participar do Enem: i) os homens eram maioria 
(20.687 inscritos); ii) o número de mulheres era 2.978; iii) do total, 17.945 buscavam a certificação do 
ensino médio. Em 2013, 30.341 candidatos se inscreveram para os testes. O número é 30% maior do 
que 2012.   
325

 Desse Plano de Ação, selecionam-se as seguintes metas: “3. Assegurar, no prazo de dois anos, a 
partir da publicação deste Plano, o acesso a novas tecnologias de informação e comunicação para a 
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ou Pólos de Tecnologia Educacional, necessários à oferta de cursos e atividades em Educação a 
Distância; (...) 7. Assegurar, a partir da publicação deste Plano, a orientação, divulgação, assistência 
e parceria com os órgãos competentes para participação do egresso e beneficiário em programas ou 
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distância como alternativa para ampliar as oportunidades de educação formal 

daqueles que não terão acesso à organização presencial, bem como para 

desenvolver ações de qualificação profissional direcionadas aos que já concluíram o 

ensino médio.  

Em Maringá/PR, ao analisar o caso da Penitenciária Estadual de Maringá, 

relata-se que, em 2011, a instituição selecionou um grupo de presos com ensino 

médio completo para cursar o ensino superior por meio de aulas online. A 

penitenciária disponibilizou as instalações necessárias às aulas e o Centro de 

Ensino Superior de Maringá - Unicesumar, de forma gratuita, organizou a estrutura 

administrativa e pedagógica do curso na modalidade EAD326. 

Por fim, há questões que transbordam a agenda educacional, como a 

superpopulação nas celas e a desinformação ou mesmo a falta de sensibilização 

dos profissionais que atuam no sistema prisional para o viés positivo que a 

educação pode exercer na trajetória de uma pessoa. Além disso, do ponto de vista 

psicológico, constata-se um cotidiano de medidas destinadas a manter a ordem 

dentro das prisões que pode influenciar fortemente a motivação para a permanência, 

ainda mais que o acesso das pessoas presas em serviços educacionais. 

Embora a legislação voltada para a execução penal e algumas normas 

educacionais tenham reconhecido a educação à distância como modalidade a ser 

utilizada para garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade a serviços 

educacionais, os registros sobre quando, onde e como ocorre essa oferta serão 

levantados em uma pesquisa futura.   

 

2.4 ESTUDO DE CASO NO PARANÁ – 2.000 

 

No estado do Paraná, o Departamento Penitenciário (DEPEN-PR) é o gestor 

do sistema penitenciário, sendo uma unidade administrativa de natureza 

programática da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, 

                                                                                                                                                                                     
cursos, presencial e/ou a distância, ofertados pelos governos municipal, estadual e federal; 
(...)”.(BRASIL, Ministério da Justiça. Disponível em http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-
penal/politicas-2/educacao-no-sistema-prisional/acoes-de-educacao. Acesso 10 fev. 2018). 
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atua em todo o estado do Paraná e tem com objetivo promover a reinserção social 

dos apenados, através do respeito à pessoa presa e humanização das prisões327.   

De acordo com as informações constantes no site do DEPEN-PR, no Paraná 

os estabelecimentos prisionais estão subdivididos da seguinte maneira: regime 

fechado (provisório masculino – 07 unidades, condenado masculino – 16 unidades, 

penitenciárias industriais – 02 unidades e condenadas femininas – 02 unidades), 

regime semiaberto (masculino – 06 unidades e feminino – 01 unidade), 55 cadeias 

públicas e 18 patronatos328.   

A população carcerária do Paraná, conforme dados do último levantamento 

nacional329, ultrapassa 51 mil pessoas presas, em 18.365 vagas no sistema 

prisional. Deste total, 71,6% são de pessoas condenadas e, lamentavelmente, 

grande parcela dos apenados cumpre pena nas carceragens das delegacias de 

polícia do Estado, já que faltam vagas nas penitenciárias330.   

Na pesquisa realizada por Sacha Darke331, com tradução de Maria Lúcia 

Karam, nos estabelecimentos prisionais paranaenses, fato notório lhe chamou 

atenção:  

 

Em muitos lugares encontrei condições de abjeta miséria, em 
nenhum lugar mais do que em uma carceragem em Curitiba, Paraná, 
onde os presos estavam confinados em um subterrâneo sem 
nenhuma luz natural e com água escorrendo pelas paredes. Por 
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outro lado, a maioria dos institutos penais que visitei (as carceragens 
de Curitiba sendo notáveis exceções) parecia estar operando sob 
uma ordem normativa, ainda que tênue e provisória. 

 

O Paraná tem a terceira maior população carcerária do Brasil, mesmo com a 

redução de 1,7% da população carcerária do estado, no comparativo com os dados 

do levantamento de dezembro de 2015, quando eram 52.608 presos. O Paraná 

trocou de posição com o Rio de Janeiro, que desceu para a quarta colocação. A 

população carcerária do Rio de Janeiro caiu de 55.552 em dezembro de 2015 para 

50.219 em junho de 2016. Com 240.061 detentos, o estado com o maior número de 

presos é São Paulo, que abriga um terço dos presos do país, seguido por Minas 

Gerais com 68.354 detentos332. 

O levantamento aponta que o Paraná segue como o estado com o maior 

número de presos em delegacias. Em junho de 2016, eram 9.826 detentos nesses 

locais333. Do total de detentos em delegacias, 596 eram mulheres. Segundo o 

INFOPEN o estado também é o terceiro colocado na taxa de ocupação das 18.365 

vagas no sistema prisional. A superlotação deixou a taxa em 281,5% – o que 

representa um déficit de mais de 33 mil vagas334. 

Ensejando-se a reabilitação e ressocialização das pessoas presas, várias 

foram as iniciativas de se implementar a educação no sistema penitenciário 

paranaense. A propósito, o Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN/PR), 

atendendo os preceitos legais e a garantia constitucional do direito à educação, 

instituiu em seu organograma o Setor de Educação e Capacitação, o qual é o 

responsável pela oferta da educação, em diversas modalidades, com objetivo 

primordial de reinserção social das pessoas privadas de liberdade no contexto 

prisional paranaense. 

As atribuições pertinentes ao Setor de Educação e Capacitação se 

desencadeiam em programas, projetos e ações educacionais, com metodologia 

presencial e na modalidade à distância, bem como o acesso, a permanência e o 
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BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 
penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016, p. 8-9. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-
726-712-pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018. 
333

 Não foi possível aprofundar no tema dos presos nas Delegacia de Polícia do Paraná, uma vez que 
pretende-se explorar o assunto em pesquisa futura. 
334

BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de informações 
penitenciárias – INFOPEN. Junho 2016, p. 8. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/ha-726-
712-pessoas-presas-no-brasil. Acesso em: 09 fev. 2018.  

http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
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êxito dos apenados do regime fechado e semiaberto, além dos egressos do sistema 

penal. Essas atribuições governamentais possibilitam ao custodiado a conclusão de 

sua escolarização básica, o ingresso no ensino superior e qualificação para o 

mercado de trabalho. 

As ações educacionais seguem o disposto no Plano Estadual de Educação no 

Sistema Prisional do Paraná (PEESP), que por sua vez, atende às Diretrizes 

Nacionais e Estaduais e traz, na sua concepção, um modelo de educação prisional 

mais flexível, integrando educação profissional e tecnológica com a educação de 

jovens e adultos (EJA), tudo em consonância às especificidades do sistema penal. 

Para administrar, gerir e mediar as atividades educacionais nos 35 

estabelecimentos prisionais paranaenses, o Setor de Educação e Capacitação do 

DEPEN/PR conta com profissionais da educação, composto por uma equipe 

constituída e formalizada pela Resolução nº 233, de 12 de agosto de 2016. Referida 

equipe de educadores pertence ao quadro próprio do magistério da Secretaria de 

Estado da Educação, a qual foi selecionada especificamente para atuação no 

sistema prisional do estado335.  

O quadro abaixo elucida o número de pessoas privadas de liberdade em 

atividades educacionais no sistema prisional do Paraná: 

  

                                                           
335

 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 6. 
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Fonte: Setor de Educação e Capacitação/DEPEN/PR
336

 

 

Nos últimos anos, o DEPEN/PR tem dispensado grande esforço com intuito 

de priorizar o direito à educação nos estabelecimentos penais do estado, 

possibilitando uma diversidade de ações responsáveis por enaltecer o Paraná no 

cenário nacional. Dentre as ações citam-se superação do analfabetismo; ensino 

fundamental, médio e superior; remição de pena pelo estudo através da leitura; 

cursos de iniciação e qualificação profissional, telecentros e laboratórios de 

informática, entre outras. 

Considerando que grande parte da população carcerária brasileira ainda se 

constitui de analfabetos, no estado do Paraná não é diferente. Assim, o estado conta 

com uma ação de extrema relevância que é a superação do analfabetismo das 

                                                           
336

 PARANÁ, Departamento Penitenciário – Setor de Educação e Capacitação. Disponível em: 
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2017/panorama_nov.jpg. Acesso em 08 
fev. 2018.  

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2017/panorama_nov.jpg
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pessoas que estão cumprindo pena em seu sistema prisional, levando-se em conta 

que o processo educacional se inicia com a alfabetização. A diminuição crescente do 

número de analfabetos nas penitenciárias do estado permite afirmar que todas as 

medidas adotadas até o presente momento foram assertivas337. 

A educação básica ofertada nos estabelecimentos prisionais paranaenses é 

realizada por meio da parceria estabelecida com a Secretaria de Estado da 

Educação (SEED), a qual foi renovada pela Resolução n.º 13/2015 e Resolução n.º 

04/2016. Impende ressaltar que, os Centros Estaduais de Educação Básica para 

Jovens e Adultos (CEEBJA), instituições de ensino responsáveis pela escolarização 

básica da população carcerária, estão presentes nos estabelecimentos penais desde 

o de 1982, quando foram iniciadas as primeiras turmas para preparação para os 

exames de suplência ofertados pela SEED338. 

O relatório do DEPEN/PR 2016339 computou nove CEEBJAs, atendendo 35 

estabelecimentos prisionais mantendo a média de 23% da população carcerária de 

regime fechado e semiaberto inserida no ensino fundamental e médio. Para a oferta 

da Fase II do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, desde 2015, é permitida pelo 

Conselho Estadual de Educação, Parecer n.º 02/14, de 19/03/2014, a educação 

presencial combinada com a educação à distância340. 

A educação à distância é uma modalidade a ser utilizada para garantir o 

acesso das pessoas privadas de liberdade a serviços educacionais, no estado do 

Paraná, a EAD341 já é uma realidade, a exemplo das penitenciárias de Cruzeiro do 

Oeste, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Guarapuava. 
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 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 7. 
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 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 8. 
339

 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 8. 
340

 100% da Carga Horária Presencial; 75% da Carga Horária Presencial e 25% a Distância; 50% da 
Carga Horária Presencial e 50% a Distância;20% da Carga Horária a Presencial e 80% a Distância. 
(PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Departamento 
Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema Prisional do 
Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 8). 
341

 CEEBJA João da Luz da Silva Correa, responsável pela escolarização básica da Penitenciária 
Estadual de Cruzeiro do Oeste (PECO), apresentou o projeto “O USO DO TABLET COMO 
ALTERNATIVA DE ACESSO NO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DOS APENADOS DA 
PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE CRUZEIRO DO OESTE – PR”. Os próprio professores da PECO 
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O Paraná, buscando oferecer diferentes oportunidades para a certificação de 

estudos realizados informalmente, são incentivados a realização de Exames 

Estaduais e Nacionais nos estabelecimentos penais. Segundo o relatório, no ano de 

2016, foram realizados os Exames de EJA através de ferramenta virtual, oferecidos 

pela Secretaria de Estado da Educação. 

Aliás, nesse mesmo ano de 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio para 

Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL), que é executado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, obteve número 

recorde de inscritos, 1729 candidatos. Desse total de inscritos que realizaram as 

provas, 71% obtiveram êxito em uma ou mais disciplinas342. 

 As dificuldades para implantação de cursos em nível superior nas prisões são 

exatamente as mesmas de qualquer modalidade, acrescida do fato de haver a 

necessidade de disponibilidade de professores, cursos que possam atender 

demandas de formação específicas, estrutura própria para esta modalidade de 

ensino e, obviamente, alunos com habilitação para cursar o ensino superior. 

Contudo, o acesso ao ensino superior para os custodiados do sistema 

prisional do estado, tem-se confirmado por meio das vagas do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) e por meio do Programa Universidade para Todos (PROUNI) em 

diversos cursos presenciais ou à distância. Além destas possibilidades, em Londrina, 

a Universidade Estadual de Londrina (UEL), anualmente, realiza vestibular no 

                                                                                                                                                                                     
passaram a gravar aulas e a desenvolver apostilas com conteúdos para serem disponibilizados nos 
20 tablets, advindos da Secretaria de Estado da Educação, para serem utilizados como recurso 
pedagógico para as cargas horárias não presenciais. O CEEBJA NOVOS HORIZONTES responsável 
pela escolarização básica da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão apresentou o PROJETO 
INOVAÇÃO – TELA MULTICULTURAL. O referido projeto pretende proporcionar a instalação de um 
canal de comunicação e conhecimento que viabilize o acesso à programação de ações educacionais 
para todos os custodiados de forma eficiente, permanente e contínua na Penitenciária de Francisco 
Beltrão. Os professores do CEEBJA Novos Horizontes pretendem oferecer aulas em tempo real e 
vídeo-aulas para serem veiculadas num canal de curto alcance. O projeto encontra-se na fase de 
angariar parceiros para subsidiar a compra dos equipamentos necessários. (PARANÁ, Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Departamento Penitenciário, Setor de 
Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 
2016, p. 9). 
342

 Para auxiliar na preparação dos aprisionados na realização das provas, foram ofertadas aulas 
preparatórias pelo Grupo EUREKA e também pelos professores da educação básica que o fizeram 
fora de seus horários de trabalho. Após a divulgação dos resultados do ENEM PPL, os alunos com 
boas notas são inscritos no SISU e PROUNI no mês de janeiro pelos Setores de Pedagogia dos 
Estabelecimentos Penais. (PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária. Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da 
Educação no Sistema Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 11). 
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interior dos estabelecimentos penais de regime fechado e semiaberto. Em 2016, 

noventa candidatos realizaram as provas343.  

Inobstante todo empenho do DEPEN/PR, ainda não foi possível a 

formalização de parcerias para a oferta de curso superior no interior das instituições 

prisionais. Assim, todos os acadêmicos necessitam de autorização especial do juízo 

das Varas de Execução Penal para frequentarem os cursos nas universidades.  

É oportuno salientar que dentre as ações desenvolvidas pelo Setor de 

Educação/DEPEN, uma das ofertas se refere à iniciação, qualificação e 

aperfeiçoamento profissional, aliada a educação tecnológica e cursos livres de curta 

e média duração, as quais têm como concepção, um modelo de educação prisional 

mais flexível, integrando a qualificação e a educação profissional e tecnológica, para 

atender às particularidades do sistema prisional. 

Essas ações educacionais são realizadas através de parcerias sociais, sem 

ônus para o Estado, e visam o ingresso e aperfeiçoamento das pessoas privadas de 

liberdade para o mercado de trabalho, como também a geração de renda e 

reintegração social. 

Em relação ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), em 2016, foram concluídas 320 vagas distribuídas em 15 turmas, 

com um total de 223 concluintes remanescentes de 2015344. Além dos cursos 

ofertados pelos parceiros com devida formalização345, alguns estabelecimentos 
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 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 12. 
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 SENAI e PRONATEC – Cursos de qualificação profissional com 160h a 200h pactuados e 
iniciados em 2015. Programa O Caminho da Profissão – oferta pelo SENAI de cursos presenciais de 
qualificação profissional, em cada Estabelecimento Prisional, com carga-horária de 160h, como: 
Eletricidade Predial, Pedreiro de Alvenaria, Marcenaria, Mecânica Industrial, Serviços Automotivos, 
Panificação, Informática, Confecção, Auxiliar Administrativo. Cursos de Iniciação profissional das 
coleções: “Os Especialistas” – Mídia Impressa - (60 horas): oferta pelo SENAI dos cursos de 
Automação, Celulose Papel, Eletroeletrônica, Logística, Madeira e Mobiliário, Química, 
Telecomunicações, Segurança no Trabalho, Metal mecânica, Confecção; e, “Competências 
Transversais” - (14 horas) - Mídia Impressa: Higiene de Alimentos, Empreendedorismo, Educação 
Ambiental, Propriedade intelectual; e Online (14h): Consumo Consciente de Energia, Lógica de 
Programação, Desenho Arquitetônico, Finanças Pessoais, Metrologia, Fundamentos de Logística, 
Noções Básicas de Mecânica Automotiva. (PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária. Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. 
Relatório da Educação no Sistema Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 19). 
345

 INSTITUTO MUNDO MELHOR (IMM) Cursos e salas virtuais - Oferta de cursos online de iniciação 
profissional, realizado nas Salas virtuais (espaço com notebooks e TV, doados pelo IMM) e nos 
Telecentros (espaços com computadores e internet instalados em parceria com a Secretaria Estadual 
para Assuntos Estratégicos), são 22 módulos com 146 cursos como: Noções de Informática (38h); 
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penais dispõem de oficinas Permanentes para Capacitação Profissional (PROCAP), 

implantadas em parceria com a Divisão de Produção do DEPEN/PR, por meio do 

DEPEN Nacional346.  

Ainda, faz-se oportuno elencar os telecentros e laboratórios de informática 

que estão instalados no sistema prisional do estado: Centro de Regime Semiaberto 

Feminino de Curitiba (CRAF), Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná 

(CPAI), Penitenciária Feminina do Paraná (PFP), Casa de Custódia de Piraquara 

(CCP), Complexo Médico Penal (CMP), Penitenciária Estadual de Ponta Grossa 

(PEPG), Centro de Reintegração Social de Londrina (CRESLON), Colônia Penal 

Industrial de Maringá (CPIM) e Patronato Penitenciário do Paraná, bem como as 

salas virtuais cedidas pelo Instituto Mundo Melhor na Penitenciária Feminina do 

Paraná (PFP), na capital Curitiba e Penitenciária Estadual de Ponta Grossa 

(PEPG)347. 

A título de conhecimento, uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil (AJUFE), em parceria com o DEPEN/PR, Instituto Mundo Melhor e 

Associação Paranaense dos Juízes Federais (APAJUFE), proporcionou a 

implantação de cursos online às pessoas apenadas da Penitenciária Estadual de 

Foz do Iguaçu (PEFI) e Centro de Reintegração Social Feminino de Foz do Iguaçu 

(CRESF).  

As salas foram disponibilizadas no dia 07 de abril de 2017, com a finalidade 

de ofertar cursos com a plataforma de ensino à distância nas áreas de informática, 

                                                                                                                                                                                     
Noções de Empregabilidade (38h); Hotelaria (32h); Noções de Governança Doméstica (34h), Gestão 
de Negócios I (44h); Gestão de Negócios II (44h); Idiomas ao alcance de todos (30h); Noções sobre 
Necessidades Educacionais Especiais (32h); Saúde e Beleza da Mulher (26h). CURSOS EXTENSÃO 
UNOPAR (Patronato de Londrina) Oferta de cursos presenciais como: Formação de Camareiras; 
Curso de Instalações Elétricas Residenciais; Mantas térmicas; Saúde Pessoal, Profissional e Afetiva. 
(PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Departamento 
Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema Prisional do 
Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 20) 
346

 Penitenciária Feminina do Paraná: Panificação (não instalada); Penitenciária Estadual de Ponta 
Grossa: Blocos e Tijolos Ecológicos (não instalada); Penitenciária Estadual de Londrina: Corte e 
Costura Industrial (instalada); Penitenciária Estadual de Maringá: Corte e Costura industrial 
(instalada); Penitenciária Industrial de Cascavel: Panificação (instalada). Mais 07 oficinas se 
encontram em processo de implantação. (PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária. Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. 
Relatório da Educação no Sistema Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 20-21). 
347

 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 21.  
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línguas, administração, empreendedorismo, educação, saúde e bem-estar e 

governança doméstica348.  

O projeto denominado como “Ajufe por um Mundo Melhor” objetiva estimular a 

educação no ambiente prisional, mediante a implantação de uma plataforma de 

educação à distância. Além de contribuir para a qualificação profissional das 

pessoas inseridas no sistema prisional, a iniciativa propicia a remição da pena e a 

consequente economia para os cofres públicos349. 

A missão do Judiciário, como apoiador da proposta de levar qualificação 

profissional através da EAD às pessoas apenadas, é concretizada com a destinação 

de verbas oriundas de prestação pecuniárias para a construção de salas virtuais, 

com a conscientização acerca da relevância da educação no ambiente prisional e o 

estímulo à priorização da educação em sede de execução penal. A experiência com 

a qualificação profissional de apenados mostra que o investimento se traduz na 

diminuição da reincidência, uma vez que a educação modifica as relações familiares 

e permite que o custodiado tenha uma vida plena após cumprir a sua pena. 

 

2.4.1 A Remição da Pena pela Leitura  

 

A Lei 12.433/2011 proporcionou à Lei de Execução Penal um grande avanço 

no sentido de propor a efetivação do direito à educação no contexto prisional, haja 

vista que a educação consiste em um direito de todos, inclusive das pessoas presas, 

bem como, um dever do Estado em colaborar na sua promoção e incentivo. 

Para Paulo Freire, a educação defendida que seja instituída é uma educação 

libertadora. Assim como o conhecimento é possível na interação comunicativa dos 

sujeitos, tem-se maiores chances de sucesso no processo educativo mediado pelo 
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 BRASIL, Associação dos Juízes Federais do. Educação à distância em penitenciárias de Foz 
do Iguaçu. Disponível em: https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/7427-educacao-a-distancia-em-
penitenciarias-de-foz-do-iguacu. Acesso em 10 dez. 2017. 
349

 As salas virtuais são espaços equipados com computadores e sistema de internet para acesso à 
Plataforma de Ensino a Distância Mundo Melhor, constituída por cursos online de curta e média 
duração, entre 4 a 16 horas. O Instituto Mundo Melhor disponibiliza a plataforma de ensino à 
distância, constituído por mais de cem cursos online e também oferece certificação acadêmica 
através da Unopar, para utilização como remição de pena. A entidade fornecerá a plataforma, 
gratuitamente, por 4 anos para as primeiras três unidades-piloto escolhidas com o auxílio da Ajufe. 
(BRASIL, Associação dos Juízes Federais do. Educação à distância em penitenciárias de Foz do 
Iguaçu. Disponível em: https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/7427-educacao-a-distancia-em-
penitenciarias-de-foz-do-iguacu. Acesso em 10 dez. 2017). 

https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/7427-educacao-a-distancia-em-penitenciarias-de-foz-do-iguacu
https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/7427-educacao-a-distancia-em-penitenciarias-de-foz-do-iguacu
https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/7427-educacao-a-distancia-em-penitenciarias-de-foz-do-iguacu
https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/7427-educacao-a-distancia-em-penitenciarias-de-foz-do-iguacu
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seguinte diálogo intersubjetivo: “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo”350. Assim, a 

educação é compreendida como uma tarefa em conjunto entre educador e 

educando, mediante coparticipação dos sujeitos. Neste sentido, Freire351 acrescenta, 

 

A educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de 
depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, à 
maneira da educação ‘bancária’, mas um ato cognoscente. Como 
situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser 
o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de 
sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de outro, a 
educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da 
superação da contradição educador educandos. Sem esta, não é 
possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos 
sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível. 

 

A propósito, a mencionada Lei 12.433/2011 acrescentou ao artigo 126352 da 

LEP, a prática educacional como forma de remição junto ao trabalho. O estado do 

Paraná foi o pioneiro no país a implementar a leitura como uma  modalidade de 

remição pelo estudo. Este benefício se deu a partir da instituição da Lei Estadual n. 

17.329353, publicada no ano de 2012.  

O programa, implantado nos estabelecimentos penais do estado do Paraná, 

disponibiliza às pessoas apenadas nos regimes fechado e semiaberto, a 

oportunidade de uma boa leitura, com vistas a ressocialização, bem como o 

incentivo ao acesso a educação, conhecimento e cultura. O Programa consiste na 

leitura mensal de um livro (obra literária clássica, científica ou filosófica, livros 
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 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 35. ed, São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 68. 
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 Idem, p. 68. 
352

 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). § 1o  A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 
12.433, de 2011) I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de 
ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) II - 1 (um) 
dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) § 2o  As atividades 
de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por 
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 
competentes dos cursos frequentados.  (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) (BRASIL. Lei 
7.210/84. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm. Acesso em: 21 dez. 
2017). 
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 (PARANÁ. Lei 17329 de 8 de Outubro de 2012. Disponível em 
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=77830. Acesso em 
10 fev. 2018). 
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didáticos) a cada trinta dias o que permite ao leitor privado de liberdade remir quatro 

dias da pena354.  

A remição da pena pelo estudo através da leitura constitui-se na 

disseminação do conhecimento nos espaços prisionais, resgata a autoestima das 

pessoas que estão privadas de liberdade, trocando os momentos de ócio pela leitura 

e estudo. O projeto ainda pretende ampliar a capacidade de leitura, oportunizando 

ao encarcerado opiniões diversas, construção de pensamentos que vislumbrem 

melhor convivência na sociedade, bem como aperfeiçoar a preparação dos alunos 

apenados na conclusão da escolarização básica, já com pensamento também do 

ingresso dos mesmos no ensino superior e mercado de trabalho. 

A participação dos custodiados é voluntária no processo de leitura e na 

produção de texto. Dos trinta dias, vinte dias são para leitura de obra literária, os 

próximos dez dias o leitor é chamado para a as salas de aula para que, mediante a 

presença de um professor de língua portuguesa, obtenha a devida orientação e 

possa realizar a elaboração dos resumos/resenhas de acordo com seu nível de 

escolarização. O trabalho escrito é avaliado e conta com um aproveitamento de 00 

(zero) a 100 (cem), com média mínima de 60 (sessenta) pontos para fins de 

remição355. 

Importante ressaltar que a elaboração de textos são atividades de estudo e 

exige dos indivíduos uma participação efetiva como sujeitos ativos desse processo, 

levando-os à produção e à ressignificação de sentidos e a construção do 

conhecimento.  

O programa remição pela leitura, no ano de 2016, foi ofertado em 32 

estabelecimentos prisionais, abrangendo nove municípios do estado. Cada 

instalação prisional é beneficiada com uma biblioteca e ou espaço de leitura, 

contando também com a parceria da biblioteca pública do estado do Paraná, que 
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 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 15.  
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Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 15. 
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disponibiliza caixas-estante para ampliação e diversificação do acervo bibliográfico, 

também colabora através de campanhas permanentes para doação de livros356.  

Nesse mesmo ano de 2016, o sistema prisional do Paraná (Penitenciária de 

Maringá e complexo Penitenciário de Piraquara) foi contemplado com a visita técnica 

do consultor da UNESCO/MEC, Carlos Teixeira, que elogiou a seriedade e 

comprometimento do projeto. A visita objetivava conhecer as ações desenvolvidas 

no âmbito do projeto e mapear a aplicação da Recomendação nº 44/2013 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual dispõe sobre atividades educacionais 

complementares para fins de remição da pena pelo estudo357.  

 A Lei n.º 17.329/12 também prevê o incentivo e promoção de exposições, 

rodas de leitura, concursos literários e outras atividades de enriquecimento cultural. 

Várias atividades já foram promovidas e incentivadas, entre elas a de maior 

destaque foi a realização do I Concurso de Contos de Natal 2016358, com a 

participação de 610 custodiados de todos os estabelecimentos prisionais do estado 

envolvidos no projeto de remição pela leitura. 

Com relação à participação dos custodiados no programa de remição pela 

leitura, no ano de 2016, foram registradas a média de atendimento mensal entre 

12% à 15% do total de apenados do sistema prisional do estado, conforme se 

observa no quadro de atendimentos na remição de pena pelo estudo através da 

leitura 2016, a seguir: 

 

      

                                                           
356

 PARANÁ, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária. 
Departamento Penitenciário, Setor de Educação e Capacitação. Relatório da Educação no Sistema 
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 O referido concurso previa a realização de fase regional, na qual foram premiados os cinco 
melhores contos de cada um dos nove CEEBJAs que atendem a Educação no Sistema Prisional, ao 
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Relatório da Educação no Sistema Prisional do Paraná. Piraquara-PR, 2016, p. 16). 
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            Fonte: Setor de Educação e Capacitação/DEPEN/PR
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Cabe salientar, que entre os resultados que a leitura tem trazido dentro do 

contexto prisional paranaense é visível a evolução e melhora na interpretação e 

escrita dos textos. A exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas 

Privadas de Liberdade (Enem PPL), dos 1.431 custodiados do sistema prisional do 

Paraná que se submeteram ao exame em 2016, 80% foram aprovados em uma ou 

mais áreas, alguns atingiram médias na redação de 900, 920, 960, todos os 

custodiados também estavam inseridos há algum tempo na remição pela Leitura360. 

Diante de todos esses dados e informações, há de se concluir que esse 

projeto de leitura é essencial para a consolidação da remição da pena pelo estudo 

das pessoas apenadas no estado do Paraná. Além de também incentivar outros 

estados da federação a angariar subsídios para desenvolver semelhante projeto. 
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CONCLUSÃO  

 

Com a elaboração deste trabalho e das leituras realizadas para o seu 

desenvolvimento, é repugnante confessar que o sistema prisional propicia um 

ambiente em que nada auxilia para a ressocialização das pessoas apenadas e sim a 

formação de um aprendizado das técnicas para a continuidade na prática delituosa. 

A busca acelerada pela sobrevivência e pela inclusão na sociedade faz com 

que pessoas da base piramidal recorram à via marginal da criminalidade, 

consequentemente, deparam-se com o poder punitivo estatal, o qual se volta mais 

para o caráter retributivo da sanção que para a característica ressocializadora da 

pena. 

O sistema normativo prisional no Brasil, país compreendido como periférico 

perante o cenário mundial, é adequado as suas condições, independentemente dos 

interesses que o cercam. Entretanto, o seu destinatário imediato, o indivíduo preso, 

deveria ser o ponto de partida e o de chegada do Estado brasileiro na consecução 

da vontade do legislador. Lamentavelmente, essa iniciativa segue em oposição aos 

diagnósticos que foram analisados no decorrer da pesquisa.  

A pena por si só não é capaz de reintegrar o sujeito no contexto social, 

necessitando de outros meios coadjuvantes como educação, trabalho, dignidade. 

Nesse sentido, conclui-se que a educação é elemento necessário ao pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, ou melhor, à formação de sua personalidade, 

de onde se extrai a fundamentalidade de direitos.  

Em razão de suas características e de seu papel para a formação do 

indivíduo, bem como para o exercício de outros direitos, como, por exemplo, a 

prática da cidadania, a qualificação para o trabalho e a inclusão social, é plausível 

apontar o direito à educação como integrante do mínimo existencial. 

A educação é de fundamental importância para o sistema criminal e como 

elemento caracterizador do mínimo existencial, o direito educacional não pode ser 

postergado, devendo ser prioridade governamental, ou seja, é preciso uma atuação 

efetiva por parte do Estado. Aliás, a principal forma de atuação estatal é por 

intermédio das políticas públicas, que, no caso em comento, configuram como 

políticas educacionais de promoção humana no sistema prisional.  
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Nesse âmbito, a ressocialização da pessoa apenada objetiva promover e 

incentivar sua reintegração ao convívio social, dispondo como mecanismos 

fundamentais a responsabilidade e o compromisso tanto da sociedade quanto do 

governo. Deve-se, portanto, utilizar amplamente o acesso ao direito à educação aos 

apenados como principal alternativa de ressocialização, pois o respeito à dignidade 

dos mesmos somente será alcançado no instante em que a aplicação das penas 

tornarem-se mais humanas, através da amenização das diferenças entre a vida no 

interior e fora do cárcere. 

Paralelamente à ideia de dignidade humana, desenvolveu-se de forma 

entrelaçada os conceitos de direitos fundamentais e os direitos da personalidade, 

que têm como objeto a proteção dos aspectos relacionados à pessoa, como, o 

direito à privacidade, à igualdade, à liberdade, à integridade física, moral e 

intelectual. Deste modo é que o acesso aos meios educacionais ganha espaço no 

contexto prisional, já que a educação, como um direito da personalidade, é  

instrumento fundante para a promoção da finalidade da pena e da pessoa apenada. 

No caminho percorrido, foi possível verificar o quanto é penosa a tarefa de 

constituir e implantar um processo educativo no contexto prisional, comprometido 

com o desenvolvimento e a dignidade humana do apenado, indo ao encontro com 

algumas da finalidades educacionais, conferindo um tratamento mais humano e 

digno a pessoa que se encontra na condição de cárcere.  

Nesse sentido é preciso que o Estado se comprometa com uma agenda de 

respeito aos direitos humanos da pessoa encarcerada, assumindo políticas de 

enfrentamento não só da criminalidade, mas no combate à desinformação, à má 

estrutura do ensino, à miséria e às desigualdades sociais. 

Aliás, como a educação tem potencial orientador, formador e transformador 

dos sujeitos, deve ser garantida na mesma proporção aos indivíduos apenados, que 

constituem uma parcela populacional de maioria analfabeta, amplamente 

desassistida e de poucas oportunidades de ascensão social. 

Diante da vasta pesquisa, evidenciou-se que uma das problemáticas 

relacionadas ao tema é o necessário rompimento de paradigmas no que se refere à 

forma como se encara o sistema prisional e o próprio apenado, devendo-se alterar o 

discurso de que “bandido bom é bandido morto”, passando-se a pensar e tratar o 

assunto com mais humanidade, acompanhando, inclusive, o caráter da pena 
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previsto na LEP e do próprio Direito Penal, que objetiva a ressocialização, a inclusão 

e reintegração social. 

Da mesma forma em que atuam as APACs com seu modelo de humanização 

do sistema penitenciário, destinado à recuperação, reeducação e reintegração social 

das pessoas apenadas, da defesa da sociedade e das vítimas, por meio de uma 

metodologia peculiar, utilizando-se de parcerias com os poderes públicos, da 

colaboração de voluntários e adesão da população. 

Traçar uma agenda de políticas públicas educacionais voltadas para o 

sistema prisional significa ter como referência a singularidade desse 

estabelecimento, regido por normas e regras que devem assegurar a segurança e 

as especificidades das pessoas que ali se encontram. São homens e mulheres a 

quem, ao longo de suas trajetórias, foram negados direitos fundamentais e que 

estão diante de uma instituição, “educativa”, no sentido de construir com eles um 

projeto de vida que lhes permita dar continuidade ao processo de socialização e 

ascensão ao longo da vida. 

A seleção de estratégias pedagógicas apropriadas é essencial no processo 

de ensino e de aprendizagem, diante das exigências dos apenados sujeitos da ação 

educativa, tornando-se importante aprofundar os conhecimentos sobre seus 

anseios, suas necessidades e sua relação com o saber. Neste cenário é que a 

educação à distância vem possibilitar que o direito educacional seja multiplicado 

irrestritamente, vez que esta modalidade proporciona a democratização do acesso à 

informação, à cultura, à formação, minimiza a desigualdade social, conferindo uma 

perspectiva de desenvolvimento e, consequentemente, condições mais dignas de 

vida à pessoa presa. 

No estado do Paraná, dentre as ações desenvolvidas pelo Setor de Educação 

do DEPEN, uma das ofertas se refere à iniciação, qualificação e aperfeiçoamento 

profissional, aliada a educação à distância e cursos livres de curta e média duração, 

as quais têm como concepção, um modelo de educação prisional mais flexível, 

integrando a qualificação e a educação profissional e tecnológica, para atender às 

particularidades do sistema prisional. 

Isto demonstra que o Paraná é um Estado consciente acerca da relevância da 

educação no ambiente prisional e no estímulo à priorização da educação em sede 

de execução penal. A experiência com a qualificação profissional de apenados 
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mostra que o investimento se traduz na diminuição da reincidência, uma vez que a 

educação modifica as relações familiares e permite que o custodiado tenha uma vida 

plena após cumprir a sua pena. 

A propósito, a Lei nº 17.329 de 08 de outubro de 2012, que instituiu o projeto 

“Remição pela Leitura” no âmbito dos estabelecimentos penais do Estado do 

Paraná, foi um grande avanço no sentido de propor a efetivação do direito à 

educação no contexto prisional estadual, haja vista que a educação consiste em um 

direito de todos, inclusive das pessoas presas, bem como, um dever do Estado em 

colaborar na sua promoção e incentivo. 

Nesse contingente, conclui-se que o projeto paranaense de leitura é essencial 

para a consolidação da remição da pena pelo estudo das pessoas apenadas e 

consequentemente sua ressocialização social, além de ser um incentivo aos demais 

Estados a desenvolver semelhante projeto. 

Somando-se as análises de dados e informações previamente expostas, é 

possível concluir que a educação exerce papel fundamental no contexto prisional, já 

que é um instrumento essencial para se atingir a finalidade da pena e a 

ressocialização da pessoa apenada. O direito à educação aos apenados deve ser 

garantido pelo Estado e efetivado por meio das políticas públicas de promoção a 

educação no sistema penitenciário. 
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