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INTRODUÇÃO
A biblioteca é um ambiente para o acesso às informações e, por isso, entendese como uma de suas funções o fornecimento de subsídios para formação de
conhecimento dos indivíduos que frequentam seus espaços. Acredita-se que a
ambiência proporcionada nesses locais, onde existe um contato direto com
informações consolidadas de pesquisadores em variados suportes, venha trazer uma
lucidez em relação a atividades e acontecimentos que envolvam todos os seres
humanos no local ao qual vivem.
Em base nesse contexto, observa-se os presidiários, vivendo reclusos da
sociedade, sem acesso às informações, mesmo levando em conta que devido a
situação de cumprimento de pena, nem todo tipo informação possa ser compartilhado
com eles. As bibliotecas nesses espaços de reclusão e principalmente os profissionais
que nelas atuam, têm um papel importante, permitindo o contato do encarcerado com
um local diferente ao qual ele se encontra. E julgando principalmente o atual estado
das prisões brasileiras, como destaca Ribeiro, (2011, p. 38) ao falar que “as prisões,
uma invenção da modernidade, como um espaço nomeadamente disciplinar, tem se
mostrado convenientemente inadequadas tanto em princípios que fundamentam sua
criação quanto aos métodos disciplinares utilizados”, acredita-se que a biblioteca
prisional apresenta grande potencial no auxílio à ressocialização dos reclusos. Ainda
mais quando se observa a presente situação, onde o Brasil passou de 607.731
pessoas privadas de liberdade no primeiro semestre de 2014 segundo o relatório do
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (Infopen2), sendo o quarto maior na
população prisional do mundo. O número de reincidentes continua alto, onde “no Brasil
sete em cada dez presos que deixam o sistema penitenciário voltam ao crime, uma
das maiores taxas de reincidência do mundo” (ÍNDICE…, 2011). Desta maneira crerse que a biblioteca prisional pode contribuir também para a diminuição da reincidência,
apesar da pouca discussão acerca desse ambiente.
São nítidos os problemas encontrados em ambientes prisionais no Brasil.
Situações degradantes são expostas constantemente, ocorrendo grande violação dos
direitos humanos. A exemplo destaca-se os casos divulgados recentemente em visita
feita pela defensoria pública nos presídios Evaristo de Moraes (campo desse estudo) e
Romeiro Neto, localizados no Estado do Rio de Janeiro. Nestes encontrou-se fios
soltos pelas paredes, baratas, estruturas de cimentos rachadas que serviam de cama,
celas muito lotadas com somente uma pequena passagem de luz, garrafas de água
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com larvas, presos mastigando papel higiênico para “enganar” a fome, buracos no
chão para serem utilizados como privadas e águas saindo de um cano da parede
servindo como chuveiro (DEFENSORIA pública…, 2015). Torna-se importante
ressaltar nesse contexto, que o indivíduo ao ser preso não perde seus direitos de ser
humano, “dentre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal proíbe
as penas cruéis (art. 5º, XLVII, e, CF/88), e garante ao cidadão-preso o respeito à
integridade física e moral (art. 5º, XLIX, CF/88)” (DEMARCHI, c2015).
Portanto, para entender melhor um pouco da função da biblioteca prisional,
juntamente com o profissional atuante e como a mesma é representada, buscou-se
apresentar um levantamento teórico a respeito da temática e esmiuçar rapidamente os
conceitos de representação e memória. Em sequência transcreve-se o relato do
presidiário entrevistado e apresenta a forma como o mesmo representou a biblioteca
em seu contexto.

BIBLIOTECA PRISIONAL
Quando o assunto é biblioteca prisional podem ser destacados os mais
diversos preconceitos que surgem da relação com o contexto ao qual essa biblioteca
está inserida, os presídios. Os presídios, na sociedade, via de regra, são espaços que
carregam uma imagem negativa que prevalece perante à sociedade. Soma-se a isso o
estado do sistema carcerário brasileiro e o preconceito junto a falta de conhecimento a
respeito do propósito dos presídios (de ressocialização do indivíduo preso e inserção
do mesmo de volta a convivência com a sociedade).
Os espaços prisionais, muitas vezes, enfrentam dificuldade no oferecimento de
suprimentos básicos de sobrevivência. A carência do que se entende como básico
(comida, água, banheiro, cama, etc) para sobrevivência, acaba mostrando a grande
precariedade na estrutura de alguns presídios - como exemplo o presídio Evaristo de
Moraes -, e isso, consequentemente, acaba afetando negativamente o papel a ser
desenvolvido pela biblioteca prisional. Visto que, antes dos serviços que uma
biblioteca prisional tem a oferecer, é necessário, primeiramente, uma boa condição de
vida básica, para que, assim, as atividades propostas pelo bibliotecário atuante na
biblioteca prisional venham a ter um efeito positivo na vida dos internos.
Os problemas nos presídios vêm acontecendo ao longo dos anos, e vem
tornando-se pior com o passar do tempo. “Do jeito que as cadeias brasileiras estão lotadas, sem controle do poder público e entregues ao domínio do crime organizado -,
não resta dúvida, dali ninguém sai melhor, só pior” (BARROCAL, c2015). Assim, com
essa imagem que vem sendo fortificada de presídios que ressocializam muitos poucos
indivíduos, presos que vão e voltam para a prisão, pode-se inserir a existência da
biblioteca prisional e de seu grande potencial social, que pode vir a ser desenvolvido
dado a devida importância a esse espaço. Ajudando, portanto, na ressocialização.
Sob o aspecto da biblioteca prisional, nota-se que grande parte da sociedade
acaba desacreditando da ressocialização dos presos – sendo a biblioteca um
instrumento de ressocialização acaba sendo desacreditada do mesmo modo -, devido,
principalmente, as informações constantes da taxa de reincidência no Brasil, de
indivíduos que estão sendo presos pela segunda, terceira, ou quarta vez. Em 2011,
verificou-se uma taxa de reincidência alta, na qual 7 a cada 10 presos voltam a
cometer crimes (ÍNDICE..., 2011).

É perceptível a pouca incidência de discussão em relação ao tema biblioteca
prisional na literatura do campo de estudos da informação em nível nacional,
especialmente se comparado aos estudos empreendidos em outros tipos de
bibliotecas. Tal constatação pode ser confirmada em buscas realizadas nas principais
bases de dados do campo. Em pesquisa realizada com o tema “Biblioteca pública” na
busca da Base de dados referencial de artigos de periódicos em ciência da informação
(Brapci), teve-se como resultado 479 artigos. Quando a busca é realizada com o termo
“Biblioteca universitária”, são recuperados 337 artigos. Contudo, quando a pesquisa é
voltada para o termo “Biblioteca prisional” recupera-se somente 1 artigo, de título
“Bibliotecas prisionais enquanto espaços para o acesso à informação e a Cidadania”
dos autores Epitacio Gomes Silva Neto e Francisca Chagas Dias Leite. A partir desses
resultados tornou-se perceptível a grande diferença na variação de materiais
existentes a respeito dos três tipos de bibliotecas, e assim serviram para elucidar o
quanto a biblioteca prisional ainda é pouco discutida em relação às outras.
Para John (2004, p. 55) não se encontra nem registros de espaços físicos que
venham a ser destinados como espaços de leitura nos presídios do Brasil, sendo mais
difícil ainda encontrar uma biblioteca em pleno funcionamento. No entanto, apesar da
dificuldade em encontrar bibliotecas ou espaços de leitura dentro dos presídios
brasileiros, esses ambientes existem e podem ser encontrados, apesar de, muitas
vezes, apresentarem espaços inadequados para os serviços propostos pela biblioteca.
As questões que gravitam em torno da temática “bibliotecas de prisão”, na
literatura do campo de estudos da informação, começaram a ser mais debatidas
quando a leitura passou a ser vista como suporte na ressocialização dos reclusos a
partir do ano de 1870 no Congresso Nacional de Prisões, realizado em Cincinatti, nos
Estados Unidos (PEREZ PULIDO, 1997, p. 40). As primeiras normas para as
bibliotecas de prisão surgiram no início do século XX, lançadas pela American Library
Association (ALA). Mais tarde no ano de 1985, em congresso realizado pela
International Federation of Library Association (IFLA) criou-se um grupo denominado
Working Group for Library Services to Prisioners com o objetivo de criar normas
internacionais para os serviços de bibliotecas de prisão. Essas normas foram
finalizadas somente em 1991 (PEREZ PULIDO, 1997, p. 41).
Também, em 1985, a UNESCO deu início a um “projeto de investigação e
promoção da educação básica nos estabelecimentos penitenciários” (JOHN, 2004, p.
56), que resultou na criação de um manual que analisa formas de abordar os
problemas de educação nas prisões e como alguns países se dão com esse assunto.
Observa-se, então, que apesar do escasso debate no Brasil quando o assunto é

biblioteca prisional, já existem normas e discussões que auxiliam no desenvolvimento
dos bibliotecários e bibliotecas desses ambientes em outros locais.
No Brasil existe a Lei 7210 de 1984, de execução penal que diz respeito aos
direitos e deveres do preso e também aos critérios para uma correta aplicação da
sanção penal. Nela encontra-se a obrigatoriedade de uma biblioteca em todos os
presídios (BRASIL, 1984).
Conforme o artigo 21 dessa Lei, que reconhece o preso como sujeito de
direitos e avoca para si os princípios e regras relacionados à execução das penas e
das medidas de segurança no Brasil, “em atendimento às condições locais, dotar-se-á
cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos,
provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.” (BRASIL, 1984). No artigo 25, da
mesma lei, é apresentado que “o estabelecimento penal federal disporá de biblioteca
para uso geral dos presos, provida de livros de literatura nacional e estrangeira,
técnicos, inclusive jurídicos, didáticos e recreativos.” (BRASIL, 1984) e complementa
que “o estabelecimento penal federal poderá, por meio dos órgãos competentes,
promover convênios com órgãos ou entidades, públicos ou particulares, visando à
doação por estes entes de livros ou programas de bibliotecas volantes para ampliação
de sua biblioteca.” (BRASIL, 1984).
Sendo assim, a biblioteca prisional deveria estar inserida dentro dos presídios,
segundo as leis, desempenhando um papel importante nesse ambiente ao qual está
submetida. Ao analisar a Lei citada, percebe-se a biblioteca somente como provedora
de um material físico, exclusiva ao fornecimento de livros. No entanto, cabe aqui
ressaltar que uma biblioteca prisional, a partir do exercício profissional de um
bibliotecário, pode vir a desempenhar inúmeras atividades e assim servir como apoio
na ressocialização do recluso, onde o profissional que dela faz parte poderá realizar o
papel de agente educador como uma de suas funções.
Para a autora Pérez Pulido (2007), os serviços do profissional bibliotecário na
prisão aparecem como apoio às atividades educativas desempenhadas, tendo como
convicção que a leitura desenvolve a personalidade do recluso. Nesse segmento
torna-se possível entender o conceito e a função de uma biblioteca prisional.

O objetivo fundamental de uma biblioteca de prisão consiste em
satisfazer as necessidades educativas, recreativas e informativas dos
reclusos, que é dizer, a biblioteca a de servir de apoio à educação
regulamentada, aos programas de reabilitação, à aprendizagem
independente e ao estudo em geral, deve ser um lugar de retiro e
independência, oferecer leitura e atividades para o ócio, deve
converter-se em um centro de informação a comunidade sobre o
exterior, e um centro para formação e informação do pessoal, um

serviço para consulta sobre os materiais relacionados com seu
trabalho. (PÉREZ PULIDO, 2007, p. 73-74, tradução nossa).

Observa-se, portanto, a função de apoio a ressocialização que uma biblioteca
prisional pode desempenhar a partir do desempenho de um profissional bibliotecário, o
qual irá atuar desenvolvendo atividades que auxiliem os internos a ampliar seus
conhecimentos, seja através da arte, lazer, leitura, escrita, etc. O profissional atuante
nesses espaços deve desempenhar um papel social no acompanhamento das
atividades desenvolvidas junto aos reclusos, visto que na maioria das vezes irá se
deparar com indivíduos com pouca ou sem nenhuma instrução, e que muitas vezes
absorvem traços negativos ao ingressarem nesses ambientes devido ao atual estado,
que só fazem piorar a situação.
Maeyer (2013, p. 46), ao falar sobre o papel do bibliotecário nesse contexto,
relata que “é preciso acompanhar a leitura, mas, sobretudo o leitor em suas
hesitações, seu medo de não entender o essencial do texto, de ser ridículo ou
vergonhoso mostrar seu analfabetismo, sua vontade de começar uma atividade que
não é de ‘seu feitio’”. Portanto, atenta-se a necessidade de um profissional que faça
tais atividades da biblioteca prisional funcionarem, atividades de mudança social, de
apoio informacional, de acesso cultural, onde os reclusos sintam-se à vontade. Nesse
cenário destaca-se como uma das principais atividades do bibliotecário a biblioterapia,
sendo a realização de tratamento através da leitura.
A biblioterapia é aplicável em variados ambientes e áreas, como hospitais, na
Psiquiatria, na área de educação, em espaços de reclusão e sua utilidade se altera de
acordo ao contexto inserido. Conforme relata Alves (1982, p. 57), na medicina o livro
pode ser útil como fonte de recreação para pessoas hospitalizadas, já na psiquiatria
serve de apoio as pessoas com dificuldades na comunicação, e na educação serve
para auxiliar jovens com problemas familiares ou comportamentais.
Ainda se reportando à Alves (1982, p. 56), ela explica que “a aplicação da
biblioterapia não está limitada ao livro tão somente [...] utiliza também material
audiovisual, assim como a leitura propriamente dita, a capacidade literária dos
pacientes, ou qualquer outro tipo de documento”. Sendo assim é notável os pontos
positivos que a biblioterapia pode trazer ao ser aplicada nas prisões, podendo auxiliar
na mudança comportamental do recluso, desenvolver seu vocabulário, sua
comunicação, e fazer com que o mesmo se identifique com situações vividas por ele,
tornando-o assim mais próximo da sociedade.
A “biblioterapia é um processo dinâmico de interação entre a personalidade do
leitor e a leitura imaginativa, que pode atrair as emoções do leitor e liberá-las para o

uso consciente e produtivo.” (SHRODES, 1943 apud SOUSA; SANTOS; RAMOS;
2013, p. 6). Portanto, o papel de agente ressocializador que o bibliotecário venha a
praticar nos espaços prisionais, pode vir a ser desenvolvido através do processo da
leitura, da escrita, da conversa em grupos para exposição de pontos de vista, de
atividades recreativas em geral. Vê-se significativo destacar os espaços físicos da
biblioteca prisional nesse contexto, por mais que esse espaço não venha a ser grande
destaque ao falarmos do ponto de vista arquitetônico, ele poderá proporcionar um
mínimo de conforto, pois irá se diferir da realidade das celas, proporcionando aos
internos espaços diferentes, contatos diferentes e mais humanização.
Outro ponto observado a respeito da biblioteca prisional é a variação que
ocorre em relação a sua conceituação. Essa variação é percebida, visto que alguns
autores, dicionários e glossários da área estabelecem a biblioteca prisional como uma
biblioteca especializada, enquanto outros compreendem esse tipo de biblioteca como
sendo uma biblioteca especial.
Entende-se que para um melhor entendimento da função proposta e esperada
da biblioteca prisional é importante destacar essa diferença que cerca os dois
conceitos e assim apresentar o mais adequado. Fonseca (2007, p. 53), autor de
grande referência para Biblioteconomia no Brasil, a biblioteca especializada refere-se
à especificidade do acervo como também para os tipos de usuários, onde o autor inclui
os prisioneiros. Portanto nessa conceituação a biblioteca especializada se caracteriza
conforme especificidade de seu acervo como também a singularidade de seus
usuários.
Outro conceito que vai de encontro ao de Fonseca é a definição dada pelo
Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, porém trata o termo biblioteca
especializada e especial como se ambas tivessem o mesmo significado. Onde “a
Biblioteca Especializada é aquela que foca em alguma área ou público específico,
também chamada de biblioteca especial. Entre os exemplos de biblioteca
especializada, destacam-se as bibliotecas jurídicas e de centros de pesquisa.”
(CUNHA; CAVALCANTI 2008).
O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) (c2015) usa o termo
biblioteca especial como um componente da biblioteca especializada, designando
essa última como uma biblioteca “voltada a um campo específico do conhecimento.
Seu acervo e seus serviços atendem às necessidades de informação e pesquisas de
usuários interessados em uma ou mais áreas específicas do conhecimento”. E ao
definir biblioteca especial, relata que são aquelas que atendem a um público com
necessidades especiais, não descrevendo o que vem a ser essa necessidade

especial, se são pessoas com necessidade de apoio diferenciado por conta de uma
deficiência física ou psicológica, por exemplo.
A descrição utilizada pela American Library Association (ALA) para denominar
biblioteca especial traz a ideia de uma biblioteca especializada em áreas de interesse
como também em públicos específicos, onde as mesmas “oferecem oportunidades
únicas de trabalho em ambientes especializados como empresas, hospitais, forças
armadas[...]. Bibliotecas especiais podem servir a públicos específicos como cegos e
deficientes físicos.” (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, c2015, tradução nossa).
Para Zattar (2011,) a biblioteca especializada organiza as informações de um
determinado assunto que seja de interesse da instituição e a biblioteca especial se
direciona para atender um tipo de leitor especial. Essa definição se alinha em certa
parte com a utilizada pelo Online Computer Library Center (OCLC, c2015) ao definir a
biblioteca especial, relatando que “suas coleções são frequentemente muito voltadas
para uma área de interesse em apoio a uma base de usuários específica”.
Após a exposição das variadas conceituações percebe-se grande diferença na
proposta desses dois tipos de biblioteca. Uma tem seu foco na especialização do
acervo e atendimento - a biblioteca especializada-, em uma área específica do
conhecimento, como história, geografia ou em um assunto como energia nuclear por
exemplo. Já a outra na necessidade “especial” do usuário, ou seja, uma biblioteca
para público diferenciado seja para os privados de liberdade, os deficientes visuais ou
indivíduos com algum problema psicológico que necessitam de um acompanhamento
e atendimento diferenciado. Sendo, portanto, o conceito de biblioteca especial, o mais
adequado para bibliotecas localizadas em estabelecimentos prisionais.

REPRESENTAÇÃO E MEMÓRIA

Os indivíduos atribuem diversos significados para determinadas situações, seja
para ambientes, pessoas, objetos. A partir desse ponto passam

a fazer

representações sobre determinados aspectos que interagem ou que façam parte
conforme interpretação própria. John (2004, p. 20) destaca que representações estão
ligadas diretamente com o social, ou seja, o indivíduo representa um aspecto de
acordo com sua experiência de vida. Sendo essa formada através de sua interação
com seus grupos sociais, através de sua cultura, de sua crença. Percebe-se, então,
que a representação individual parte da interação que determinado indivíduo teve/tem
com seus respectivos grupos de socialização, ademais, com o coletivo.
Sendo assim, ocorre conexão constante com acontecimentos já vivenciados
quando se representa algo. Na realidade, o que representado é resultado de aspectos
que fazem parte do indivíduo ao longo de sua trajetória, assim “as representações nos
são impostas, transmitidas para nós a partir de uma sequência de elaborações e
mudanças que ocorrem ao longo do tempo e de sucessivas gerações.” (MOSCOVICI,
2003 apud JOHN, 2004, p. 22).
Nesse contexto surge também a memória social, que é definida por Jedlowski
(2005, p. 31 apud VALENTIM; TRINDADE, 2011, p. 63) como “um conjunto de
representações relativas ao passado que cada grupo produz, institucionaliza, cuida e
transmite por meio de interação de seus membros”. Desta forma, pode se dizer que as
representações que são feitas no presente, se remetem, muitas vezes, a memória de
acontecimentos passados na hora de serem expostas, sendo elas o resultado de
interações com determinados grupos, e nesse âmbito destaca-se, também, a memória
coletiva.
Ao analisar a ideia de memória coletiva é possível entender mais claramente a
forma como as representações variam de indivíduo para indivíduo e o motivo dessa
variação. Quando Halbwachs (1990, p. 16) expõe o exemplo que ao chegar em
Londres ele passeia com um arquiteto, depois com um pintor, mais tarde com um
comerciante e com cada um ele vê a cidade de uma forma diferente. Reparando com
um a forma das construções, com outro as fachadas e com o último as variadas lojas
respectivamente, é possível interpretar que conforme determinada interação que ele
estabelece a representação de um ambiente, de um objeto ou alguém é diferente.
Pensando então mais especificamente no contexto dos encarcerados, dentro
do espaço prisional, eles ainda terão grande influência de seus respectivos passados,
ou seja, de suas relações e vida antes de ingressarem nos presídios. Porém, o
acontecimento presente em sua vida, o encarceramento em si, acaba remodelando o

passado, onde os traços da vida “antes encarceramento” sofrerá nuances no
relembrar, ressaltando os pontos positivos de acontecimentos já concretos - as
memórias consolidadas -, que são aproveitados e colocados em prática. Se o ato de
narrar e lembrar experiências se remete a um passado vivenciado, não se pode
desconsiderar que o momento presente também é definidor das formas do lembrar.
E, nesse caso, portanto, muitas das vezes o passado poderá ser lembrado com
um carinho maior, um saudosismo da “vida boa” antes do encarceramento. Tendo
como ponto crucial a situação de vivência nos presídios no presente, que acontece de
modo precário. O discurso então se molda, procurando ter um conforto no passado
devido às circunstâncias momentâneas.
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Para chegar até o ponto de obter a narrativa do interno e verificar a
representação feita acerca da biblioteca prisional, levou-se em conta toda a base
teórica construída ao longo do trabalho. O estudo tem como pergunta principal a ser
respondida: quais as representações feitas pelo preso a respeito da biblioteca
prisional? Para isso, tem-se como objetivo identificar as representações que os
internos fazem da biblioteca. Assim, destacam-se nesse cenário o ato de representar,
como também o ambiente de encarceramento da biblioteca prisional e o interno. As
temáticas surgem como base do trabalho de forma a possibilitar o entendimento das
representações feitas pelo interno entrevistado.
A execução da entrevista foi realizada com base em sete perguntas
previamente estruturadas (conforme APÊNDICE A) com o propósito de entender como
realmente o preso representa a biblioteca prisional em seu contexto.
As respostas obtidas foram de grande auxílio para contemplar o objetivo
proposto neste trabalho. Destaca-se que o interno respondeu espontaneamente a
entrevista e se mostrou solicito em todo percurso apresentado.
Buscou-se a diminuição da distância entre o entrevistador e o entrevistado de
forma respeitosa, explicando primeiramente para o mesmo que se tratava de um
trabalho de conclusão de curso em nível de graduação. Assim, foi indicado o objetivo
da entrevista a respeito da biblioteca prisional de forma que o entrevistado não
precisava se importar com a forma de resposta.
Apesar das sete perguntas construídas previamente, procurou-se não realizar
uma entrevista estruturada, onde se adota o comportamento de pergunta e resposta.
Para isso, buscou-se colocar as questões propostas no decorrer da conversa com o
entrevistado. Esse procedimento facilitou todo o andamento da entrevista, visto que o
entrevistado se sentiu à vontade para responder, sendo observada essa mudança no
modo como o mesmo passou a se comportar na forma de falar no transcorrer da
entrevista, contando alguns acontecimentos a respeito dos serviços da biblioteca pela
sua própria vontade.
Então após uma pequena conversa de apresentação procurou-se indagar a
primeira questão ao interno, procurando saber se o mesmo acha a biblioteca
importante e por que. O interno respondeu que a biblioteca é muito importante ali no
presídio, eles passam muito tempo sem fazer nada, e assim ter contato com algo
diferente já se torna importante, dado que ocupa o tempo ocioso e faz com que
aprendam ao mesmo tempo.

A segunda pergunta colocada dizia a respeito do uso da biblioteca, feita
conforme a conversa acontecia, onde procurou saber se o interno usava a biblioteca,
pois apesar do interno trabalhar no espaço da biblioteca não se tinha conhecimento se
o mesmo fazia uso dela. Assim o preso respondeu que utiliza sim a biblioteca, sempre
pega livros para ler em sua cela, que desse modo o ajuda a passar o dia mais
rapidamente. Na sequência ele comentou que observava muito isso nos outros
internos, que também pegavam livros constantemente e utilizavam com a proposta de
“tirar” um pouco a cabeça do ambiente que eles estavam acostumados a ver todo o
dia em suas rotinas.
Dando continuidade, foi perguntado ao entrevistado se o mesmo conhecia o
bibliotecário que trabalhava na biblioteca. Em resposta ele explicou que o rapaz
responsável pela biblioteca era um professor, que ia na biblioteca apenas dois dias na
semana e organizava o serviço. E quando perguntado qual a organização era essa, o
interno relatou que ele colocava etiqueta nos livros e os colocava no sistema.
Consequentemente, procurou-se saber sobre o sistema citado, que, segundo palavras
do entrevistado, era um sistema simples de computador, para controlar os
empréstimos realizados, os livros que chegavam e também ajudar na organização do
acervo.
O preso deu seguimento relatando que a biblioteca é toda informatizada, onde
foi desenvolvido um sistema de empréstimo colocando o número da cela dos internos
e seus respectivos nomes, onde eles realizam o empréstimo de 3 livros por até 7 dias.
O interno adicionou que eles recebem bastante doação, sendo dessa forma montado o
acervo da biblioteca, com as doações dos familiares dos internos e de outras pessoas
externas também.
O interno então sentiu-se à vontade para falar das doações recebidas.
Contando um caso das últimas doações recebidas, onde haviam recebido duas caixas
de livros de familiares de um interno que são russos, e esses livros estavam na língua
Russa. O professor responsável pela biblioteca levou todos os livros para trocar por
livros na língua Portuguesa. Então aproveitando, foi perguntado que tipo de livros são
esses que eles recebem, o interno explicou que são livros dos mais variados temas, e
citou alguns como: religião, matemática, literatura e didáticos.
A próxima pergunta feita ao interno foi sobre a finalidade de uso do espaço da
biblioteca. O interno esclareceu que atualmente ele e todos os outros que utilizam a
biblioteca, vão até lá somente para pegar livros emprestados, pois os guardas não têm
permitido que eles fiquem “perambulando” demais longe das celas. Completou
explicando que antes eles até ficavam mais tempo no ambiente da biblioteca e podiam
ler ali no próprio espaço.

Dando seguimento, foi perguntado se o interno usa algum serviço da biblioteca.
O interno relatou que pega livros emprestados. Ao ser questionado se ele acha a
biblioteca importante e por quê, o interno respondeu que acha não só muito importante
para ele como também para todos que estão presos ali. Adicionou que “nem
imaginaria o que seria deles sem aquele espaço”, pois pegavam livros que ajudava
muito a passar o tempo, já que ficam com a cabeça meio vazia sem muito o que fazer
e também porque a leitura “é leitura, ela faz crescer”. Ainda, adicionou que alguns
consultam muitos livros didáticos, em especial os que estudam na escola – Colégio
Estadual Anacleto de Medeiros - a qual a biblioteca pertence e fica dentro do espaço
do PEM.
Para finalizar a entrevista, pediu-se ao interno como último auxílio, para definir
a biblioteca prisional com uma única palavra ou até frase caso ele achasse melhor.
Após um curto espaço de tempo, onde ele nem precisou de muito para falar, a palavra
dita foi “essencial”.
Aproveitou-se para pedir ao entrevistado para que ele descrevesse a biblioteca, e
assim o interno disse que o espaço não era muito grande, mas também não era
pequeno – fazendo gestos com mão -, sendo um espaço agradável, que fica bem
organizado com os livros nas estantes, todos etiquetados.
Com toda essa exposição das representações feitas pelo interno, o que se
destaca em primeiro instante é a total representação positiva feita pelo presidiário a
respeito da biblioteca prisional do PEM. Em todas as questões abordadas –
apresentadas anteriormente – com relação a biblioteca, observou-se o quanto aquele
espaço é importante no atual contexto dos internos. Portanto em toda a conversa o
interno mostrou certa satisfação com a biblioteca e relatou a necessidade desse
ambiente em sua rotina e também na dos outros internos.
Para tentar entender esse tipo de representação positiva, é importante olhar
para todo o contexto que cerca o encarcerado. Visto que todo “o processo de
representar resulta em teorias do senso comum, elaboradas e partilhadas socialmente,
ligadas a inserções específicas dentro de um conjunto de relações sociais, isto é, a
grupos sociais [...]” (WAGNER, 1998, DOISE, 1985, ABRIC, 1998 apud WACHELKE,
CAMARGO, 2007), sendo o grupo presente ao qual o interno estabelece uma relação
composto principalmente de outros internos num contexto de encarceramento.
Assim, tendo como base a situação carcerária, em especial o PEM, com
enormes problemas, principalmente na falta de estrutura, incluindo também a falta do
básico para a sobrevivência referente à alimentação e que segundo Roberta Fraenkel
(2015 apud NITAHARA, 2015) apresenta celas entupidas com águas até a canela e
vários tipos de insetos; um espaço como a biblioteca que pode trazer uma válvula de

acesso à cultura e ao lazer é esperado uma representação positiva. Entendendo deste
modo que “as representações sociais devem ser estudadas articulando elementos
afetivos, mentais, sociais, integrando a cognição, a linguagem e a comunicação às
relações sociais que afetam as representações sociais e à realidade material, social e
ideativa sobre a qual elas intervêm” (JODELET, 1989a apud SPINK, 1993). Assim
compreende-se

que

as

relações

e

ambientes

acabam

influenciando

as

representações.
É importante destacar que apesar do contexto, a representação positiva do
interno em relação a biblioteca deve ser destacada não só colocando a frente o
contexto

do

presídio,

que

se

apresenta

negativamente.

Pois

apesar

das

representações serem influenciadas pelas relações sociais e também pela realidade
do ambiente, representações benéficas não seriam feitas se de fato a biblioteca
prisional não estivesse apresentando um apoio ao contexto dos internos, ou
simplesmente algo que eles considerem positivo. Evidenciando uma das falas do
interno ao dizer que “não imagina o que seria deles sem aquilo dali”, – a biblioteca – é
possível verificar o grau de importância dada à biblioteca prisional do PEM.
Dando sequência a fala do interno, destaca-se a palavra utilizada para
descrever a biblioteca, sendo essa “essencial”. Fortificando ainda mais a importância
da biblioteca nesse contexto. É significativo esclarecer que toda essa representação
feita pelo interno que trabalha na biblioteca prisional se torna importante
principalmente por dois pontos: O primeiro - dito ao início – é a posição que esse
interno tem em relação aos demais, visto que trabalha na biblioteca e vivencia o uso
da mesma diariamente, e assim consequentemente essa posição do interno traz a ele
um modo de ver toda a utilidade da biblioteca de um modo diferenciado. O segundo,
parte do ponto que toda a representação individual feita é derivada de uma
representação coletiva.

Socialmente, as representações coletivas sintetizam o que os
homens pensam sobre si mesmo e sobre a realidade que os cerca. É
portanto, inicialmente, uma forma de conhecimento socialmente
produzida. Resultado de esforço coletivo, elas emancipam-se das
representações individuais, pautam novas ações e demonstram a
existência da sociedade. As representações são coletivas e, portanto,
não podem ser reduzidas aos indivíduos. (OLIVEIRA, 2012, p. 71)

Assim, esses dois pontos fortificam ainda mais as representações feitas pelo
interno a respeito da biblioteca prisional. Visto que toda o processo de representação
da biblioteca feito por ele está ligado ao coletivo que o cerca, ao grupo o qual ele
acaba se relacionando, e nesse contexto estão os outros internos. Portanto essa

forma de representação positiva pode ser derivada dos discursos dos demais
encarcerados, das representações vindas de cada indivíduo, que o preso entrevistado
acabou colocando em seu discurso.
Para evidenciar esse ponto, tem-se como base a fala do interno ao ser
perguntado se ele achava a biblioteca importante para ele e por que. Como resposta o
interno relatou que ele vê o espaço importante não só para ele, como também para
todos que estão ali presos, pois aquele ambiente propiciava a eles a leitura - que
segundo ele “faz o ser humano crescer” -, como também passar o tempo deles ali na
prisão, uma vez que a maior parte do tempo eles ficam sem realizar nenhum tipo de
atividade.
As representações que o preso fez acerca da biblioteca prisional, portanto, são
construídas através de um discurso totalmente positivo, onde a biblioteca traz
juntamente com ela um pouco da humanidade que acaba se perdendo aos poucos
devido a toda complexidade da situação dos presídios. O interno expôs isso em
diversos momentos de sua fala, destacando em uma, o quanto é positivo o contato
com o livro e consequentemente com a leitura.
E mesmo a biblioteca oferecendo somente o empréstimo de livros, percebe-se
que os internos a veem como a “leitura em si”, já que sendo ela a fornecedora dos
livros, tudo o que eles acabam trazendo para cada um, acaba refletindo na imagem da
biblioteca, como se a mesma realizasse todo o processo da leitura no indivíduo. O
interno ao se referir ao livro e a leitura aponta o fato de os mesmos “ajudarem a sair
dali, de viajar, de se transportar”, ponto que evidencia a biblioteca como subsídio de
libertação de sentimentos e libertação interna. Conclui-se à vista disso que a biblioteca
é vista com bons olhos pelos presidiários, sendo representada como totalmente útil
naquela esfera.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na elaboração deste trabalho pode-se notar que o presidiário representou a
biblioteca prisional de um modo positivo. Todas as informações expostas ao longo do
estudo contribuíram para obtenção dessa resposta final.
Poder entender a situação carcerária brasileira, o perfil dos presos, e mais
especificamente a situação do PEM, trouxe uma base para um melhor entendimento
da situação encontrada atualmente dentro dos presídios e como esse cenário
influência em toda a vida do presidiário e em sua ressocialização.
Sob a perspectiva teórica evidencia-se que o entendimento dos conceitos de
representação e memória embasaram a análise da representação feita pelo interno ao
participar da entrevista. Outro ponto que merece destaque neste trabalho é a
compreensão da atuação do bibliotecário em presídios, que também desanuviou o que
pode e deve se esperar do profissional bibliotecário nesse contexto, além do propósito
e potencial da biblioteca.
A biblioteca prisional se mostra dentro do ambiente prisional como um dos
procedimentos de auxílio a essa ressocialização dos internos, porém de acordo com o
que foi apresentado, tornou-se possível identificar toda a falta de estrutura básica para
o ideal funcionamento dos presídios. Com isso, consequentemente, a biblioteca fica
em segundo plano, não podendo, portanto, deixar ao esquecimento a situação
precária do presídio que prejudica qualquer tipo de apoio a ressocialização básica.
Apesar de todos os problemas estruturais reconhecidos, a biblioteca aparece
atuante dentro do presídio, longe da forma esperada, porém agregando pontos
positivos a todo o contexto prisional segundo análise da narrativa do interno
entrevistado. O que desponta nesse ponto é a percepção de que a biblioteca mesmo
atuando com uma pequena parte do que ela pode proporcionar – o caso da biblioteca
do Presídio Evaristo de Moraes -, as mudanças já se fazem sentidas de acordo com o
discurso do entrevistado, já que conforme relatado, o oferecimento de livros auxilia na
ocupação

do

tempo

ocioso, na

retirada

da mente

daquele

ambiente de

encarceramento e o ato de poder ler engrandece o indivíduo como pessoa. Desta
maneira se as atividades esperadas a respeito da biblioteca funcionassem realmente
como o ideal apresentado durante todo o estudo, por exemplo, o cenário positivo e de
ressocialização apresentaria mais chances para desenvolver-se mais rapidamente e
adequadamente.
De acordo com a narrativa do encarcerado, a biblioteca do PEM se limita
somente ao empréstimo de livros, e somente isso está longe do ideal quando se pensa
em todas as atividades que podem ser desenvolvidas de apoio a ressocialização. A

biblioteca não pode ser vista e usada somente como um depósito de livros, “o trabalho
da biblioteca é atender às necessidades de sua comunidade e não ser simplesmente
um local cheio de materiais [...]. Bibliotecas ruins somente criam um acervo, boas
bibliotecas criam serviços, grandes bibliotecas constroem comunidades” (LANKES,
2012).
Assim, uma das principais questões observadas em relação à falta de
atividades da biblioteca, de modo que essa possa desenvolver ações citadas ao longo
do estudo, como por exemplo, rodas de leitura, debates sobre livros e criação de
histórias, é a falta de um profissional bibliotecário. Fazendo exatamente o papel de
mediador do lazer, da cultura e do acesso aos variados tipos de informações e
consequentemente de novos conhecimentos. Pois “bibliotecários têm habilidades em
torno da tecnologia, gestão de ativos, questões culturais e engajamento para a
transformação social. Eles usam estas habilidades em torno de uma missão: melhorar
a sociedade facilitando a criação de conhecimento em sua comunidade”. (LANKES,
2012).
Percebe-se a existência de inúmeros problemas, porém o que deve ser levado
como ponto principal são as representações que o interno fez a respeito da biblioteca
prisional e também a forma que a biblioteca prisional foi representada por ele. Toda
representação feita pelo presidiário a respeito da biblioteca foi inteiramente positiva.
A biblioteca foi representada de forma essencial no cenário do PEM,
mostrando de acordo com a narrativa do interno a enorme importância na vida dos
presidiários. Com toda essa representação positiva da biblioteca prisional, o interno
em nenhum momento abriu espaço para críticas ou determinados apontamentos
negativos em sua narrativa.
É importante destacar esse ponto e tentar compreender, pois levando em
consideração o ambiente ao qual a biblioteca está inserida, a representação positiva
dela em certa parte já se tornava esperada, visto que aparece com o propósito de
fornecer o acesso à cultura e ao lazer, se diferenciando da situação negativa do
presídio.
Existem também outros duas grandes possíveis influências que devem ser
apresentadas. A primeira influência tem relação com o interno participante da
entrevista, onde não se pode determinar até que ponto a orientação passada para ele
influenciou no modo como deveria se comportar, se portar e representar a biblioteca.
Assim, deve-se deixar clara a falta de conhecimento da influência da instituição no
interno, de modo que sua narrativa possa ter sido anteriormente direcionada através
de orientações.

A segunda influência para compreensão de toda a representação positiva do
interno, que em nenhum momento mencionou problemas ou aspectos negativos, é a
construção social instaurada de valorização da leitura, dos livros e das bibliotecas,
vistos sempre como sinônimo de algo apreciável positivamente. Traços de uma
memória civilizatória do Iluminismo, do qual somos herdeiros, que traz as perspectivas
das “luzes” advindas da razão e da erudição como definidoras de um projeto
civilizatório. Neste projeto, livros, leitura, bibliotecas, museus, escolas são vistos como
alicerces de uma sociedade “civilizada”. Tal perspectiva leva a uma memória que,
dificilmente abrirá espaço para narrativas que levem à desvalorização deste projeto
(informação verbal) 3.
Portanto, apesar das representações sempre positivas do indivíduo em relação
à biblioteca, devem-se levar em conta as influencias que podem ser apresentadas.
Trata-se de uma percepção que ganha força quando se observa, principalmente, os
serviços que a biblioteca do PEM oferece, ao se limitar somente ao empréstimo de
livros, e também não contando com um profissional bibliotecário atuando juntamente
com outros profissionais de áreas como o Serviço Social, a Pedagogia e afins.

3

Informação fornecida pelo professor Antonio Jose Barbosa de Oliveira na aula de
História, memória e documento, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em março
de 2013.
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Resumo:"Devido ao cenário de abandono e descaso existente no
sistema carcerário brasileiro como um todo, em meu trabalho de conclusão de
curso sob a orientação da professora Cristina Cardoso do Centro Universitário
Augusto Motta - UNISUAM, surgiu a vontade de pesquisar como a questão da
educação prisional se dá no Estado do Rio de janeiro. Afinal, seria o direito
fundamental à educação prisional efetivamente garantido pelo Estado?A
pesquisa apresentou um panorama acerca do surgimento das prisões
(especificamente no Rio de Janeiro) e traçou a análise da educação como um
direito fundamental nas instituições prisionais. Foi destacada também a função
da educação como fonte de transformação de qualquer ser humano, seja
privado de liberdade ou não, visto ser um meio que viabiliza a formação do
corpo social, com a finalidade de preparar o indivíduo, para que assim ele
alcance a sua autonomia. Também apontou a visão dos encarcerados sobre a
educação e o que esta representaria para eles, apesar da sua ainda precária
aplicação nas unidades carcerárias.Sem o intuito de elaborar posições
exaustivas sobre o assunto, a minha proposta foi a de destacar a real essência
da educação no ambiente prisional, estando ela atrelada aos Direitos
Humanos. O objetivo central foi compreender que a educação na prisão é uma
condição necessária para uma prática social transformadora."
Abstract: Due to the abandonment scenario and existing neglect in the Brazilian
prison system as a whole, in my completion of course work under the guidance
of Professor Cristina Cardoso of the University Center Augusto Motta UNISUAM came the desire to research as the issue of prison education is it
gives the state of Rio de Janeiro. After all, it is the fundamental right of prison
education effectively guaranteed by the state? The survey provided an overview
about the emergence of prisons (specifically in Rio de Janeiro) and traced the
analysis of education as a fundamental right in prisons. Also highlighted the role
of education as a source of transformation of any human being is deprived of
freedom or not, since it is a means that enables the formation of the social
body, in order to prepare the individual, so that it reaches its autonomy. Also
pointed out the vision of incarcerated on education and what this would do to
them, despite their still precarious application in prison units.No order to
develop comprehensive positions on the subject, my proposal was to highlight
the real essence of education in the prison environment, while she was tied to
human rights. The main objective was to understand that education in prison is
a necessary condition for a transformative social practice. "

Introdução
Devido ao cenário de abandono e descaso existente no sistema carcerário
brasileiro como um todo, em nosso trabalho de conclusão de curso sob a orientação
da professora Cristina Cardoso do Centro Universitário Augusto Motta, surgiu a
vontade de pesquisar como a questão da educação prisional se dava no Estado do
Rio de janeiro. Afinal, seria o direito fundamental à educação prisional garantido pelo
Estado?
O trabalho apresentou um panorama acerca do surgimento das prisões e
traçou a análise da educação como um direito fundamental nas prisões. Destacamos
também a função da educação como fonte de transformação de qualquer ser humano,
visto ser um meio que viabiliza a formação do corpo social, com a finalidade de
recuperar o individuo, para que assim ele alcance a liberdade. Ainda apontou a visão

dos encarcerados sobre a educação, e o que esta representaria para eles, apesar da
sua ainda precária aplicação nas unidades carcerárias.
Histórico, prisão e educação.
Por meio da análise histórica foi possível observar que desde a instituição das
prisões no Rio de Janeiro, as condições vividas pelos presos já eram extremamente
precárias, como por exemplo, higiene, torturas, problemas frequentes como motins,
tumultos e até rebeliões. Salienta PERROT (1988, p. 237), que a prisão é um
ambiente limitado, e este lugar ao mesmo tempo tornou-se desesperançado ao que se
refere a sua própria organização, bem como a vida dos prisioneiros. Para FILHO
(2002, p. 80) o prisioneiro ia direito para a masmorra, escura e suja, assim, servindo
como um depósito de seres humanos segregados da vida em sociedade. Contudo, é
notório afirmar que a função da prisão em sua essência deveria ser o de guardar as
pessoas e a sua integridade, e não servir para oprimi-las, adoecê-las e flagelá-las.
Como o passar do tempo, principalmente após o surgimento dos Estados
Modernos, a prisão deixa de ser apenas o local para se aguardar a sentença final e
passa a ter um papel de combate ao crime através da ideia de prevenção. Assim,
surgem discursos para a implementação das condições necessárias para a
regeneração dos indivíduos ao convívio social.
Michel Foucault esclarece que além da privação da liberdade existe a
finalística direcionada a transformação do indivíduo, pois para ele a prisão “dá um
poder quase que total sobre os detentos” (2002, p. 199).
Ressalte-se que, conforme dados disponibilizados pelo Levantamento
nacional de informações penitenciárias – INFOPEN (2014, pp. 48-70), tínhamos, em
2014, uma população carcerária composta de jovens (31% entre 18 e 24 anos),
negros (67%) e de baixa escolaridade, onde 68% sequer haviam concluído o ensino
fundamental. Vale dizer que haviam, segundo o mesmo documento, 607.731 pessoas
privadas de liberdade no Brasil, sendo o nosso país considerado como detentor da 4ª
maior população carcerária do mundo1. Sendo assim, fica evidente que “os presos
fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por modelos econômicos
excludentes e privados dos seus direitos fundamentais de vida”. (ONOFRE, 2007, p.2).
Pode-se dizer que por ser uma instituição falida por natureza, a educação
brota como um instrumento finalístico, a qual desenvolve possibilidade de alterar a

1

Se somarmos esse valor à população em prisão domiciliar, constata-se que em 2014 havia
cerca de 775.668 pessoas privadas de liberdade no Brasil, colocando o país com a marca da
terceira maior população prisional do mundo.

situação do encarcerado dentro da prisão, mas também o seu lugar na sociedade,
após o cumprimento da sua pena.
Quando se fala sobre o Estado e a instituição prisional, observa-se uma outra
questão que se destaca: a pena. Ela contribui para o desenrolar da história humana. A
partir do aumento populacional os problemas de dominação de terras passaram a ser
resolvidos com o emprego da força. Desta forma, os mais fortes pressionavam os mais
fracos, isso foi uma das causas que contribuíram para despertar o início das guerras.
A fim de alterar o quadro e efeitos da batalha a sociedade percebeu que a
conduta provocada por um único indivíduo não podia ser motivo para eclodir uma
guerra, logo reformou-se a ideia, visto que o melhor caminho para resolver os
problemas seria afastar quem cometesse ações opostas ao ordenamento e a
sociedade.
Segundo BECCARIA (2002, p.62) a finalidade da pena desde sua origem é
fomentar que o sujeito não tenha mais atitudes que deliberem a sua privação de
liberdade do meio social, e isso, isoladamente coincide sobre esta conduta e ao
mesmo instante alcança o retorno daquele a sociedade, por conta do sentimento deste
conflito.
Na idade antiga, não existia direitos aos indivíduos que praticavam delitos ou
que eram apenados, mesmo que estes não tivessem cometido crime nenhum. A
repreensão ao criminoso era inquisitorial e contribuía para impedir que o indivíduo
cometesse ou não se aproximasse de outro ato que fosse classificado como crime. A
pena de morte era uma forma de repressão e seus diferentes fins de implementação
eram mais perversos e desumanos ainda. Não existiam outras medidas alternativas ao
indivíduo e nem a iniciativa de ressocialização.
Não se discutia a categoria referente aos Direitos Humanos e por vezes, nem
ao menos citavam direitos atribuídos a quem cometia delitos, a atuação era acometida
sem nenhuma complacência e benevolência, já que para ser sentenciado à morte
bastava demostrar alguma discordância perante a ordem imposta.
Surgimento da educação como direito fundamental.
Com a eclosão dos Direitos Humanos da segunda dimensão, e com o
advento da Declaração Universal de 1948, a educação fortificou-se. Aqueles direitos
ressaltaram-se em virtude da sua totalidade. Em decorrência disso, nota-se que a
educação deve ser acessível a todas as pessoas, ainda que para os privados de
liberdade.
Vale lembrar que o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948 aborda que um de seus objetivos é promover a expansão da personalidade

humana e ao mesmo tempo reforçar os direitos humanos, ou seja, não é suficiente
oferecer apenas o ensino fundamental, mas seria essencial que o Estado oferecesse
maiores condições ao preso, inclusive que proporcionasse um currículo profissional
digno de um cidadão comum.
Isto significa que os Direitos Humanos são caracterizados pela universalidade
e por esse motivo, a Declaração expressa que a educação é acessível a todas as
pessoas, ainda que para aquelas privadas de liberdade.
Os Direitos Humanos delineiam-se em dimensões, a primeira delas, abarca
em direitos a defesa e os direitos de participação. A segunda engloba os direitos
sociais, econômicos e culturais. Isto é, decorrem através de um agir estatal, garante o
direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, à educação, etc. A terceira delas,
moldura-se nos direitos coletivos e solidários como é o direito a autodeterminação dos
povos.
Por meio do art. 2º e 5º da Declaração de Hamburgo, respectivamente,
explica a finalidade da educação assim como os objetivos que permitem o seu
alcance.
Art. 2º- A educação de adultos, dentro desse contexto histórico, tornase mais que um direito:é a chave para o século XXI;é tanto uma
consequência do exercício da cidadania como condição para uma
plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso
argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da
democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do
desenvolvimento socioeconômico e cientifico, além de ser um
requisito fundamental para a construção de um mundo onde a
violência cede lugar ao dialogo e a cultura de paz baseada na justiça.
Art. 5º- Os objetivos da educação de jovens e adultos, vistos como
um processo longo prazo desenvolvem a autonomia e o senso de
responsabilidade das pessoas e das comunidades, fortalecendo a
capacidade de lidar como um todo; promove a coexistencia, a
tolerância e a participação criativa e crítica dos cidadãos em suas
comunidades, permitindo assim que as pessoas controlem seus
destinos e enfrentem os desafios que se encontram a frente. É
essencial às abordagens referentes à educação de adultos estejam
baseadas no patrimônio cultural comum, nos valores e nas
experiências anteriores de cada comunidade, e que sejam
implementados de modo a facilitar e a estimular o engajamento ativo
e as expressões dos cidadãos nas sociedades em que vivem.

Apesar dos diversos instrumentos normativos2 que preceituam acerca dos
Direitos Humanos e da educação, nota- se que apesar de estar expressa, há uma
negligencia: porque a interpretação das obrigações do Estado se restringem a oferecer
somente a instrução fundamental. Ou seja, não há obrigatoriedade em oferecer a
educação em sua totalidade.
2

Como por exemplo, Carta das Nações Unidas de 1945, Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Declaração de Hamburgo de 1997.

GRACIANO (2010, p.50) afirma que no Brasil, é visto que o direito à
educação se realiza devido mais à atuação da própria sociedade civil do que pelo
dever de cumprir os compromissos internacionais celebrados, mesmo que
subjetivamente. Quer dizer, as normas expressas são meros instrumentos políticos
que apenas visam o direito, contudo não as garantem. Vale salientar que:
Educar é promover um direito, não um privilégio. Educar não se
resume a um treinamento prático, mas sim, contribuir para a formação
da dimensão social, profissional e cultural da cidadania de um
indivíduo. Portanto, não é uma educação pobre para pobres, a prisão
significa a perda do direito de mobilidade, e não dos direitos de
dignidade, respeito e educação (COSTA, 2010, p. 2).

Por essa visão, é importante que a educação seja oferecida nas prisões.
Porém é fundamental que ela seja adotada como uma maneira de libertar o indivíduo
cerceado de liberdade do mundo o qual ele pertencia, ou seja, é imprescindível que o
sujeito adquira uma consciência crítica que o direcione a uma autorreflexão.
Direito do preso à educação.
A previsão acerca da educação de adultos no sistema carcerário no plano
internacional encontra-se a partir das “Regras Mínimas para o tratamento de
prisioneiros”. Este documento foi constituído no 1º Congresso das Nações Unidas
sobre a Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes. O documento em seu
item 77 demostra
1. Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação
de todos os reclusos que daí tirem proveito, incluindo instrução
religiosa nos países em que for possível. A educação de analfabetos
e jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhe a administração
especial atenção.
2. Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar
integrada no sistema educacional do país, para que depois da sua
libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua educação.
(ONU, 1995- Biblioteca Virtual da USP de Direitos Humanos).

Acerca da educação, FONTANELLA afirma que o ser humano precisa de
cuidados e de uma formação, sendo esta constituída por disciplina e caráter. Segundo
ele, “o homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é
o que a educação dele faz” (1996, p. 444). Ou seja, esse raciocínio permite dizer que a
natureza do homem será bem mais desenvolvida e aperfeiçoada pela educação. E
isso, contribui para uma visão evoluída a qual viabiliza uma futura felicidade da
espécie humana.
Na concepção de SANTANA (2008, p. 123) a luta dos Direitos Humanos
começou no âmbito da educação. Isso significa que ela se constituiu (e se constitui)

através da maneira pela qual a pessoa interage com o mundo, dialoga com ele,
constrói e reconstrói.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando
recepcionou a universalização dos Direitos Humanos legitima a valorização da
dignidade da pessoa humana como princípio fundamental o qual norteia o Brasil nas
relações internacionais, como também inclui em seu texto o princípio que preceitua a
prevalência dos direitos humanos. Aliás, a norma maior atribui aos tratados
internacionais, a proteção aos direitos humanos, o status de norma constitucional.
No artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil há previsão
dos direitos sociais, e incluindo a educação, eles são classificados como Direitos
Fundamentais, portanto seus efeitos são aplicados de forma imediata.
É válido esclarecer a distinção acerca Direitos Humanos e Direitos
Fundamentais. O primeiro está ligado a direitos referentes à liberdade e igualdade,
caracterizado pela universalidade, uma vez que estão positivados no plano
internacional.
A terminologia dos Direitos Fundamentais está ligada a aplicação dos direitos
dos seres humanos, reconhecidos e admitidos no âmbito do direito constitucional
positivo. É importante afirmar, que é garantido a todo e qualquer cidadão,
independentemente de cor, raça, religião, situação financeira utilizar desses direitos
constitucionalmente previstos, especialmente por serem classificados como humanos
e ao mesmo tempo fundamentais.
A rigor esses direitos não se interpretam, mas se materializam. O maior
problema, atualmente não é mais a positivação ou justificação, mas sim a aplicação
desses direitos e a sua proteção.
Real aplicação da prática educativa.
O público alvo é adulto, os quais necessitam de uma educação especial. E ela
deve fomentar uma reconstituição das dificuldades do meio social. Para isso acontecer
é útil observar o que BRITTO (2003, p. 202) preceitua já que
O adulto não é uma criança, não age nem raciocina como criança,
provavelmente aprende por mecanismos pelo menos em parte
diferentes dos das crianças. O educando adulto traz necessariamente
uma experiência de vida e um aprendizado que fazem com que ele
seja igual ao educador.

Destarte, deve ser inserido uma educação especial no cárcere, quero dizer, o
profissional deve sempre buscar novas práticas educativas afim de equiparar o
indivíduo a um aluno dentro de uma sala de aula. Até porque o adulto já detém
experiências de vida anteriormente a sua privação de liberdade. Por isso, é importante

destacar que no âmbito educacional, os pensadores preconizam ser está libertadora,
visualizam que não é possível “exaltar” a educação e deixá-la como a única
responsável por alcançar o papel da reinserção do sujeito preso na sociedade com o
intuito de que ele não volte para a vida de delitos.
Outro ponto que assume peso é a relação particular com as políticas
neoliberais. Não há nada mais neoliberal do que o programa que visa reeducar presos
como o meio de reinseri-los na sociedade através da qualificação profissional. JULIÃO
enfatiza
Não é apenas com a capacitação profissional que se conseguirá
inserir um egresso penitenciário no mercado, pois, diante do grande
número de profissionais qualificados, desempregados, o mercado se
torna cada vez mais seletivo, priorizando novas competências. (2007,
p. 31)

A garantia do direito social à educação não protege a entrada do preso no
mercado de trabalho. É suficiente notar o número de pessoas que tem o ensino médio
no mercado, ou simplesmente, a quantidade de presos que não conseguem emprego
depois de cumprirem a pena.
Outro fator que pode contribuir para inviabilizar a prática educativa nas prisões
são os profissionais e agentes envolvidos neste ambiente. Estes precisam de um
treinamento específico, bem como devem estudar novos métodos para aplicá-los
diretamente ao público alvo. Ainda sim, deveriam ter uma atenção especial ao que se
refere à assistência psicológica.
Os agentes e as práticas adotadas dentro de uma penitenciária em condições
adversas e amedrontadas retratam um obstáculo para muitos, impelidos a
compreender as prerrogativas do cárcere e contribuir para o aprendizado de indivíduos
privados de liberdade e de conhecimento sistematizado.
Ademais, os impedimentos em adequar às propostas pedagógicas, espaços e
o tempo da prisão, também são considerados, além dos recursos financeiros. O
orçamento destinado é irrisório, e isso inviabiliza a manutenção geral, o que produz
impedimentos na compra de matérias didáticos, gerando dessa maneira a falta de
incentivo nas unidades que não podem comprá-los. Muitas dessas unidades são
designadas a requerer juntamente à secretária a compra do material a ser utilizado,
que é fornecido conforme a quantidade de alunos, porém há evidentemente uma
rotatividade diferente do ambiente extramuros.
Em virtude das aulas serem ministradas dentro dos presídios, tem- se limitado
o número de alunos, uma vez que não há espaço físico para suportar grande número
de alunos. Com consequência disso, em algumas unidades, o espaço e as práticas

educativas são realizadas no improviso, sendo direcionadas a um pequeno grupo, e a
partir daí não alcançam o efetivo contingente daquela prisão.
Esta improvisação muitas vezes ocorre pela ausência de suporte técnico
administrativo, em outros, por vezes, dá-se pela carência de recursos humanos e
pecuniários, que objetivam patrocinar as práticas. Frisa-se que esse problema,
possibilitou um reflexo em decorrência da falta de políticas de educação para a
população encarcerada, é o somatório de controvérsias no que diz respeito à

responsabilidade administrativa.
A oferta do ensino fundamental para aqueles que a ele não tiveram
acesso na idade própria é, em princípio, competência concorrente de
Estados e Municípios. Ocorre que, ao Estado incumbe administrar o
sistema penitenciário. Esta é, portanto, uma função que deve ser
desta esfera federativa. Os sistemas estaduais de ensino
regulamentam a educação de jovens e adultos sem abordar a
questão dos presos. Os acadêmicos não se detêm, tampouco, nesta
clientela especifica. (SENA, 2004, p. 13-14).

Com isso, as carências de orientações nacionais transparentes para a
aplicação da educação nas prisões ficam sob as ordens dos governos estaduais, que
de maneira autônoma as organizam. Não existem regras ou exemplos que possam
servir de espelho.
Conforme GRACIANO (2008, p. 115), este descaso repercute quando não há
responsáveis pela organização, ou seja, é produto das dúvidas também oriundas da
própria educação prisional, sob o aspecto conflitante que gera questionamentos, se é
ou não o criminoso “reformável, educável, e sobre o próprio caráter ou função das
prisões na sociedade contemporânea. ”
Educação no cárcere
A Lei de Execução Penal estabelece que é dever do Estado proporcionar ao
privado de liberdade assistência educacional, com o intuito de evitar a ocorrência de
mais crimes como também direcionar a volta a convivência a sociedade. Contudo, os
dados disponibilizados pelo INFOPEN 2014 revelou o cenário de abandono quando
falamos em educação e isso será visto por meio dos índices abaixo:
Através do INFOPEN 2014, destacou-se o quantitativo de pessoas privadas de
liberdade envolvidas em atividades educacionais, em que apenas uma em cada dez
pessoas realizam atividade educacional no país. Paraná (22%), Ceará (20%) e
Pernambuco (20%) são os estados que apresentam o maior índice de pessoas
realizando essa atividade. Roraima (2%), Amapá (2%) e o Rio de Janeiro apresenta
aquele (1%), sendo um dos menores percentuais.

Ainda foi analisado na pesquisa, a porcentagem de estabelecimentos penais
com salas de aula. Aproximadamente metade das unidades do país tem sala de aula.
Em contrapartida, a grande maioria das unidades do Rio de Janeiro (98%) não tem.
INFOPEN (2014, p. 118).
Além de apontar a porcentagem das unidades que têm sala de aula, é
necessário investigar se essas salas são utilizadas para essa finalidade. Em dez
estados, há mais unidades em que ocorrem atividades educacionais do que
estabelecimentos com sala de aula. Neste caso, o Rio de Janeiro, foi o que mais
ganhou destaque, pois apenas uma unidade afirmou dispor de sala, porém quatorze
disseram haver pessoas estudando. INFOPEN (2014, p. 119)
Observou-se a parcela de estabelecimentos penais das unidades da federação
com sala de informática, sala de encontros com a sociedade, biblioteca e sala de
professores. Cerca de um terço das unidades afirmou ter biblioteca3. Comparando a
variação dessa porcentagem, alguns estados apresentam um grande quantitativo de
bibliotecas, como é o caso do Paraná (89%), Acre (75%) e Espírito Santo (71%),
contudo o Rio de Janeiro apresenta uma parcela muito reduzida (2%). Apenas 9 %
das unidades do país alegam ter sala de informática. Mas não há esse tipo de sala nas
unidades do Rio de Janeiro. Importante informar que o mesmo se aplica as unidades
com salas de professores. INFOPEN (2014, p. 120).
Quanto à porcentagem de pessoas exercendo atividades educacionais nos
estabelecimentos que tem sala de aula, e comparando essa informação com a
proporção feral da Unidade da federação. Nota-se que o caso do Rio de Janeiro,
destoa, por existir um número de pessoas estudando (192%) muito além do número
de pessoas presas em unidade com sala de aula (108). Esse descompasso ocorre
devido ao fato de que, no referido estado, existe apenas um estabelecimento com sala
de aula, mas trinta unidades declararam haver presos exercendo alguma atividade
educacional (INFOPEN 2014, p. 123).
No que se refere a pessoas envolvidas programas de remição por leitura
verificou-se que não havia pessoas matriculadas e o mesmo índice foi constatado na
remição pelo esporte, e uma pessoa envolvida em atividades complementares
(atividades de cultura, lazer e videoteca).
Observou-se pessoas envolvidas em atividades educacionais por tipo de
atividade, dessa forma, no Rio de Janeiro, somente seis pessoas realizam atividade no
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De acordo com o art. 21 da LEP, a fim de atender ás exigências locais, as unidades terão
uma biblioteca, para o uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos,
recreativos e didáticos.

ensino básico, duzentas e nove no ensino fundamental, vinte no ensino médio,
nenhuma no ensino superior, bem como no curso técnico.
Educação como fonte de transformação.
Para FONTANELLA (1966, p.446), a educação é uma arte e a sua aplicação
precisa ser moldada por muitas descendências. Cada geração detém conhecimentos
pertencentes a sua época, estando mais equipada para exercer uma educação que
atribuía na justa medida e que tenha a finalidade, proporcionando uma orientação ao
destino da espécie humana.
Segundo JULIÃO (2009, p. 3), a educação é o instrumento a fim de promover
uma conexão entre o meio social e obter conhecimento que admita aos presos garantir
um futuro melhor depois de recuperar a sua liberdade. Ele ainda afirma que é o
verdadeiro processo, permite a transformação de pessoas ao que tange suas
competências, capacidades e habilidades.
Portanto, o progresso do homem se dá em consonância de uma etapa de
evolução das liberdades, e é o meio pelo qual se obtém uma vida digna incluindo
todas as particularidades. Dessa maneira, essa liberdade é caracterizada como basilar
e, além disso, possui um aspecto essencial de extensão.
Logo, a constituição da liberdade e a sua finalidade, tem como base a lógica
de que toda a organização social, até mesmo a prisão, norteia a garantia do bem-estar
dos seres humanos em diversas facetas e assim incorporar o que foi desenvolvido, a
fim de atingir a inexistência de privações para as pessoas. Esta noção é aplicada para
assegurar a dignidade dos encarcerados.
Já a liberdade considerada como instrumento para o desenvolvimento, é
analisada de diversas maneiras, destaca GRACIANO (2000, p. 57), as liberdades
políticas; as facilidades econômicas; as oportunidades sociais; a seguridade à
transparência e por última, a garantia assegurada. Ou seja, o processo de educação
não se reduz somente a alfabetização. No caso em tela, a educação é uma dentre as
possibilidades sociais, constituída como fato reservado ao exercício das outras
liberdades.
Vale dizer que, a base da educação visa à transformação, dessa maneira é
preciso que o indivíduo pense, e perceba a realidade que ele está inserido, para que
consciente, compreenda e assim, possa optar pela transformação. Outro ponto que é
necessário observar é se a atividade educativa está sendo desenvolvida a fim de
estimular a vontade de libertação do sujeito, pois ela tanto pode contribuir para a
humanização do indivíduo, como pode acabar por domesticá-lo (ONOFRE 2009, p.3).

Importante ressaltar que a domesticação refere-se a uma análise acerca das
fases de formação do homem. Isso ocorre através de uma delação quanto à
domesticação do mesmo. Portanto, o instinto animal seria controlado, impedindo a
barbárie e possibilitando através da elaboração de valores o adestramento do
indivíduo, que por meio da cultura tornou-se manso e civilizado, ou seja, doméstico.
ONOFFRE (2009, p.2) também afirma que a oferta educativa lançada destaca
as concepções sobre o homem, sobre o mundo, sobre a educação e inclusive, a forma
pela qual se produz o conhecimento. Ressalta que a educação, para ter validade deve
considerar a tanto à vocação de ser sujeito, quanto às condições em que vive
(contexto social).
COSTA (2010, p. 2) complementa esse pensamento, alegando que a
característica essencial da pedagogia ao que tange ao educador dentro de presídios é
um tanto que ambígua, pois é saber viver com conflitos e perigo. Faz parte do papel
de educador se questionar como a educação coopera na alteração da instituição e do
preso, contribuindo para melhores resultados, como por exemplo, a etapa de
desprisionalização e construção do homem privado de liberdade.
Em contrapartida FREIRE (2001, p. 97-98) assevera que:
[...] atribuir à educação, quer nesta campanha, quer em outra
qualquer, quer em nenhuma campanha, mas atribuir à educação o
poder de transformação do mundo, cedo ou tarde, leva a todos e
todas que engrossem estas fileiras a uma enorme frustração [...] eu
diria que, em primeiro lugar, não sou eu quem nega a educação,
estou apenas constatando a prática educativa, historicamente, como
ela se dá. Em segundo lugar, a negação à que a educação se expõe
é a melhor forma que ela tem de se afirmar. O que é que eu quero
dizer com essa contradição? [...] A educação não é a chave, a
alavanca, o instrumento para a transformação social. Ela não o é,
precisamente porque poderia ser. E é exatamente essa contradição
que explicita, que ilumina, que desvela a eficácia limitada da
educação. O que quero dizer é que a educação é limitada, a
educação sofre limites. (2001, p. 97-98)

Portanto, destaca-se a relevância da educação escolar durante o cumprimento
de pena para que assim, após esse cumprimento, o ex-preso, “educado”, possa
abandonar o mundo do crime. Por mais que o atual sistema seja incapaz de
ressocializar, um grande número de detentos deixa o sistema penitenciário e
abandona a marginalidade porque teve a oportunidade de estudar. Não há dúvidas de
que a educação prisional pode ajudar muito na condição de transformação dos presos.
Programas e Projetos desenvolvidos no Sistema Penitenciário Fluminense4
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Secretaria de Administração Penitenciária, fonte: Governo do Rio de Janeiro- Visitante SEAP
–Projetos Socioeducativos- Disponível

Em meados do ano de 2011, a Secretária de Educação e a de Administração
Penitenciária do Estado, celebraram um termo de cooperação técnica, o objetivo
desse termo foi o de estabelecer o fornecimento da educação básica dentro da
Secretária de Administração Penitenciária.
O intuito do termo é promover várias medidas e ações, principalmente à de
melhorar condições de atividades educativas dos presos, ficando a SEEDUC5
responsável por aplicar a educação em todas as unidades, mediante a lei nº 9394/96 e
a SEAP por elaborar espaços escolares nas unidades prisionais do estado.
Foi traçado na pesquisa os programas e projetos desenvolvidos conforme
informações obtidas através da SEAP. Desta forma, totalizam 12 programas e projetos
os quais foram implantados no sistema. Ressalta-se dentre esses doze, alguns
projetos e quantitativos que devem ser destacados, uma vez essas informações não
estão em consonância com o INFOPEN 2014.
O primeiro a ser citado é o programa Brasil Alfabetizado, que por meio da
parceria entre SEAP e a SEEDUC, mais os recursos oferecidos pelo Ministério da
Educação – SECAD/ MEC, objetiva atingir a universalização do ensino fundamental,
ensejando o apoio a ações que visam à alfabetização de jovens e idosos no sistema
penitenciário. Segundo a SEAP, em 2013 ocorreu a 9ª etapa com 34 turmas e 780
alunos participantes. Em 2014, as matriculas foram realizadas em 20 unidades
prisionais, que totalizaram 40 turmas.
Outra parceria da SEAP realizada com a Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) visa conceder aos apenados a entrarem na universidade para cursar o
ensino superior em uma das melhores instituições. A SEAP se associou ao Ministério
da Educação a fim de promover aos encarcerados o acesso ao Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), tornando possível conseguir uma vaga nas universidades, por
meio do Sistema Único de Seleção Única e o Programa Universidade para Todos.
O Exame Nacional de Certificação de Competência da Educação de Jovens e
Adultos (ENCCEJA) visa possibilitar que os apenados a concluir o ensino fundamental,
por conta novamente da parceria entre a SEAP e a SEEDUC. Portanto, os internos
são autorizados a participar dos exames da UERJ, ENEM e o ENCCEJA. A SEAP
alega que no ano de 2014 foram recebidas 500 inscrições no Vestibular UERJ
2014/2015.-essa informação destoa completamente ao que foi apurado pelo INFOPEN
2014.

http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/projetossocieducacionaisseap/projetossociedu
cacionaisseap.html>, acessado em 31/10/2015.
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SENAI/FIRNJAN, oferece cursos profissionalizantes com o intuito de capacitar os
apenados das unidades prisionais nas áreas de marcenaria, construção civil e
mecânica de moto, dentre outras. Já o convênio, Estaleiro Mac Laren Oil, cuja
natureza é privada, finda capacitar internas nos cursos de soldador, caldeireiro e
maçariqueiro para a formação das trabalhadoras especializadas na área de
construção naval.
O Programa de Liberdade Qualificada (SENAC RIO) é resultado dos
somatórios entre a SEAP, SENAC-RIO e a Secretaria do Estado do Trabalho (SINE), e
sua finalidade é buscar a qualificação nos ramos, por exemplo, design, gastronomia,
gestão e beleza. Destaca-se ainda, a afirmação de que no ano de 2014 foram
formadas duas turmas na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho com o curso de
estoque e armazenagem que beneficiou 50 alunos.
Projeto Reciclando Vidas, iniciou-se em 2007, sendo aplicado aos presos dos
regimes aberto e semiaberto, dessa forma passaram pelo processo de qualificação e
ingresso no mercado de trabalho. Há em média 400 presos que trabalham na
confecção de uniformes, trabalhos de conservação e limpeza, além do replantio das
matas ciliares de rios pertencentes ao estado.
O principal objetivo do Projeto Entrando na Linha é o de capacitar as internas
no ramo da estética facial, ensinando a elas técnicas de depilação. No primeiro
semestre de 2014, o projeto iniciou-se na Penitenciária Talavera Bruce, na qual havia
uma turma com 15 alunas.
Já o Projeto “Arte Como Ponte Para Liberdade”, oferece ensino de técnicas de
pintura em tela, cerca de 200 internos tem a chance de produzirem suas pinturas que
são organizadas para serem expostos em exposições culturais.
Iniciado em 2011, o Projeto “Lutando Pela Vida” visa aprimorar a disciplina,
qualidade de vida, bem-estar, e inclusive a ressocialização, por meio das artes
marciais. Essa prática é oferecida aos internos das unidades prisionais de Gericinó. O
elo para desenvolver esse projeto foi por meio da parceria entre a SEAP e a Vara de
Execuções Penais (VEP), junto com a Pretorian Hard Sports- fornecedora de materiais
– como também a Academia Delfim, a qual é responsável por despertar os presos no
esporte.
Outra iniciativa a qual não se vê números estatísticos no INFOPEN, é acerca
do PRONATEC- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o qual
tem um convênio com o SENAC, que começou em 2013, disponibilizando cursos
como, garçom, agente de informações turísticas, recepcionista de eventos, etc.

Conforme a SEAP informa no primeiro trimestre de 2014, haviam previstas 500
matrículas a serem efetuadas.
A partir de tantos projetos e programas apresentados podemos afirmar que
apesar da existência dos convênios realizados é preciso mais investimentos e ampliar
o campo de alcance referente aos presos, assim aumentando o número de vagas de
apenados para que assim possam todos participar dos projetos oferecidos.
INFOPEN e o Sistema Penitenciário Nacional
O INFOPEN é o Sistema de Informações Estatísticas do Sistema Penitenciário
no Brasil. Ele vem sendo atualizado pelos gestores responsáveis desde 2004, e tem
como objetivo resumir e unificar as informações sobre os estabelecimentos penais,
como também a população carcerária. Além disso, a adoção de instrumentos e
métodos de coleta de informações a fim de lapidar a situação do sistema prisional,
tornando possível a criação de políticas públicas cada vez mais compatíveis com a
realidade do cárcere.
Através desses dados e principalmente da implementação desse sistema é
possível analisar a veracidade dos fatos, e assim detalhar o quadro clínico do meio
prisional. É expressivo o número de novas informações, como por exemplo, o índice
de entrada e saída de indivíduos, o detalhamento de pontos referentes à infraestrutura
de agentes e de recursos humanos, de assistências conforme está previsto na Lei de
Execução Penal, os dados que contribuem para manter a segurança nas instituições,
etc.
Perante a atual condição6, o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN
propôs uma política nacional com o intuito de melhorar os serviços penais, abarcando
principalmente quatro pontos amplos e importantes ao que diz respeito ao INFOPEN
2014:

alternativas

penais

e

gestão

de

problemas

relacionados

ao

denso

encarceramento, o apoio aos serviços penais como também a diminuição do déficit
carcerário; humanizar as condições carcerárias e gerar a integração social, também
proporcionar o aprimoramento e modernização do sistema penitenciário nacional.
O relatório elaborado reafirma que é inadequado o modelo de instituição total, e
o mesmo por sua vez desafia exclusivamente o gestor da unidade prisional a resolver
pontos de serviços para o ambiente entre os muros, sem proteção e sem o apoio das
políticas sociais do estado. Esse ponto é primordial para reconhecer, realmente o
sujeito privado de liberdade o egresso como sujeito de direito.
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Com o aumento desenfreado da população carcerária brasileira, a preocupante taxa de ocupação das
unidades chega a 1,9 presos por vaga em média.

Portanto, esse relatório utilizado na pesquisa – INFOPEN – é um valioso
instrumento para se conhecer o cárcere no Estado do Rio de Janeiro. Assim, o
processo de revisar e desenvolver os dados recolhidos e os exercícios que tratam as
observações metodológicas demonstra um avanço na política de gestão de
informações do DEPEN.
Considerações Finais
Através da pesquisa foi vista a importância da ideia de reabilitação do sujeito e
a sua reinserção por meio das relações sociais, os detentos idealizam a educação
como uma maneira de mudar de vida, e também pela possibilidade que alcançar um
emprego melhor e por fazerem parte da cultura letrada.
A partir da análise dos dados contidos no Relatório INFOPEN 2014, pode-se
concluir que os índices traçados ainda são inferiores ao que a SEAP informa. Há uma
divergência ao que se é feito e o que consta no INFOPEN. Por meio do INFOPEN,
nota-se uma carência de atividades desenvolvidas, ausência de profissionais, falta de
preparo, estrutura precária- uma vez que a porcentagem de sala de aula é ínfima a
outros estados. Porém, SEAP divulga um grande número de projetos e programas,
conforme fora apontado anteriormente.
É interessante notar o quantitativo de encarcerados que desenvolvem alguma
atividade educativa e a quantidade de projetos e programas oferecidos pelas
secretarias, podemos perceber que apesar dos inúmeros projetos e programas
adotados pela parceria entre Secretária de Educação e a Secretária de Administração
Penitenciária o número de condenados envolvidos nessas atividades ainda são baixos
e isso se dá devido à precária estrutura das unidades e inclusive a toda a rotina
encontrada na penitenciária.
Também foi possível perceber que não há atividades ligadas ao lúdico,segundo
o INFOPEN, uma vez que os programas de esporte, cultura e artesanato não
apresentam quantitativo de alunos que desenvolvam essas atividades. Contudo, a
SEAP, através de seu site destinado aos visitantes, nos informa dos projetos
desenvolvidos, informando a existência de projetos como “ARTE COMO PONTE
PARA A LIBERDADE”, bem como o projeto “LUTANDO PELA VIDA”.
Por fim, a educação é auferida no espaço de privação de liberdade, como um
instrumento o qual permite a formação da consciência crítica do indivíduo. E essa
consciência critica viabiliza a autorreflexão e é por meio dela que o ser humano se
liberta, alcançando assim a sua plena felicidade.
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O RESPEITO AOS DIREITOS DO APENADO, EM
RELAÇÃO AO TRABALHO E À EDUCAÇÃO, NO
ESTADO DO PARÁ: ESTUDO DE CASO
REALIZADO NO PRESÍDIO ESTADUAL
METROPOLITANO II (PEM II)
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA
SOBRE PRISÕES
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS – UCP
Agosto – 2016
GT 12) Pesquisar a Prisão durante a graduação
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo identificar se os direitos do
apenado, em relação ao trabalho e à educação, encontram-se resguardados no Estado
do Pará, em particular no Presídio Estadual Metropolitano II, com vista a manter a
dignidade da pessoa humana e o possível incentivo à sua ressocialização. O método
de abordagem utilizado foi o dialético, com a revisão da literatura, e como método de
procedimento a pesquisa documental, o estudo de caso e a pesquisa-ação, com a
análise dos dados por meio da pesquisa quantitativa e qualitativa. Como resultado,
observou-se que o cumprimento da pena, no que tange à educação e ao trabalho, não
é desenvolvido de acordo com o preceituado na Lei de Execução Penal. Conclui-se que
os estabelecimentos penais possuem, como problema mais grave a enfrentar, a
ocupação muito acima das vagas existentes, em sua maior parte por presos
provisórios, sendo requerido o aprimoramento da assistência educacional e do
trabalho ofertado ao apenado.
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1 INTRODUÇÃO
Muito se escuta sobre a falência do sistema prisional e a incapacidade do Estado
em efetivar o cumprimento da Lei de Execução Penal (LEP), transformando o
condenado em pessoa pior do que era antes de entrar nos cárceres, falhando
gravemente com a dignidade da pessoa humana.
A restrição à liberdade é hoje a principal medida disponível para a prevenção e
combate à violência, porém, poucos poderiam afirmar seguramente que ela tem
demonstrado eficácia. Observando que os crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas
representam o motivo de grande parte dos detentos encontrarem-se por trás das grades,
indaga-se: Quem o sistema prisional representa? Que modelo de sociedade
transparece nas leis que permeiam o nosso sistema jurídico?
O Professor Edmundo Oliveira1, em suas explanações no livro Direito Penal do
Futuro, defende que o modelo de aprisionamento baseado no cerceamento da liberdade
não demonstra o êxito pretendido, caracterizando-se muito mais como um depósito de
pessoas que em grande parte encontram-se ociosas, sem a ocupação com o
aprimoramento educacional e cultural e ainda o necessário labor do trabalho.
O objetivo geral da pesquisa é conhecer a realidade existente no sistema
prisional paraense, a partir de dados divulgados e/ou disponibilizados pela
Superintendência do Sistema Penal (Susipe) e sob a ótica do olhar do Ministério Público
Estadual (MPE) em suas inspeções, observando se há cumprimento aos preceitos da
LEP, em particular no Presídio Estadual Metropolitano II (PEM/II), com enfoque na oferta
de educação e trabalho e se esta realidade corrobora com a reinserção do apenado à
sociedade.
Os dados apresentados são fruto de pesquisa documental e de campo realizada
para a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharel em Direito (TCC),
pela Faculdade FACI/DEVRY2.
2 OS DIREITOS E GARANTIAS DO APENADO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
(LEP).
A efetivação da sentença ou decisão criminal e a integração social do condenado
e do internado é o objetivo da Lei n. 7.210/843, devendo a pena ser orientada para
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OLIVEIRA, Edmundo. Direito penal do futuro. São Paulo: Lex Magister, 2012.
A demonstração do panorama geral em que se encontra o Estado do Pará, em relação à
capacidade e ocupação das casas penais, bem como a análise do modelo de execução penal
vigente e sua urgente revisão indicada pela doutrina, é detalhadamente descrito no bojo do
trabalho de conclusão de curso (TCC), defendido em junho de 2015, com o mesmo tema do
presente artigo.
3 Em 2012 foi publicada a Lei n. 12.714, com alterações na presente lei, especificamente sobre
o sistema de acompanhamento da execução das penas, da prisão cautelar e da medida de
segurança.
2

integrar o apenado à sociedade, sendo um dos princípios da Lei de Execução Penal o
da humanidade das penas, visto que o sentenciado não perde sua condição humana.
No Brasil a execução da pena é realizada em estágios, a partir de um período
inicial de isolamento e gradativamente com a concessão de benefícios até a liberdade
do preso. Por este sistema, leva-se em conta o comportamento e aproveitamento do
preso, demonstrados por sua boa conduta, pelo trabalho e a sua resposta aos
procedimentos aplicados, destinados à sua ressocialização.
A assistência educacional está prevista nos artigos 17 a 21 da LEP e
compreende a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado,
sendo obrigatório o ensino de 1º grau e o ensino profissional ministrado em nível de
iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Quanto à mulher condenada, esta terá ensino
profissional adequado à sua condição.
Possibilita a LEP a formação de convênio com entidades públicas ou particulares
para o desenvolvimento das atividades educacionais, a fim de que instalem escolas ou
ofereçam cursos especializados.
As unidades devem possuir biblioteca, adequadas às condições locais, para uso
de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.
Preceitua o artigo 28 caput e § 1º da LEP, que o trabalho do condenado, como
dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva,
aplicando-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à
segurança e à higiene.
Os regimes de encarceramento determinam a oportunidade ou não de trabalho,
de acordo com a LEP. No regime fechado, os condenados podem trabalhar dentro dos
presídios. No regime semiaberto, a atividade pode ser desenvolvida em colônias
agrícolas ou industriais, ou em órgão público ou empresa privada, se obtida autorização
judicial.
Já no livramento condicional, o detento apenas presta contas periodicamente
aos seus superiores. E o egresso do sistema penal é o infrator que cumpriu toda a sua
pena, parte em regime fechado, parte em regime semiaberto ou aberto4.
A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, conforme dispõe o artigo 37 da LEP.
O trabalho interno é obrigatório ao condenado à pena privativa de liberdade,
devendo desenvolver as atividades na medida de suas aptidões e capacidade. Já para
o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do
estabelecimento, conforme dispões o artigo 31, caput, e parágrafo único da LEP.
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Consigna a legislação que na atribuição do trabalho deverão ser consideradas a
habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as
oportunidades oferecidas pelo mercado (artigo 32, LEP), devendo ser resguardadas as
características de cada detento.
O trabalho realizado pelo preso será sempre remunerado e garantido os
benefícios da Previdência Social, conforme disposto no artigo 39 do Código Penal, com
regulamento especial resguardado pela LEP, por força dos artigos 28 a 37. Não está
sujeito, contudo, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme artigo 28,
§ 2º, da LEP, por não se tratar de um livre pactuação entre as partes.
Referente aos benefícios da aposentadoria e salário-família, não há normativa
legal específica e dependem da continuidade da contribuição à Previdência Social,
descontado o valor dos benefícios por meio de seus parentes, amigos ou advogado, se
particular.
O auxílio-reclusão é devido apenas aos dependentes do segurado preso de
baixa renda, se na época em que foi preso, este contribuía para a Previdência Social e
recebia salário inferior a R$ 1.089,72 (hum mil, oitenta e nove reais e setenta e dois
centavos). Não é possível o recebimento cumulativo com aposentadoria, auxílio-doença
ou remuneração de emprego anterior.
A remuneração permitida ao detento e a forma de pagamento são
regulamentadas pela Superintendência do Sistema Penal (Susipe) por tabela própria e
não pode ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo, conforme artigo 29 da LEP.
Estabelece a LEP, artigo 33 caput e parágrafo único, que a jornada normal de
trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 h, tendo descanso nos domingos e
feriados, sendo permitido horário especial de trabalho aos presos designados para os
serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.
A progressão de regime é a possibilidade que o condenado possui de transferirse para um sistema menos rigoroso, por determinação judicial, a partir do cumprimento
de requisitos previstos no artigo 112 da LEP. Tem como requisito o condenado ter
cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e conseguir demonstrar,
de forma comprovada, um bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor da
unidade, o que o qualifica a cumprir a pena em um regime mais brando.
Quanto aos condenados por crimes hediondos e equiparados, a progressão darse-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, conforme dispõe o artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90.
Sobre o instituto da remição, as hipóteses de cabimento, dispostas no artigo 126
da LEP e Súmula 341 do STJ, destinam-se ao condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto, e a contagem do prazo é feita à razão de um dia de pena por
três de trabalho; e de um dia de pena a cada 12 h (doze) de frequência escolar, divididas,

no mínimo em três dias, sendo possível em qualquer regime e também no livramento
condicional, na remição pelo estudo.
O tempo a remir em função do estudo será acrescido de 1/3, caso obtenha a
conclusão do curso durante o cumprimento da pena, devendo ser observada a
compatibilidade do trabalho e estudo a realizar, sendo realizados durante o ano dois
Exames Nacionais para a Certificação do Ensino Fundamental e Médio, o Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Ao ser certificado nos exames acima mencionados, o interno ainda tem direito,
quando sentenciado, à remição de pena equivalente a 66 dias a menos de reclusão,
conforme a recomendação n° 44 do Conselho Nacional de Justiça, de 26 de novembro
de 2013, além de poder participar da seleção do Programa Universidade para Todos
(PROUNI).
No que se refere ao Monitoramento Eletrônico (ME), preceitua a LEP, em seu
artigo 146-B e seguintes, sua aplicação na fase de execução penal em situações
de saída temporária ao preso que estiver cumprindo pena em regime semiaberto e
quando a pena estiver sendo cumprida em prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV,
da LEP). Em continuidade, por meio da Lei 12.403/2011, o ME passou também a ser
previsto como uma medida cautelar pessoal, alternativa à prisão provisória, visando
impedir o encarceramento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(art. 319, IX, CPP).
A execução das penas restritivas de direitos previstas no Código Penal, artigo
43, indica, de acordo com Lopes5, “a ideia de restrição de outros direitos que não o de
liberdade de locomoção ou penas alternativas à pena de prisão”. A aplicação da pena
restritiva de direitos considera os requisitos objetivos e subjetivos, sendo considerada
como importante política criminal, à medida que afasta o cumprimento da pena do
cárcere daquelas pessoas que, apesar de praticado o ato ilícito, não demonstram
acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade.
3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS.
3.1 METODOLOGIA
A pesquisa em tela foi elaborada com dados apurados em 2015, provenientes
da Susipe e do MPE, sendo o método de procedimento utilizado a pesquisa documental,
desenvolvida a partir das informações disponibilizadas pela Susipe em seu sítio
institucional, tendo como data de corte o mês de janeiro/2015. Excepcionalmente foi
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utilizado o relatório do mês de dezembro/2014 para se identificar o crescimento
prisional.
Também foram analisados os dados informados por meio da pesquisa6 enviada
à Susipe e ao PEM II, tendo como data de corte o mês de março/2015. Como último
documento da Superintendência, foi utilizado o quadro elaborado pela Susipe
diariamente e encaminhado ao MPE, tendo como data de corte o dia 02.02.15, cujas
informações equivalem à data de corte das informações do sítio institucional.
A partir desse resultado, como terceiro escopo, foram utilizados o estudo de caso
e a pesquisa ação, com a observação in loco das hipóteses levantadas ao longo do
trabalho pregresso. A observação foi realizada por meio da visita mensal de fiscalização
do MPE, acompanhando a Promotoria de Justiça de Execuções Penais, no mês de
abril/2015. A análise dos dados se deu pela pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando
procedimentos estruturados e instrumentos formais para a coleta de informações.
Em análise aos resultados coletados, observa-se que os estabelecimentos
penais paraenses, conforme as regiões de integração, diversificam-se quanto à
disponibilização de acesso a atividades educacionais e oportunidades de trabalho,
sejam remuneradas ou voluntárias.
3.2 COLETA SUSIPE E MPE
No Estado do Pará, o órgão responsável pela Coordenação do Sistema
Penitenciário é a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
(Susipe)7, órgão criado pela Lei nº 4.713/77, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça
e Direitos Humanos (SEJDH), de acordo com a lei nº 8.096/15.
As informações compõem os dados públicos disponibilizados pela Susipe e
MPE, tendo sido sistematizadas e apresentadas apenas as que possuem interesse
direto à pesquisa realizada.
O Estado do Pará possui 42 unidades penitenciárias vinculadas à Susipe, sendo
20 na região metropolitana de Belém (RMB) e 21 no interior, além de contar com um
Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico (NGME).
Tendo como data de corte o mês de janeiro/2015, tem-se que a população
carcerária do Estado do Pará equivale a 13.060 internos, sendo presos custodiados
pela Susipe e Polícia Civil e os presos monitorados pelo NGME.
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Foram criados três formulários de pesquisa, sendo dois encaminhados à Susipe e um entregue
diretamente ao PEM II.
7 Órgão com autonomia administrativa e financeira, dispondo de dotação orçamentária própria e
tem por finalidade a execução penal, efetivando as disposições de sentença ou decisão
criminal, custodiando o interno e promovendo sua reinserção social.

Observa-se que a população carcerária custodiada pela SUSIPE equivale a
12.235 internos, sendo 6.995 na Região Metropolitana de Belém (RMB) e 5.240 no
interior do Estado.
A diferença entre o total de 13.060 internos e os 12.235 sob a responsabilidade
da SUSIPE referem-se aos presos custodiados pela Polícia Civil, no total de 420
internos, todos nas delegacias do interior, e os presos monitorados, no total de 405.
Em detalhamento aos 12.235 internos custodiados pela Susipe, tem-se que
2.113 estão presos em delegacias, sendo 900 na RMB e 1.213 no interior do Estado.
Referente à população carcerária total custodiada pela Susipe, evidencia-se que
não há espaço suficiente para abrigar a quantidade de presos sob a responsabilidade
do sistema prisional, sendo possível apontar que o excedente da população
carcerária é de 55,09% do total das vagas ofertadas.
Necessário lembrar que manter os custodiados retidos em delegacias contraria
recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No Estado do Pará, os estabelecimentos penais estão divididos por 12 regiões
de integração conforme regramento da Susipe, compreendendo a Região Metropolitana
de Belém os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Izabel. Salvo algumas
exceções, todas as unidades estão acima de sua capacidade.
A data de corte para apresentação dos dados é o mês de fevereiro/2015, de
acordo com o quadro demonstrativo de vagas, população e situação jurídica, elaborado
pela Susipe.
Quanto à população carcerária total custodiada pela Susipe na região
metropolitana de Belém, 6.995 custodiados, observa-se que, apesar de a região possuir
quase a metade de todas as unidades prisionais, não dispõe de espaço suficiente para
abrigar a quantidade de apenados. Contudo a distorção é menor do que a soma de todo
o Estado.
Em detalhamento às demais casas penais, verifica-se que há 20 unidades para
abrigar homens e mulheres de todo o Estado, sendo que a única unidade prisional
destinada apenas para mulheres encontra-se na RMB. A insuficiência de vagas em
diversas regiões, dentre outros fatores, favorece a transferência do preso para a RMB.
Ainda sobre a superpopulação carcerária, observa-se a evolução significativa da
população carcerária paraense, descrita no gráfico 18, tendo esta quase dobrado nos
últimos nove anos e o mesmo não acontecendo em relação à capacidade do Estado.
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A data de corte em dezembro de 2014, para representar os gráficos 1, 2 e 3, foi escolhida por
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Gráfico 1. Evolução da população carcerária.
Fonte: Susipe em números: dezembro de 2014. Belém, 2014. Disponível em:
<http://issuu.com/acssusipe/docs/dezembro_2014__relatorio_susipe_em_794dd9b51e3b64>. Acesso em: 30.04.15.

O Gráfico 2 demonstra a evolução da população paraense nos mesmos períodos
elencados, considerando as datas base dos censos de 1980, 2000 e 2010, com a
respectiva projeção para os anos mencionados, 1995, 2006 e 2014.

Gráfico 2. Evolução da população paraense
Fonte: TCU/Datasus/IBGE. Acesso em 30.04.2015.

Observa-se que o crescimento mais significativo ocorreu no período de 1995 a
2006. No período seguinte, apesar de ter havido aumento populacional, a taxa de
crescimento foi menor.
O Gráfico 3 demonstra a comparação do crescimento da população carcerária e
a capacidade do Estado, em relação ao crescimento populacional paraense, utilizandose a taxa geométrica, que mostra o ritmo de crescimento anual da população em
determinado período de tempo.
Percebe-se que a taxa geométrica da população do Estado é maior no período
de 1995 a 2006, sendo ainda de crescimento, porém, em menor proporção, no período
de 2006 a 2014. Nos mesmos períodos, percebem-se uma elevada taxa de crescimento
da população carcerária, no primeiro momento, e uma taxa elevada, porém, em menor
ritmo de crescimento, no segundo período. Quanto à capacidade, houve grande
aumento no primeiro período e crescimento mínimo quanto ao segundo período.
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Gráfico 3. Taxa geométrica de crescimento anual
Fonte: TCU/Datasus/IBGE. Acesso em 30.04.2015.

Em todo o Estado, observa-se que as atividades de trabalho e educação estão
restritas a um número limitado de presos. As atividades de trabalho são realizadas em
sua maior parte, internamente, na área de cozinha, limpeza e manutenção do
estabelecimento penal.
Quanto à educação, é priorizada a oferta de vagas em cursos regulares, sendo
o mais utilizado o ensino fundamental. A alfabetização é utilizada com maior frequência
no interior, não se verificando incidência de matrículas na capital.
Depreende-se ainda dos dados publicados pela Susipe que, em relação aos
demais Estados da federação, o Pará é o 9º em população, o 13º em população
carcerária absoluta e o 22º em população carcerária relativa (nº de presos/ 100 mil hab.).
Observa-se que o crescimento da população carcerária acumulativa no primeiro mês de
2015 foi de 2,29%.
As informações adiante apresentadas consideram apenas a população
carcerária custodiada pela Susipe, que totaliza 12.639, e distribuem-se quanto aos
regimes de cumprimento de pena, inclusive em relação ao sexo.
Observa-se, quanto ao Gráfico 4 a influência do número de presos provisórios
para a superlotação carcerária, cujo quantitativo é maior do que os presos condenados,
o que causa discrepância aos preceitos normativos vigentes. As pessoas estão sendo
presas provisoriamente, aguardando que o Estado cumpra o seu papel de julgar e punir
aquele que comete o ato ilícito.

Gráfico 4. Regimes de cumprimento de pena
Fonte: Susipe em números: janeiro de 2015. Belém, 2015. Disponível em:
<http://issuu.com/acssusipe/docs/janeiro_2015_-_susipe_em_numeros >. Acesso em:
11.03.15.

Quanto ao monitoramento eletrônico, é uma realidade no Estado do Pará,
contudo ainda de forma tímida quanto ao quantitativo alcançado. A capacidade é de
1.000, existindo 405 monitorados, sendo 361 do sexo masculino e 44 do sexo feminino.
Em relação às medidas de segurança, há poucas medidas sendo cumpridas, se
comparadas com os outros regimes de cumprimento de pena, no total de 104, sendo 97
cumpridas pelo sexo masculino e sete pelo sexo feminino.
O perfil da população carcerária pode ser demonstrado pela relação dos cinco
maiores índices de crimes por tipificação criminal e ainda a faixa etária.

Gráfico 5. Perfil da população carcerária
Gráfico 6. Faixa etária dos custodiados
por tipificação criminal
Fonte: Susipe em números: janeiro de 2015. Belém, 2015. Disponível em:
<http://issuu.com/acssusipe/docs/janeiro_2015_-_susipe_em_numeros >. Acesso em:
11.03.15.

Observa-se, quanto aos dois tipos penais mais frequentes, que há uma
similaridade entre homens e mulheres, mudando, entretanto, a frequência em que são

praticados e referem-se ao roubo qualificado (crime contra o patrimônio) e o tráfico de
entorpecentes.
Quanto às mulheres, destoa significativamente o tipo penal mais usual, tráfico
de entorpecentes, cujos crimes somam 519 ocorrências. O crime de incidência mais
próxima é o roubo qualificado, com 51 ocorrências.
Nos crimes praticados pelo sexo masculino, a tipificação criminal mais frequente,
de roubo qualificado, é seguida de perto pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Em referência ao Gráfico 6, a faixa etária de 18 aos 24 anos possui a maior
incidência entre os custodiados, seguida de perto pela faixa etária de 25 a 29 anos.
Somados, referem-se a mais de 60% dos detentos.
No que tange à escolaridade identificada nos estabelecimentos da região
metropolitana de Belém e interior do Pará, Gráfico 7, do total de 12.639 custodiados,
sem distinção de sexo, estão assim distribuídos.

Gráfico 7. Grau de escolaridade da população carcerária.
Fonte: Susipe em números: janeiro de 2015. Belém, 2015. Disponível em:
<http://issuu.com/acssusipe/docs/janeiro_2015_-_susipe_em_numeros >. Acesso em:
11.03.15.

A população carcerária está representada, em mais de 50% por presos que
possuem o ensino fundamental incompleto. Há representatividade também entre os
analfabetos, 725 custodiados, e os que se declaram apenas alfabetizados, 1.136
custodiados.
Observam-se ainda presos graduados em nível superior, 44 detentos e também
com nível superior incompleto, 73 apenados.
Quanto às unidades prisionais que possuem biblioteca, observa-se que são 17
estabelecimentos, sendo dez localizados na RMB. O acervo compõe-se de 17.861
livros. Há ainda bibliotecas móveis, adotadas em unidades com restrição, física ou
logística, para a instalação de espaços de leitura específicos.

Quanto às atividades educacionais ofertadas, estão divididas em educação
formal, educação não formal e cursos profissionalizantes. A educação formal equivale
ao ensino regular - alfabetização, fundamental, médio e superior. Quanto à educação
não formal, são atividades complementares, como cursos livres, aula de violão, dança,
dentre outros. E os cursos profissionalizantes caracterizam-se por cursos acima de 60
h, como mecânica de motos e pedreiro de alvenaria.
O índice de atividades educacionais desenvolvidas pelo Estado atinge cerca de
15% da população carcerária. A prevalência de oferta educacional é no ensino regular,
com baixa ocorrência em cursos profissionalizantes. Do total de 12.639, 1.803
participam de atividades educacionais, sendo 1.226 na educação formal, 370 na
educação informal e 207 em cursos profissionalizantes.
No que tange à disponibilização de salas de aula, 29 unidades prisionais
possuem sala de aula, enquanto 13 não possuem. Nos dados disponibilizados e
pesquisados, não há informações sobre a realização de educação à distância nos
presídios paraenses.
Quanto à educação formal oferecida nas unidades prisionais, observa-se que do
total de 1.062 vagas, 824 são para o ensino fundamental e 238 são para o nível médio.
A sazonalidade é uma constante no sistema carcerário, sendo possível identificar
divergências em relação ao total de oferta de educação formal, sendo 1.226 nos dados
de janeiro de 2015 e 1.062 nos dados enviados em abril de 2015. O mesmo pode ser
descrito quanto à educação informal e profissionalizante.
Salienta-se que educação formal é aquela ligada ao processo de escolarização
dos custodiados, sendo a oferta de educação pela modalidade de educação de jovens
e adultos (EJA). Observa-se ainda que as vagas educacionais encontram-se em maior
percentual no ensino fundamental, 77,59%, sendo a terceira etapa do ensino
fundamental a que possui mais reeducandos matriculados. Em que pese ter sido
demonstrado o número expressivo de analfabetos, 725, há apenas três turmas abertas,
totalizando 38 reeducandos matriculados.
Há oferta de cursos regulares também aos custodiados do Hospital de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico, com nove reeducandos inseridos.
Em detalhamento à educação não formal, referem-se a ações de cunho
educativo, atitudinal e terapêutico, objetivando fortalecer valores, princípios e atitudes,
além de ocupar o tempo dos custodiados. São desenvolvidas palestras, sessões de
vídeo, oficinas e oportunidade de frequência nas bibliotecas da Susipe.
Quanto à educação profissional, cujo aprendizado é voltado ao mercado de
trabalho em cursos com uma carga horária mínima de 60 h, a ação mais efetiva dentro
do sistema penal são os cursos realizados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a

oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para
a melhoria da qualidade do ensino médio público.
Nas atividades voltadas a educação profissional, foram ofertadas 77 vagas aos
reeducandos no mês de março de 2015. Quanto ao estudo no Hospital Psiquiátrico, que
possui um público com características diferenciadas, há também oferta de educação
nos níveis fundamental e médio (formal) e demais atividades (não formal).
A educação ocorre nos estabelecimentos penais por meio de convênios e
parcerias feitas pela SUSIPE, como as Secretarias de Educação, tanto no âmbito
estadual quanto no municipal, nas localidades em que ocorre a oferta do ensino regular,
bem como as parcerias junto às instituições de ensino profissionalizante (Senar, Senac,
Senai, Seter, Abecas, dentre outras).
Debruçando-se o olhar para as atividades laborativas desenvolvidas pelos
custodiados, é possível observar que o número de instituições públicas e/ou privadas
conveniadas à Susipe que ofertam vagas de trabalho à população carcerária, tendo
como referência o mês de janeiro de 2015 são 21, equivalente a 422 vagas de trabalho
ofertadas.
As atividades são compreendidas como trabalho interno, externo e convênios,
sendo possível aferir que cerca de 10% dos custodiados trabalham. Do total de 12.639,
1.670 trabalham, sendo 1.048 em atividades internas, 295 em atividade externa e 327
por meio de convênios.
O Trabalho interno é executado no âmbito do estabelecimento penitenciário, com
atividades de manutenção e conservação do estabelecimento, tanto na capital quanto
no interior, com a remuneração de R$100,00 em média, não sendo respeitado, em
algumas casas penais, o que estabelece a LEP.
A predominância das atividades desenvolvidas é intramuros, como a limpeza e
a manutenção das casas penais. Observa-se que o trabalho também é ofertado no
Hospital Psiquiátrico, cujas atividades resguardam as especificidades da unidade
prisional.
Outra forma de trabalho interno é o artesanato, atividade esta que sofre variação
no número de envolvidos, e que pode ser observado com mais ênfase nas unidades do
interior como: Centro de Recuperação de Itaituba; Centro de Recuperação Silvio Hall de
Moura; Centro de Recuperação Mariano Antunes e Centro de Recuperação de Altamira.
A exceção para esse tipo de atividade na Capital é no Centro de Recuperação Feminino,
que atualmente possui uma Cooperativa Feminina.
São também ofertadas vagas de trabalho para manutenção e conservação dos
prédios administrativos da autarquia, as quais estão assim distribuídas: Escola de
Administração Penitenciária; Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico; Patrimônio,

Divisão de Trabalho e Produção; Divisão de Educação Prisional; Núcleo de Execução
Criminal e Prédio sede.
O trabalho externo é executado fora do estabelecimento penal e depende da
intervenção dos familiares, advogado ou defensor público para a disponibilização de
vaga. Essas atividades são realizadas em empresas privadas ou órgãos públicos, de
forma autônoma e, excepcionalmente, esses trabalhadores são regidos pela CLT.
Existe ainda o trabalho exercido por força de convênios, realizado interna ou
externamente, cuja atividade varia de acordo com o objeto de cada convênio.
Atualmente são realizadas atividades de limpeza de praças públicas, digitalização,
serviços gerais e outros.
Podem ser citadas como instituições públicas: Organização Pará 2000;
Procuradoria da República – PR/PA; IFPA/Campus Castanhal; Prefeitura Municipal de
Santa Izabel; Secretaria Municipal de Saneamento – Belém; Tribunal de Justiça do
Estado; Secretaria Municipal de Urbanismo – Belém; Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – Belém e Prefeitura Municipal de Marabá.
E como instituições privadas: C2A Serviços em Tecnologia da Informática Ltda;
Con-Art Projetos e Construções; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA);
Tramontina S/A – Belém; Produtos e Serviços da Amazônia Ltda EPP (Proam);
Comissária Rio Ltda; BC Alimentos Ltda; Comércio e Indústria de Alimentos Ltda (CIAL);
Vitória Exportação de Madeiras Ltda (Vimex); Mario Antonio Bigatão; Construtora Terra
Santa e Grupo Jardim das Oliveiras.
3.3 ESTUDO DE CASO - PEM II
O estudo de caso no Presídio Estadual Metropolitano (PEM II) refere-se às
informações disponibilizadas pela administração do Presídio, tendo como referência o
mês de março de 2015.
Quanto ao perfil geral, o presídio é voltado para a população masculina e tem
capacidade para 304 internos, possuindo, no mês de março de 2015, 338 apenados.
A lotação próxima da capacidade é uma excepcionalidade no sistema prisional
paraense, onde há o predomínio da superlotação nas casas penais.
Quanto ao regime de cumprimento de pena e situação jurídica, 273 estão no
regime provisório e 65 encontram-se no regime fechado, já sentenciado. Salienta-se
que dos 65 sentenciados, 63 possuem também processo provisório.
Repete-se o dado coletado quanto às demais casas penais, acerca da
prevalência de custodiados provisórios em detrimento de presos sentenciados.
Quanto ao perfil da população carcerária, identificam-se, em relação aos
indicadores de crimes, 20 tipificações criminais, sendo a mais frequente o roubo
qualificado e o segundo mais frequente o tráfico de entorpecentes, o que também reflete

os dados apontados nas demais unidades prisionais. Quanto à qualificação dos crimes,
o maior indicador refere-se aos crimes contra o patrimônio.
Um dado atípico refere-se à presença de custodiados pelo cometimento de
crimes conta a administração pública, pois até os professores relatam a dificuldade de
sair dos exemplos dos livros, diante de tão baixa incidência de presos acusados e
julgados pelo crime de peculato.
No quesito reincidência, foi informado que o maior número de detentos, 216, não
é reincidente, sendo 114 reincidentes. Não é possível apontar os fatores que levaram a
reincidência, contudo revela-se como dado preocupante.
Quanto à faixa etária dos custodiados, a maior parcela encontra-se entre os 18
e 24 anos de idade, repetindo os dados apurados em relação às demais casas penais.
Quanto ao recebimento ou não de benefícios como auxílio reclusão, bolsa família
ou pensão, foi informado que quatro custodiados recebem auxílio reclusão.
A ala interna refere-se ao local em que os detentos são mantidos, possuindo o
PEM II uma característica diferenciada enquanto casa penal no Estado do Pará. Referese à arquitetura suspensa de vigilância, o que proporciona o mínimo contato dos
agentes prisionais com os presos.
A entrada no PEM II é feita passando pelas salas como a estrutura administrativa
e a ala interna, observando-se a seguir as salas de aula e biblioteca. Para ter acesso à
ala superior, sobe-se uma escada, que dá acesso a um vão amplo, acima das celas
onde os presos se encontram.
As chaves para abertura das celas ficam na parte superior, o que permite que os
agentes de segurança abram ou fechem os pavilhões de acordo com regramento próprio
do presídio.
Há espaço próprio para pisar, não sendo permitido passar por cima das grades.
Os próprios presos são responsáveis pela manutenção da casa penal e também pela
limpeza dos espaços comuns. Há local para banho de sol e prática de atividade
esportiva, em três espaços diferentes, evitando-se que pavilhões distintos se
encontrem. Os presos em semiliberdade possuem maior autonomia e espaço próprio.
Quanto ao perfil educacional, no que se refere ao grau de escolaridade, a maior
parte dos internos possui o ensino fundamental incompleto, o que reflete a média das
demais casas penais. Também é possível observar a presença de analfabetos, 27 e de
detentos apenas alfabetizados, 30.
No estabelecimento ora pesquisado, são ofertadas 80 vagas para educação
formal de jovens e adultos (EJA), não sendo disponibilizadas vagas para a educação
informal, ensino a distância ou cursos profissionalizantes. Do total de 338 internos, 36
ocupam-se de atividades educacionais.

Nenhum preso definitivo ocupa-se de atividades educacionais, os 36 internos
matriculados são presos provisórios, sendo utilizado como critério para preenchimento
das vagas uma entrevista com os internos.
Percebe-se uma constante sazonalidade no quantitativo de reeducandos
matriculados, sendo possível identificar que as informações ora apresentadas possuem
inconsistências em relação ao mesmo dado apurado pelo Ministério Público. A Susipe
informou existirem 36 custodiados matriculados e o MPE informou haver 65 custodiados
matriculados.
Existem quatro salas de aula e a periodicidade de aulas são cinco dias por
semana, nos turnos matutino e vespertino, sendo os cursos ministrados por professores
da rede pública de ensino e também por presos que atuam como monitores.
O PEM II é um dos estabelecimentos que possui biblioteca, sendo garantido o
livre acesso à leitura aos presos. Existe ainda uma sala própria para realização de
cursos de informática, onde há mesas e cadeiras, porém, não há, atualmente,
equipamento de informática disponível para utilização, sendo o espaço utilizado como
sala de aula.
Os internos desenvolvem atividades esportivas de manhã ou pela tarde,
realizando atividades ao ar livre com os demais presos, de acordo com o bloco em que
estão alocados.
Durante a visita, foi informado pela Coordenadora da Educação, Sra. Clediane
Nunes, que já houve cursos ofertados aos detentos pelo Pronatec e que os mesmos
possuem extrema qualidade no que tange aos professores e ao material ofertado.
Elogiou também os cursos ofertados pelo Senai, que já são ofertados em sua terceira
edição. O período da visita coincidiu com a época destinada às matriculas, portanto,
sem oferta de aulas aos detentos. Ela esclareceu ainda que o objetivo dos que procuram
vagas na educação é com foco na remição da pena.
Quanto ao perfil laborativo, o estabelecimento ora pesquisado disponibiliza 25
vagas de trabalho interno, estando todas ocupadas, tendo como referência o mês de
março. Quanto à remuneração, 14 são remuneradas e 11 não o são. Quanto à
ocupação, dez são ocupadas por presos definitivos e 15 por presos provisórios. As
atividades disponibilizadas referem-se à limpeza, manutenção, horta e cozinha, não
existindo no estabelecimento oficinas de trabalho.
Aos presos que ocupam vagas remuneradas, a forma de pagamento mensal é
de R$ 84,62 por mês, sendo R$ 56,40 entregues ao preso e os R$ 28,22 depositado em
uma poupança em seu nome.
A jornada de trabalho é de 8 h diárias, de segunda-feira a sexta-feira, sendo o
critério utilizado para ocupação das vagas uma entrevista com os internos, com a
avaliação das aptidões e capacidades do preso para sua alocação em determinado

trabalho. A avaliação é feita pelo Setor de Saúde, Social, Psicologia e Chefia de
Segurança.
Não há avaliação e estímulo ao crescimento profissional que permita a
qualificação ou diversificação do trabalho. Os presos maiores de 60 anos, os doentes e
as pessoas com deficiências exercem atividades apropriadas ao seu estado. Quanto às
atividades realizadas, já foram registrados acidentes de trabalho.
Foi identificado na visita que alguns cursos promovidos recentemente aos
detentos, a exemplo, pedreiro e revestimento em cerâmica, serviram para beneficiar o
próprio estabelecimento penal, sendo demonstrado compartimentos reformados pelos
apenados, como o banheiro da sala de aula e o piso da biblioteca.
Quanto à educação carcerária, foi iniciada no PEM II com o Projeto Educando
para a Liberdade, realizado por meio de um convênio entre a Seduc e a Susipe, com a
oferta de cursos da primeira etapa do ensino fundamental à 2ª etapa do ensino médio.
Também são ofertados cursos profissionalizantes por meio do Pronatec e pelo
Coocefet/Seter.
Durante os cursos são observados quais alunos mais se destacam e à medida
do possível são colocados para praticar dentro da casa penal o que aprenderam, sendo
possível avaliar a qualidade do curso e o efetivo aprendizado do aluno.
É percebido o interesse do interno pelos cursos profissionalizantes, porém um
dos maiores entraves para participar é a falta de documentos, pois a matricula é
condicionada a apresentação de cópia da Carteira de Identidade (CI) e do Comprovante
de Pessoa Física (CPF). E a grande maioria dos internos não possuem documentos,
seja porque foram extraviados antes ou durante a prisão e ainda por falta de interesse
em retirá-los.
Outro fator que dificulta a realização e conclusão dos cursos profissionalizantes
ofertados é que o PEM II é uma casa de provisórios, com grande rotatividade. É ofertada
ainda a educação regular, mas a dificuldade em incluir os presos provisórios é ainda
maior, pois, quando o interno começa a se interessar em ir para as aulas,
frequentemente vai embora, sem a qualificação e sem ter terminado a etapa que se
encontrava inserido.
Há casos em que internos, após saírem do cárcere, procuram a divisão de
educação prisional para serem incluídos nas atividades educativas de alguma escola da
rede de ensino regular.
A experiência demonstra que o interno interessado no estudo é aquele que
deseja a remição da sua pena, porém, há uma mudança em sua postura ao iniciar o
contato com os professores e com as temáticas abordadas, gerando muitas vezes o
interesse real de adquirir conhecimento. Há alunos que pararam de estudar antes do
cárcere e ao voltar para o banco escolar descobrem que ainda há tempo para aprender

e neste momento a equipe de educação tem que dar todo apoio necessário para que
esse aluno cada vez se interesse em buscar conhecimento.
Segundo Clediane, a educação dentro do cárcere é muito complexa e difícil, por
uma série de razões e o aluno tem que se sentir apoiado, pois tudo é motivo para a
desistência. Salienta que a droga é o inimigo número um para o grande índice de evasão
escolar dentro do cárcere.
Corrobora essa posição, os ensinamentos do Psiquiatra Renato Posterli9, que
em seu livro Violência Urbana descreve as principais drogas e as reações provocadas
no organismo, como a predisposição à agressividade, possível violência e a
consequente criminalidade.
Quanto aos exames nacionais, como o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), o interno concorre normalmente com as vagas dos alunos do ensino regular,
que em grande parte se encontram mais bem preparados. Foi relatado que já houve
casos de alunos que conseguiram média suficiente e foram contemplados com a vaga
na faculdade, mas há ainda um preparo mais concreto para o Enem e o Encceja, visto
que na educação carcerária ainda há muitos entraves, apesar dos avanços em relação
a épocas anteriores.
A diferença existente entre o Enem e o Enem PPL, é que por meio de edital
próprio as provas são realizadas em dias posteriores, dentro de unidades prisionais e
centros de internação provisória, neste último caso, para os adolescentes autores de
atos infracionais.
Existe a oportunidade de trabalho dentro da escola, com dois monitores
auxiliando na biblioteca do PEM II, remunerados e responsáveis pela limpeza do
espaço das salas de aulas e também pelo movimento de empréstimos dos livros. O
perfil do interno para trabalhar neste setor é de acordo com a responsabilidade que
deverá assumir, preferencialmente que seja sentenciado, nível médio completo ou
incompleto. Há oportunidade de trabalho também como monitores de sala de aula,
dando o apoio necessário para os professores. Também precisam apresentar perfil para
esse tipo de atividade, que não é remunerada, mas permite assinar a frequência para
obter a remição da pena.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS
No que concerne à análise do trabalho e estudo ofertados pelas casas penais e
em especial pelo PEM II, conclui-se que não são desenvolvidos de acordo com as
exigências contidas na LEP, sendo o estabelecimento considerado uma instituição que
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ainda requer aprimoramento em sua área de atuação, pouco contribuindo para a
reinserção do apenado.
Uma das premissas fundamentais para a garantia da dignidade dos apenados é
o estabelecimento apresentar capacidade condizente com o número de detentos que
devem cumprir a pena. Ocorre que, no que tange à capacidade e ocupação dos
estabelecimentos penais, observa-se o excedente de mais de 50% de ocupações em
relação às vagas ofertadas.
Nota-se que as condições básicas de sobrevivência e a dignidade da pessoa
humana não estão sendo respeitadas, tais quais estabelecidas na Constituição Federal,
em que a educação é um direito de todos, não excluindo a pessoa presa, o que reforça
a importância daquelas na reinserção do preso à sociedade.
Fica ainda evidenciado que o trabalho e a educação prisional deveriam ser
garantia extensiva aos encarcerados, seja como terapia ou como benefício, visto
estarem previstos na Constituição e estipulados pela Lei de Execuções Penais, além de
reforçados em tratados internacionais e leis infraconstitucionais, não sendo, contudo
observado o seu efetivo cumprimento no Estado do Pará.
A existência de atividades laborativas e educacionais dentro das casas penais,
ampliando as possibilidades de progressão de regime e reinserção social, contudo,
foram evidenciadas em exemplos que compuseram a pesquisa completa10. Mostra que
a remição da pena por dias de trabalho e estudo são conquistas para os adultos
encarcerados, sendo um benefício real nos presídios paraenses conforme se depreende
das parcerias e convênios firmados para sua efetiva execução.
Por todo o exposto, é possível afirmar que os presos no Estado do Pará são
jovens do sexo masculino, na faixa etária de 18 a 24 anos, que possuem o ensino
fundamental incompleto e estão presos provisoriamente pela prática de roubo
qualificado e/ou tráfico de entorpecentes na região metropolitana de Belém. Igual
situação foi encontrada no Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II).
Quanto ao oferecimento pelo Estado do ensino obrigatório, observa-se que
quase todas as unidades prisionais possibilitam educação formal ao detento, com o
ensino fundamental, e algumas ainda com o ensino médio, contudo, as vagas não são
plenamente preenchidas, contemplando cerca de 15% da população carcerária. As
Centrais de Triagem não ofertam atividades de educação e nem laborativas.
Foi identificado o convênio com entidades públicas e particulares para o
desenvolvimento de atividades educacionais, como as secretarias de educação e as
instituições de ensino profissionalizantes, como Senai.
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Quanto à obrigatoriedade de possuírem bibliotecas, das 42 casas penais, 17 são
dotadas de biblioteca, havendo inclusive unidades móveis.
Não foi identificado o cumprimento da obrigatoriedade de trabalho interno para
o condenado, visto que, somados condenados e provisórios, pouco mais de 15% da
população carcerária laboram. Especificamente no PEM II, nenhum preso condenado
trabalha, as vagas disponíveis são ocupadas por presos provisórios.
Observou-se a existência de atividades laborativas por meio de trabalho interno,
essencialmente com atividades de limpeza, manutenção e conservação do
estabelecimento e também o artesanato; atividades externas em diversos órgãos
públicos e empresas privadas e através de convênios, com atividades de limpeza em
praças públicas, digitalização e serviços gerais em empresas como a Tramontina, OAB
e instituições como a Procuradoria da República e o Tribunal de Justiça do Estado.
Quanto aos bens ou produtos fruto do trabalho prisional, foi identificado que as
mulheres que compõem a Cooperativa no Centro de Recuperação Feminino (CRF) e
possuem autorização para, acompanhadas de escolta, comercializarem os produtos em
feiras públicas, mediante convênios com Prefeituras. Sobre a destinação do valor
arrecadado, não foi possível aferir. Sobre oficinas de trabalho dentro dos
Estabelecimentos Penais, não há nenhuma informação.
No que tange à remuneração percebida, observou-se que em sua maioria não
percebem o valor regulado pela Susipe, acima de 3/4 do salário mínimo, que equivaleria
atualmente a R$ 591,00 e sim o valor de R$ 100,00.
A jornada de trabalho é exercida conforme preceitua a LEP, entre 6 e 8 h diárias.
Observa-se um número muito reduzido de cumprimento de pena por
monitoramento eletrônico, 405, bem como uma baixa incidência de medidas de
segurança aplicadas, 104, o que denota o alto índice de preferência do magistrado na
aplicação da pena de restrição à liberdade, inobstante a pouca eficácia já demonstrada
em seu uso.
Diante de todo o complexo que envolve a reinserção dos egressos, torna-se
oportuno estudo sobre a percepção que estes têm sobre as oportunidades ofertadas e
a real possibilidade de abandonarem o mundo do crime, após o cumprimento da sua
pena.
Há pesquisas feitas sobre a influência do trabalho e da educação na reinserção
social do preso, sendo preconizado pelo cientista social, professor e ex-funcionário da
secretaria de administração penitenciária (Saep) do Rio de Janeiro, Elionaldo
Fernandes Julião (2010)11 que "De acordo com a pesquisa, trabalhar na prisão diminui
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as chances de reincidência em 48%; quando o preso estuda na cadeia, as chances de
voltar ao crime diminuem em 39%". Acrescenta ainda Ferreira (2005)12 que o trabalho
dos condenados presos está conceituado como dever social e condição de dignidade
humana, tendo dupla finalidade, a educativa e a produtiva.
Compreender essa percepção é condição necessária para a melhoria da
qualidade dos serviços prestados aos ex-infratores, oportunizando que estes se sintam
partícipes da sociedade que ora os acolhe, ficando como sugestão para próximas
pesquisas.
Por todo o exposto, conclui-se como aprimoramento ao sistema penal:
• promover a celeridade da apreciação dos processos de presos provisórios;
• utilizar medidas alternativas em detrimento ao cerceamento da liberdade, no
que concerne aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, no
aguardo do devido processo legal;
• aumentar o número de vagas de estudo e capacitação para o trabalho, com
a criação de oficinas de trabalho dentro das casas penais;
• ampliar as vagas de trabalho, com o estímulo de convênios e parcerias junto
ao setor público e privado;
• estimular a parceria com a sociedade, objetivando a aceitação do trabalho do
apenado em empresas durante o cumprimento da pena;
• estabelecer políticas públicas voltadas para a saúde do detento, em particular
ao usuário de substancias entorpecente.
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