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RESUMO 

A pesquisa que ora se apresenta terá como objeto as expectativas de estudantes da Universidade 

Estadual de Londrina privados de liberdade com relação à construção de possibilidades de um 

novo cotidiano quando da conclusão de seus cursos superiores. Expectações que se nascem em 

dois cotidianos totalmente diferentes, porque se constrói em dois ambientes radicalmente 

diversos: o ambiente aberto da universidade e ambiente fechado da unidade prisional. Refere-

se a um pesquisa qualitativa, exploratória e que será construída de análise documental, revisão 

bibliográfica e de pesquisa empírica com sujeitos informantes que participaram da construção 

e implementação do que é denominado de Projeto de Inserção Ensino Superior - PIES (ainda 

que não esteja documentado) inovador porque permite que detentos com possibilidades de 

progressão de pena possam frequentar uma universidade pública com tornozeleiras eletrônica. 

Além desses sujeitos informantes, a pesquisa empírica contará com a participação dos detentos 

em um grupo focal que será realizado em uma das salas de aula da Universidade Estadual de 

Londrina, que mostrará contradições por estarem inseridos em dois cotidianos diferentes, com 

exigências conflitantes. 
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ABSTRACT 

The research that will be presented will aim at the expectations of students at the State 

University of Londrina deprived of their liberty regarding the construction of possibilities for a 

new daily life upon completion of their higher education courses. Expectations that are born in 

two totally different daily lives, because it is built in two radically different environments: the 

open environment of the university and the closed environment of the prison unit. It refers to a 

qualitative, exploratory research that will be based on document analysis, bibliographic review 

and empirical research with the informants who participated in the construction of what is called 

the Higher Education Insertion Implementation Project - PIES (although it is not documented) 

New public with because it allows you to try with possibilities of penalty progress to be able to 

attend a public university electronic watchmen. In addition to these informants, the empirical 

research will include the participation of detainees in a focus group that will be held in one of 

the classrooms of the State University of Londrina, which will show contradictions because 

they are inserted in two different daily lives, with conflicting requirements. 
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INTRODUÇÃO 

A Unidade Prisional Penitenciária Estadual de Londrina - PEL II é uma Instituição que 

faz parte do Sistema Penitenciário de Londrina e Região, é mantida pelo Governo do Estado do 

Paraná que situa geograficamente no norte do Estado do Paraná, a 380 km da Capital, Curitiba.  

A PEL II se orienta pela Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

(PNSPDS) Lei nº 13.6751, de 11 de junho de 2018, que em seu Art.1 e Art. 02 traz que:  

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 

meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança 

pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

em articulação com a sociedade. 

 

Art. 2º A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, 

compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, no âmbito 

das competências e atribuições legais de cada um. 
 

Além dessa política, há um conjunto de legislações e normativas pertinentes à gestão 

da política desta Instituição. O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) instituído pela Lei 

n° 13.675 de 11 de junho de 2018, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP)2 com sede em Brasília e subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(MJSP), constitui o 1º dos órgãos da execução penal, com atribuições previstas no art. 64 da Lei 

de Execução Penal – LEP (Lei 7.210, de 1984), o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa 

Social do Paraná (2020-2035), e Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8.742 de 7 de 

dezembro de 1993. Em conformidade com a legislação e demais documentos, também, se 

define que o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) é o responsável por acompanhar 

a aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, auxiliar tecnicamente 

os estados, gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional.  

Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário3 Nacional: 

I - Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território 

Nacional; II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços 

penais; II - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos 

                                            
1Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm. Acesso em: 

01.02.2022. 
2Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp. Acesso em: 01.02.2022. 
3Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%207.210%2C%20DE%2011

%20DE%20JULHO%20DE%201984.&text=Institui%20a%20Lei%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Pe

nal.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20execu%C3%A7%C3%A3o%20penal,do%20condenado%20e%20do%

20internado. Acesso em: 01.02.2022. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.675-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%207.210%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%201984.&text=Institui%20a%20Lei%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Penal.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20execu%C3%A7%C3%A3o%20penal,do%20condenado%20e%20do%20internado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%207.210%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%201984.&text=Institui%20a%20Lei%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Penal.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20execu%C3%A7%C3%A3o%20penal,do%20condenado%20e%20do%20internado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%207.210%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%201984.&text=Institui%20a%20Lei%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Penal.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20execu%C3%A7%C3%A3o%20penal,do%20condenado%20e%20do%20internado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%207.210%2C%20DE%2011%20DE%20JULHO%20DE%201984.&text=Institui%20a%20Lei%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20Penal.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20execu%C3%A7%C3%A3o%20penal,do%20condenado%20e%20do%20internado
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princípios e regras estabelecidos nesta Lei; IV - Colaborar com as Unidades 

Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços 

penais; V - Colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de 

formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do 

internado; VI – Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o 

cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao 

cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade 

federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar.  

(Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003); VII - acompanhar a execução da pena das 

mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o § 3º do art. 112 desta 

Lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou 

não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. 

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 

A partir do ano de (2013), com a consolidação do Projeto de Inserção Ensino Superior 

- PIES implantado pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos 

Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Dr. Katsujo Nakadomari, com a 

contribuição do Ministério Público de Londrina representado na figura do Promotor de Justiça 

Dr. Eduardo Diniz Neto e o Diretor da Unidade Penitenciaria Estadual de Londrina - PEL II 

representada por Reginaldo Peixoto, possibilitou, por meio de convênio estabelecido entre a 

Secretaria do Estado de Segurança Pública e da Administração Penitenciária (SEJU) e a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), que sujeitos privados de liberdade realizassem a 

inscrição para o vestibular, estabelecendo o direito de frequentar a universidade pública, pois o 

texto constitucional assegura que a educação é direito de todos/as e dever do Estado e da 

família, devendo ser garantida uma educação digna, gratuita, pública e de qualidade, sendo este 

considerado como um direito fundamental assegurado a todos os cidadãos. 

No ano de (2016 – 2017), este pesquisador teve a oportunidade de ter contato com 

estudantes que, através da vinculação a esse projeto, frequentavam a Universidade Estadual de 

Londrina.  

Contudo, o pesquisador afastou-se da universidade por questão pessoal, e no ano de 

(2018) ao retornar à graduação teve a oportunidade de experienciar novos relacionamentos com 

outros estudantes que também tinham acesso à universidade, através do  

PIES. Da observação das expectativas e projetos de construção de novas formas de organização 

de cotidiano, vinculadas à possibilidade de flexibilização da sentença, apresentados por esses 

estudantes, que também eram colegas de sala. É dessa vivência que nasce o interesse pela 

pesquisa que ora se apresenta.  

A construção da relação social com estes estudantes privados de liberdade, no primeiro 

ano letivo da universidade foi construída, a princípio, pela curiosidade de conhecer um pouco 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.792.htm#art72vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm#art3
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mais sobre suas vivências. E, chamou a atenção do pesquisador, num primeiro momento que 

um desses estudantes, ao se apresentar à turma, informou a sua condição, como participante de 

um projeto de educação. Para a maioria dos/as colegas da graduação, era a primeira experiência 

em ter contato com estudante privado de liberdade e já aparecia a curiosidade em relação a 

projetos diferentes e cotidianos distintos em relação à maioria dos estudantes. 

Em razão da ligação oportunizada, a princípio, pela sala de aula e desses estudantes 

privados de liberdade do Departamento de Graduação Serviço Social, foi oportunizado 

conhecer outros que faziam parte do PIES, cursando outras graduações tais como; Letras 

Vernáculas; Matemática; Educação Física; Línguas – Espanhol; Ciências Contábeis; e Direito.  

Foi possível observar, durante o cotidiano na universidade, que estes estudantes 

privados de liberdade tinham limitações em relação aos demais estudantes. Esses últimos 

tinham a vantagem de ter acesso ao conhecimento e a conteúdo fora do ambiente (sala de aula), 

ao passo que os primeiros não possuíam tal direito para acessar o conhecimento e frequentar 

espaços de fala como os que eram construídos em debates coletivos na universidade.  

Além disso, existiam entraves para que esses estudantes privados de liberdade 

pudessem participar de projetos de pesquisa e extensão, era uma luta, inclusive, para que esses 

estudantes pudessem ter acesso às atividades pedagógicas desenvolvidas fora do horário da 

aula, a exemplo, para poder assistir, filmes, documentários, participações em eventos dentro do 

campus da universidade, vídeos sobre determinados autores fundamentais no curso de Serviço 

Social como José Paulo Netto e Marilda Villela Iamamoto.  

Convém lembrar, que desde o primeiro contato com estes estudantes, o respeito foi o 

primeiro valor identificado e o que permitiu reconhecer, aceitar, apreciar, e valorizar as 

qualidades desses colegas e da necessária defesa de seus direitos. Salienta-se, também, que o 

interesse em identificar os projetos de um novo cotidiano apresentados por esses estudantes se 

ampliou com a convivência com um desses estudantes que frequentava um grupo de capoeira. 

A proximidade deste pesquisador com este estudante foi maior que com os demais 

estudantes privados de liberdade, haja vista que proporcionou uma vivência da arte popular 

brasileira conhecida como capoeira, uma mistura de dança e arte marcial, símbolo de resistência 

de um povo que lutou pelos anseios de liberdade. Trata-se de uma forma de resistência criada 

no Brasil pelos povos originários e descendentes de civilizações africanas, de reinados fortes e 
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poderosos, descendentes de reis, rainhas, príncipes e princesas, homens e mulheres que 

desenvolveram a escrita, astrologia, ciências, e as pirâmides do Egito.  

A convivência e a prática da capoeira com esse estudante adensaram a motivação para 

essa pesquisa. A princípio, pretendia-se entender que mesmo em um cotidiano opressor e 

punitivo como é o que se vivência nas unidades prisionais do Brasil, a nobre arte resiste, 

trazendo consigo o valor de liberdade, capaz de iluminar um novo cotidiano. Mas, o que de fato 

nos movia, nesse momento era a expectativas desses estudantes do sistema penal em relação a 

seus projetos futuros e, dentre esses, a possibilidade (ou não) de construção de um novo 

cotidiano.  

Destaca-se a grande relevância que a além das relações sociais criadas com os 

indivíduos privados de liberdade, a participação no grupo de pesquisas da Professora Dra. 

Olegna de Souza Guedes, que entre seus aspectos discute sobre valores, foi fundamental para a 

elaboração desta pesquisa. Durante essa participação, foi possível compreender que os valores 

inscritos e reproduzidos no cotidiano podem, no movimento dialético da realidade, oportunizar 

novos projetos, novas formas de cotidianeidade.  

De acordo com Gyorgy Lukács4 "as artes não teriam história se os limites do mundo 

conhecido não tivessem recuado e os meios de o conhecer alargado à medida das 

transformações da vida, tanto na arte como no resto". Entre a vivência da arte da capoeira e 

possibilidades de conhecer valores que se constroem no cotidiano, foi possível construir olhar 

sem preconceitos em relação aos estudantes privados de liberdade que estão buscando novas 

formas de vida.  

Chegou-se então, o objeto desta pesquisa: expectativas de estudantes privados de 

liberdade com relação à construção de possibilidades de um novo cotidiano. Reitero que o 

contato deste pesquisador com esses estudantes oportunizou vivenciar partilhas de projetos de 

superações de rotinas que tendem a limitar capacidades teleológicas frente às situações de 

agressividades, violências e frustrações cotidianas. Refiro-me a vivências tanto em sala de aula 

como a vivências com outros estudantes que frequentam outros cursos nesta universidade. São 

colegas que estão no sistema penal em regime fechado. 

                                            
4Disponível em: https://citacoes.in/citacoes/600996-gyorgy-lukacs-as-artes-nao-teriam-historia-se-os-limites-do-

mund/. Acesso em: 30.05.2022.  
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A partir deste objeto, elaborou-se os seguintes, objetivo geral: Refletir sobre as 

expectativas de estudantes privados de liberdade com relação às possibilidades de novos 

projetos e novas estratégias de materialização da vida cotidiana. Para materializar este objetivo, 

elencou-se os seguintes objetivos específicos:  

• Evidenciar aspetos materiais que se destacaram como negativos ou positivos no 

processo de inserção dos estudantes do sistema penal e a história de construção do 

projeto na UEL. 

• Identificar dificuldades, expectativas e impressões de aspectos vivenciados por 

estudantes que estão inseridos no sistema penal, em regime fechado, em relação ao 

cotidiano dividido entre a universidade e a instituição em que estão inseridos. 

• Identificar expressões de projetos de construção de novas formas de cotidianeidade 

entre os estudantes concluintes de cursos da Universidade Estadual e que cumprem 

medidas em regime fechado. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, com base na análise de GIL (2008, 

pág. 175), essa pesquisa teve natureza qualitativa e exploratória. Foi construída a partir de 

pesquisa bibliográfica sobre a categoria cotidiano, sobre aspectos da realidade material que 

estão presentes nesse cotidiano e uma pesquisa documental sobre a (PEL II) para situá-la na 

estrutura do sistema penal. Foi construída, também por uma pesquisa empírica orientada por 

duas técnicas: um grupo focal e entrevistas com participantes informantes para maior 

aproximação ao objeto da pesquisa.  

No que diz respeito à pesquisa empírica, buscou-se levantar aspectos materiais e 

contribuições de estudantes que frequentam a Universidade Estadual de Londrina, mas que 

estão sob os cuidados do Estado, na PEL II, sobre a inserção em dois cotidianos: o sistema penal 

e o da frequência na universidade pública ainda na condição de sujeitos inseridos nesse sistema; 

buscou, também primeiras aproximações às expectativas de construção de um novo cotidiano 

quando da conclusão de seus respectivos cursos superiores em regime de progressão de pena. 

A partir desse propósito, uma das técnicas utilizada foi o grupo focal. WESTPHAL 

(2011) apoiando-se em Barbour, afirma: “os grupos focais são ótimos para nos permitir estudar 

o processo de formação de atitudes e os mecanismos envolvidos na interrogação e modificação 

de visões”. Tal era o objetivo a que se pretendia na pesquisa, ter uma aproximação à formação 

de atitudes e ou modificações de visões sobre uma dada realidade. O grupo focal foi realizado 

em 01 encontro, e contou com participação de 5 estudantes da Universidade Estadual de 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Londrina - UEL que são concluintes de seus respectivos cursos e estão com liberdade 

restringida. Todos esses estudantes concluintes foram convidados previamente e aceitaram 

participar do grupo. São estudantes de três diferentes cursos de Graduação da Universidade; 

Serviço Social, Educação Física e Letras Vernáculas. O grupo contou, também com a presença 

de uma Docente na qualidade de auxiliar e o responsável pela pesquisa.  

O encontro aconteceu no dia 10.05.2022 no horário possível para todos os participantes 

(das 12:00 às 13:20), em uma sala no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), com total 

sigilo; sem intervenções externas. Foi orientado a partir de um roteiro de questões orientadoras 

(anexo I) e seguiu as orientações de Freitas e Oliveira (apud WESTPHAL, 2011), no sentido 

de trabalhar com um grupo que possibilitasse, a todos os participantes, partilhar suas percepções 

e que fornecesse diversidade de percepções sobre a temática abordada.  

Ressalta-se ainda que todos os participantes do grupo participaram das atividades após 

a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o qual foi apresentado aos 

estudantes em data anterior ao grupo (anexo II).  

Os convidados foram consultados sobre a possibilidade (ou não) de gravação de áudio 

da discussão, mediante o compromisso do pesquisador de preservar o seu anonimato quando da 

análise do material empírico e da redação deste trabalho de conclusão de curso. E mediante a 

concordância de todos foi possível registrar, na íntegra, todas as contribuições levantadas pelos 

participantes do grupo. A abordagem do material empírico considerou tais categorias; o 

cotidiano na PEL II; o cotidiano na Universidade Estadual de Londrina; expectativas de um 

novo cotidiano; e foi orientada por análise de conteúdo, cuja estratégia de aprofundamento 

contribui com a “descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das 

aparências do que está sendo comunicado” (GOMES, 2007 p. 84).  

De acordo a perspectiva da análise de conteúdo, Minayo (2006) diz que:  

“Os pesquisadores que buscam a compreensão dos significados no contexto da fala, 

em geral, negam e criticam a análise de frequências das falas e palavras como critério 

de objetividade e cientificidade e tentam ultrapassar o alcance meramente descritivo 

da mensagem, para atingir, mediante inferência, uma interpretação mais profunda” 

(MINAYO, apud GOMES, 2007, pág. 84). 

 

Outra técnica a ser utilizada na pesquisa foi a realização de entrevistas com 

participantes informantes que fizeram parte da construção e viabilização do projeto que 

oportuniza os estudantes que estão com a liberdade restringida regime fechado a frequentarem 

a universidade pública.  
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Considerou-se como participantes informantes da implantação do PIES, docentes 

UEL, funcionários da PEL II, DEPEN e envolvidos na viabilização e gestão do projeto.  

Dentre esses sujeitos, a Professora Dra. Andréa Pires Rocha, Dr. Eduardo Diniz Neto, 

e Reginaldo Peixoto, manifestaram concordância em serem identificados, por isso, no decorrer 

da pesquisa, optou-se por denominá-los. 

    Com relação à organização da pesquisa, ela foi estruturada a partir de três capítulos. 

No primeiro capítulo, foram apresentadas aproximações conceituais sobre a categoria cotidiano 

e sobre aspectos da realidade material que, segundo referências bibliográficas sobre o sistema 

prisional, estão presentes nesse cotidiano, tais como os preconceitos, o racismo, os estereótipos 

e encarceramento vinculado às desigualdades de classes.  

No segundo capítulo, procurou-se apresentar aos leitores alguns aspectos 

organizacionais da PEL II, na estrutura do sistema penal brasileiro e, uma primeira aproximação 

ao cotidiano vivenciado na unidade a partir da análise dos participantes do grupo focal, 

estudantes concluintes de diferentes cursos da Universidade Estadual de Londrina, sobre suas 

impressões sobre o acolhimento, rotina e fatores que consideraram relevantes para retratar o 

cotidiano do sistema penal. 

No terceiro capítulo, foram sistematizados aspectos da implantação e consolidação do 

PIES de estudantes do Sistema Penal na Universidade Estadual de Londrina, com vistas à 

garantia do direito à Educação no Sistema Prisional.  

Nesta sistematização, buscou-se identificar desafios, dificuldades e expectativas de 

atores envolvidos nesse processo, denominados nessa pesquisa de participantes informantes.  

Ainda, neste capítulo, com vistas a maior aproximação ao objeto desta pesquisa, foram 

trazidos aspectos vivenciados por docentes, funcionários do sistema penal e estudantes que 

estão inseridos no sistema penal, ao cotidiano dividido entre a universidade e a instituição em 

que estão inseridos, bem como as expectativas em relação as possibilidades e limites de 

construção um novo cotidiano quando da conclusão de seus respectivos cursos em 

concomitância com a progressão de suas penas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. COTIDIANO E EXPRESSÕES DA SOCIABILIDADE BURGUESA QUE SE 

EXPRESSAM NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

Na análise do cotidiano, neste trabalho de conclusão de curso, parte-se da premissa 

que o ser humano é o único animal racional capaz de projetar as suas ideias, seus projetos, no 

mundo real concreto, através de um pôr teleológico que se concretiza sob uma teia material, 

concreta, que Lukács (2013) chama de causalidade. Ou seja, a projeção teleológica dos seres 

humanos se dá, objetivamente, para satisfazer as suas necessidades orgânicas de reprodução ou 

para transformar a natureza ou para produzir os meios de produção, em outras palavras, é 

orientada por valor de uso que “é uma forma objetiva de objetividade social” (LUKÁCS, 2013 

p. 107).  

Em relação ao homem e a mulher na realização de determinada ação com um 

determinado fim, também transformam a realidade material, tendo no processo de trabalho 

humano sobre a natureza, seu modelo de práxis.  

Segundo Marx: 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência 

natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para 

sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 

corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa 

e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 

própria natureza. (MARX, 2017, p. 188). 

 

Marx (2017) em sua obra “O Capital – I” nos apresenta a diferença entre o animal 

racional, conhecido desde a gênese como ser humano, homem e mulher, do animal que age por 

instinto, citando a abelha e a aranha: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha 

muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início 

distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia 

em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-

se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do 

processo, portanto, um resultado que já existia idealmente. (MARX, 2017, p 188). 

 

Desse modo, os homens e as mulheres são seres capazes de criar conscientemente 

finalidades que já haviam idealmente, a exemplo, o ato de pescar, caçar, colher, produzir, 

desenvolver agricultura, etc. Não se dá de forma aleatória, mas é antecedido por necessidades 

humanas, previamente, postas. Tal ato prévio diferencia os homens e mulheres dos demais 

animais da natureza.  



22 
 
 
 

Marx (2017), considera que o ser humano, em seu ato prévio daquilo que considera 

como uma necessidade, investiga como vai fazer para atingir tal finalidade; este é o ato de 

trabalho, o qual o autor considera algo vital, uma necessidade humana, tanto para o homem 

quanto para mulher, alegando que não existe sociedade humana sem trabalho. 

Lukács (2013), a partir da análise dos escritos de Marx, considera que os homens e 

mulheres possuem “pôres teleológicos” ações conscientes, que por meio da prévia-ação, 

planejam e executam e movimentam conformidade da matéria criando objetos uteis para seus 

fins. Esse autor nos aponta que tal transformação é algo que diferencia os homens dos animais 

e que dá origem ao ser social.  

Nas palavras do autor: “A forma do pôr teleológico enquanto transformação material 

da realidade material é, em termos ontológicos, algo radicalmente novo” (LUKÁCS, 2012, p. 

200).  

Teleologia, para Lukács (2021), é tudo aquilo que é posto pelo homem, pela mulher. 

Não se trata de algo dado idealmente ou que obedeça uma ordem natural, previamente posta, 

ao contrário, no processo teleológico, a reflexão, a finalidade é criação que se constrói 

idealmente a partir de uma realidade objetiva e se executa na realidade, é valido dizer que foi 

uma causalidade posta. O autor, nessa análise diferencia causalidade espontânea, ou seja, a que 

é dada pela natureza da causalidade posta, a que é estabelecida pelo por teleológico do ser.  

O autor ressalta que existe uma relação entre teleologia e causalidade: 

São princípios mutuamente heterogêneos, numa relação de contraditoriedade, 

indissociáveis e que constituem o fundamento “ontológico de determinados 

complexos, que só não ser social, são ontologicamente possíveis. (LUKÁCS, 2012, p. 

89). 

Após apontarmos os homens e as mulheres como seres capazes de pores teleológicos 

e sinalizarmos para a relação entre esse pôr teleológico e a casualidade, bem como sinalizarmos 

o trabalho sendo algo vital para a sociedade, vejamos agora o trabalho alienado e o 

estranhamento dentro de uma sociabilidade burguesa.  

Antes, porém, cumpre sinalizar que para Lukács, em: 

Seu sentido originário e mais restrito. O trabalho é um processo entre atividade 

humana e natureza: seus atos estão orientados para a transformação de objetos naturais 

em valores de uso. Nas formas ulteriores e mais desenvolvidas de práxis social, 

destaca-se em primeiro plano, ação sobre outros homens, cujo objetivo é, em última 

instância - mas somente em última instância - uma mediação para a produção de 

valores de uso. No entanto, o conteúdo essencial do por teleológico nesse momento - 

falando em termos gerais e abstratos - é a tentativa de induzir outra pessoa (ou grupo 

de pessoas) a realizar por sua parte, pores teleológicos concretos. (LUKÁCS, 2013, 

p. 83). 
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O capitalismo sendo o modo de produção operante desta sociabilidade, toma a 

atividade vital humana “o trabalho” e a configura/aliena, pois o capitalismo começa a produzir 

mercadorias/produtos não mais para suprir as necessidades humanas, mas começa a 

requerer/ordenar a produção em larga escala de bens/coisas necessários transformando em 

mercadorias para o enriquecimento dos “capitalistas” proprietários das mercadorias os quais 

tem como objetivo a extração do que Marx chama de “mais – valor” consequentemente gerando 

lucro. Ora, os proprietários também são seres teleológicos dotados de consciência e objetivos, 

o principal deles é gerar o “mais - valor”.  

De acordo com Lukács (2012) em sua obra - Ontologia do Ser Social “o trabalho é a 

única atividade humana dotada de um pôr teleológico”. Assim sendo, em uma sociabilidade 

burguesa o capitalista dotado de um pôr teleológico induz os trabalhadores a realizar, por sua 

parte, pores teleológicos materiais na forma de mercadorias. Trata-se, portanto, de uma segunda 

forma de pôr teleológico na qual, o fim posto “é imediatamente um pôr do fim por outros 

homens”, neste caso o fim idealizado pelo capitalista.  

Continuando, o fim posto é alienado primeiro porque separa o trabalhador e a 

trabalhadora do que eles produzem, pensamos aqui o trabalho na indústria, o carro que é 

produzido pelo/a trabalhador/a, aparelhos tablet, roupas de grifes, não são para uso e consumo 

dos que produzem, mas vão para um “mercado” porque se tornaram mercadorias gerando um 

produto distinto dos que produzem, gerando uma alienação do produto do trabalho ao produtor.  

Marx (2017) vai dizer que o produto que se separa do trabalhador decorre da alienação 

que ocorre na própria atividade produtiva, a exemplo, a obra de Chaplin, o trabalhador é tragado 

pela máquina (indústria).  

O ser se desumaniza, ou nas palavras de Marx “desefetiva do processo de produção ao 

invés de se efetivar”. Esta separação entre o/a trabalhador/a e o ato produtivo faz com que ele/a 

não se reconheçam no trabalho, se ele/a não se reconhecem no produto que ele/a cria, se ele/a 

não se reconhecem na atividade produtiva que gerou aquele produto ele/a não se conhecem 

como seres pertencentes ao, gênero humano.   

Desta maneira, o ser não se reconhece como ser pertencente ao gênero humano no 

trabalho, não se reconhece como um ser livre universal. Este processo de alienação, dentro da 

sociedade capitalista, é praticamente impossível o ser social deixar de ter uma impulsão para 

alienação, pois se o homem e a mulher entram na fábrica é para produzir mais mercadorias 
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gerando “mais – valor”, não se apropriar das mercadorias e não viver uma vida dotada de 

sentido da produção, a alienação é pensada para o mundo industrial.  

Acerca, da alienação e estranhamento, iremos expor o que Marx chama de “fetichismo 

das mercadorias” – em sua obra O Capital. I.  

O autor nos mostra que o elemento social, não estritamente individual, mas sim social, 

um dos fenômenos mais graves que existe no capitalismo é fetichismo das mercadorias, ou seja, 

é do próprio mundo econômico da produção que as consciências dos homens e mulheres passem 

a ser reificada/coisificada de modo que os seres sejam moldados para agir como um ônus 

econômico para o capital.  

Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras 

independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se 

apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso eu chamo 

de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como 

mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. (MARX, 2017, 

p. 122, p. 123). 

 

O “fetichismo das mercadorias” o mundo produtivo que desefetiva o trabalho decorre 

do fetiche das mercadorias, o qual é algo que os homens e mulheres não se apropriam e passam 

a comandar o mundo das coisas. Uma nota sobre “fetichismo” que Marx nos apresenta: 

Se as mercadorias pudessem falar, diriam: é possível que nosso valor de uso tenha 

algum interesse para os homens. A nós, como coisas, ele não nos diz respeito. O que 

nos diz respeito materialmente [dinglich] é nosso valor. Nossa própria circulação 

como coisas-mercadorias [Warendinge] é a prova disso. Relacionamo-nos umas com 

as outras apenas como valores de troca. Escutemos, então, como o economista fala 

expressando a alma das mercadorias. (MARX, 2017, p. 127). 

 

Percebemos que o “fetichismo das mercadorias” é um mundo estranhado, por isso no 

capitalismo a alienação sempre assume a forma de estranhamento, pois é uma sociedade 

estranha ao ser que produz porque parece que as mercadorias tem vida própria no cotidiano.  

É a partir desse referencial teórico materialista histórico dialético e do debate da 

ontologia social construído por Lukács que a autora, Agnes Heller (2000) reflete sob o 

cotidiano.  

Para a autora, a estrutura do cotidiano é o palco onde homens e mulheres, estão 

inseridos, pois não estão jogados no universo, existe uma estrutura na qual o ser humano está 

inserido, ou seja, o cotidiano é o espaço e tempo onde o ser humano se situa. Com esse 

apontamento, a autora considera que sempre existiu o cotidiano, na época do homem das 

cavernas, no tempo dos greco romanos, e no atual modo de produção, o capitalismo. A estrutura 

do cotidiano é configurada pelo modo de produção. 
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O cotidiano se estrutura de forma hierarquizada, haja vista, que nele são exercidas 

atividades diversas que requerem escolhas, nem sempre conscientes, em conformidade com que 

homens e mulheres imersos nesse cotidiano consideram como prioridade ou como mais urgente, 

são priorizadas determinados problemas/situações, de modo mobilizar todas as suas 

potencialidades afins de encontrar de imediato uma possível resposta.  

Além disso, os seres humanos participam da vida cotidiana, mobilizando a sua 

personalidade, sentidos, capacidades intelectuais, habilidades manipulativas, ou seja, a sua 

capacidade de operacionalizar-se com as coisas, sentimentos, paixões, ideias e ideologias.  

Contudo, na maioria das vezes, não há tempo, nesse cotidiano, para absorver 

inteiramente o conjunto de problemas que nele se apresenta. Haja vista que tal cotidiano é 

heterogêneo, pois há uma cadeia de acontecimentos que se passam no decorrer do dia, e que 

levam os homens e mulheres a exercerem diferentes tarefas: trabalho, estudo, convívio familiar, 

planejamento e pagamento de suas contas, dedicação a atividades físicas, cuidados com a saúde.  

 Heller (2000) reconhece que o amadurecimento do/a homem/mulher expresso, em 

diferentes sociedades o/a leva adquirir habilidades imprescindíveis para as exigências da vida 

cotidiana impostas em uma determinada sociabilidade. Esses sujeitos sociais aprendem nos 

grupos sociais aos quais estão vinculados, os elementos da cotidianeidade, trata-se de uma 

aprendizagem que é fundamental para a superação de sua própria particularidade, ou seja, para 

a autora, todo indivíduo é simultaneamente, ser particular e ser genérico, melhor dizendo, todo 

ser singular está sempre no interior de um contexto, em uma dada situação, dentro de um modo 

de produção. 

Para melhor entender esse argumento da autora, é necessário, esclarecer que seu ponto 

de partida é a relação entre singularidade, particularidade e universalidade, que no debate da 

ontologia social, são aspectos constitutivos da realidade social. A fonte última desse debate é 

afirmação marxiana da generecidade humana que é capturada pela lógica do capitalismo de tal 

forma que os seres humanos não reconhecem que a partir do trabalho fundam uma forma de 

ser, o ser social.  

Na análise do cotidiano, Heller 2000), o considera como a vida do ser inteiro, isto 

significa, é no cotidiano que homens e mulheres buscam se apoderar-se de avanços/progressos 

da humanidade para responder os problemas de seu cotidiano. Buscam apoderar-se como 

indivíduos sob uma dinâmica na qual do ser é particular e, concomitantemente, universal 

(genérico).  



26 
 
 
 

Melhor dizendo, o homem e a mulher participam na vida cotidiana com todas as suas 

particularidades e suas individualidades, e incorporam dialeticamente a condição de um ser 

humano particular que está ligado a sua cotidianeidade, ligado a sua particularidade, e a 

condição de ser humano genérico que não se remete especificamente a particularidade mas se 

remete em si à humanidade como um todo, incorporando as objetivações da humanidade, que 

correspondem basicamente ao que a autora entende como ser inteiro. 

O ser humano genérico, o ser inteiro, é o que superou a particularidade, é um indivíduo 

social que é capaz de fazer “objetivações para si”, não capturada pela lógica repetitiva e 

heterogênea do cotidiano, objetivações realizadas como essência humana e que 

transcendem/superam o cotidiano, embora nele se inscrevam, e se direcionam à toda 

humanidade como um todo e não como uma humanidade fragmentada em esferas cotidianas, 

mas a humanidade como esfera genérica, em outras palavras, tudo o que a humanidade produziu 

não é dele/a e sim de todas as pessoas.  

A autora afirma, também, que todo ser pode operacionalizar com uma dimensão 

humano genérica que transcende a sociedade capitalista, a exemplo, o trabalho. Ao 

desempenhar o trabalho, o ser singular que está em um contexto particular se vê forçado a 

operacionalizar com uma dimensão que faz parte da sua generecidade, em outras palavras, no 

trabalho, a mediação entre o ser e as condições objetivas que vão conceder ao indivíduo dar 

importância das necessidades biológicas e sociais.  

Heller declara que nenhum ser humano pode expressar a essência da humanidade, já 

que todo homem e toda mulher atuam como indivíduos concretos em situações concretas, a 

singularidade do/a homem/mulher jamais vai expressar as ideias de todas as pessoas do planeta 

terra. 

O desenvolvimento do ser, a liberdade fática, são os graus de possibilidades que se 

abrem para o indivíduo responder a um determinado problema em uma determinada época, as 

possibilidades que ele/ela conta ou julga contar, mas ao movimento que ele/ela constrói novas 

possibilidades ele/ela amplia sua liberdade fática. De qualquer maneira o indivíduo não está 

impedido de, no cotidiano, elevar-se ao plano da generecidade humano, mas segundo Heller, é 

muito raro o constante nível dessa elevação devido as condições históricas sociais que foram 

colocados para os seres.   

É necessário que o homem/mulher desenvolva um processo de homogeneização, a 

parte mais igual ao ser humano, processo com a finalidade de superar a gama de situações 
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(heterogeneidade), e buscar generecidade humana. Momento importante esse, pois no decorrer 

do cotidiano se repete determinadas ações, se perdendo daquilo que é prioridade, tal processo 

vai possibilitar que o ser humano foque em determinado problema, pois ele/ela não terá 

condições de responder diversos problemas de uma única vez, será necessário priorizar.  

Para a autora, homogeneização significa:  

Por um lado, que concentramos toda nossa atenção sobre uma única questão e 

“suspenderemos” qualquer outra atividade durante a execução da anterior tarefa; e, 

por outro lado, que empregamos nossa inteira individualidade humana na resolução 

dessa tarefa. (HELLER, 2000, p. 27). 

 

Continuando, Heller nos aponta a principal característica da vida cotidiana: 

A característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade. É evidente que nem 

toda atividade cotidiana é espontânea no mesmo nível, assim como tampouco uma 

mesma atividade apresenta-se como identicamente espontânea em situações diversas, 

nos diversos estágios de aprendizado. (HELLER, 2000, p. 30). 

 

Heller nos revela que o cotidiano é complexo, e que mobilizamos dimensões humanos 

genéricas sem percebermos que estamos mobilizando dimensões humanos genéricas, e que todo 

ser esta sempre na possibilidade e elevar-se o máximo possível no plano da humanidade 

genérica, muito embora essas situações de elevação no plano da humanidade genérica se tornam 

cada vez mais complexas dentro de uma sociedade capitalista.  

Um cotidiano configurado pelo capitalismo, modo de produção, o qual tem por 

finalidade explorar os corpos, roubando a sua subjetividade, através da lógica do capital 

trabalho. O homem e a mulher só são reconhecidos no capitalismo enquanto trabalhadores/as 

assalariados/as, para venderem a sua força de trabalho. Assim, esses e essas são imersos na vida 

cotidiana, a partir de objetivações configuradas pelo capitalismo.   

Ao analisarmos os dias atuais - dilemas como os gerados pelas redes sociais e a  

digitalização da relação social que influencia, entre outros aspectos, ações, disseminação de 

ódio, compartilhamento de senso comum, fake news -  notam-se que as relações profundas que 

fazem com que o homem e a mulher possam refletir sobre o humano-genérico estão raras, pois 

no cotidiano o capitalismo cria novas formas de sequestro da subjetividade humana. Nesta 

lógica fica quase impossível que o homem e a mulher possam transcender o cotidiano, se 

direcionando a toda humanidade (essência da vida) como um todo e não como uma humanidade 

fragmentada decorrente do capitalismo, em esferas cotidianas, mas sim na esfera da 

humanidade como esfera genérica.  

Dentre os exemplos dessa sociabilidade burguesa que dificultam a superação da 

particularidade no cotidiano, está a convivência cotidiana com o medo da rejeição, as 



28 
 
 
 
inseguranças causadas por estratégias capturadas pela lógica mercantil como a que se observa 

nas redes sociais. Muitas vezes, homens e mulheres para serem aceitos em um mundo 

consumista (capitalista) precisam comprar determinada roupa de determinada marca, portar um 

acessório de ouro para afirmar seu pertencimento em determinada classe social, ou ainda, ela 

deve ter alto números de seguidores para ser considerada como alguém importante.  

A maioria dos homens e mulheres tornam-se reativos/vas e são conduzidos pelo senso 

comum, passam assim a reproduzir formas de ser, muitas vezes estranhas ao humano genérico, 

como por exemplo, as práticas e ações preconceituosas veiculadas na sociabilidade burguesa. 

Ocorre, então, o que Heller chama de sequestro do subjetivo, do imaginário, o que afasta o “eu” 

do ser humano genérico. A esse respeito, é necessário abordar, com mais acuidade, a relação 

entre o capitalismo e o cotidiano carregado de preconceitos tais como; racismo, homofobia, 

violência (psicológica, domestica, sexual, física, patrimonial, moral, entre outras). São 

preconceitos que fazem parte da história de vida de homens e mulheres desta sociabilidade, mas 

que são dirigidos, sobretudo, a determinados grupos sociais, conhecidos como “minoritários” 

dentre eles os que cumprem que estão inseridos no sistema penal em regime fechado, por isso, 

dedicaremos o próximo tópico à análise dos preconceitos. 

 

1.1. Cotidiano e Preconceito: uma aproximação à realidade do sistema penal 

Pretende-se, nesse item, falar do cotidiano como palco de reprodução de preconceitos 

e de expressão de uma forma de ser dessa sociabilidade burguesa, na qual as pessoas que não 

participam da riqueza produzida e que, para além desse fato, estão inseridas no sistema penal. 

Na produção dos preconceitos destaca-se a banalização da violência, uma expressão 

do capitalismo que está presente cotidianamente na Unidade - PEL II. Segundo relato de um 

dos estudantes que ainda cumpria regime fechado expôs em sala de5 aula, que os mesmos 

ficaram 90 dias em dois galpões grandes, com condições insalubres, somente de cueca, ao longo 

dos dias diversos sujeitos passaram mal, alguns surtaram devido ao terror feito.  

Nesse período, para terem acesso a comida e levar recado aos guardas, os sujeitos 

submetidos ao regime fechado ficavam de “coque”, agachados com as cabeças entre os joelhos, 

andando de costas até chegar no portão e não podiam olhar no rosto do guarda, senão poderiam 

ser “submetidos à bala que comia solta”6.   

                                            
5O uso desse relato nessa pesquisa foi consentido pelo estudante que relatou durante uma das aulas, no ano de 

2020, o registro que aqui consta foi possível com o consentimento do estudante.   
6Relatos de um dos participantes da pesquisa que participaram do grupo focal. 
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Esses relatos levaram este pesquisador a lembrar do racismo sofrido pelas pessoas 

negras nos (EUA), em situações nas quais os/as negros/as não podiam encarar as pessoas 

brancas, pois sofriam retaliações, agressões físicas e morais. Ressalta-se que o racismo, 

conforme será explicitado no item a seguir, é uma das formas mais evidentes de banalização de 

violência contra pessoas negras e pobres vivenciada no Brasil, na contemporaneidade.  Por ora, 

demarca-se, aqui, que nesse período aludido acima, a banalização da violência se evidenciava, 

todas os dias pelas manhãs, nas quais os sujeitos eram acordados com o som de balas de 

borracha e bombas de efeito moral, e junto às balas, observa-se um bilhete: “toma aí os Direitos 

Humanos”.  

Dentre as formas de banalização da violência destaca-se a propagação dos 

preconceitos e diversas formas de discriminação.   

O preconceito está presente em diversas práticas de discriminação contra formas de 

vida e modos de comportamento que não são aceitos em suas diferenças e 

particularidade. Mas os diferentes preconceitos – contra mulheres, negros/as, 

homossexuais, imigrantes, idosos/as, pessoas com deficiência, entre outros/as – 

comungam de uma mesma atitude, de um mesmo comportamento e forma de pensar. 

(CFESS, 2014 - 2017, p. 7). 

 

Heller (2016) nos aponta que a ultrageneralização é inevitável na vida cotidiana, e que 

cada uma de nossas condutas funda-se em um julgamento imprevisto/casual. Diz a autora: “Em 

breves lapsos de tempo, somos obrigados a realizar atividades tão heterogêneas que não 

poderíamos viver se nos empenhássemos em fazer com que nossa atividade dependesse de 

conceitos fundados cientificamente” (HELLER, 2016, p. 70).   

Dentre esses julgamentos estão os que, sem qualquer comprovação de veracidade, 

cristalizam-se como formas de orientar comportamentos e ações que concorrem para diminuir 

os seres humanos em relação à sua dignidade e as possibilidades de serem autônomos e livres.  

São julgamentos que, segundo Heller (2016), firmam-se no campo da fé e tende 

fixarem-se em crenças distantes da universalidade e que se fixam como preconceitos. Sobre os 

preconceitos, autoras e autores do Serviço Social organizaram uma série de publicações que 

auxiliam a compreensão sobre muitos, dentre esses, que são invisibilizados no cotidiano da 

sociabilidade burguesa: a transfobia, xenofobia, machismo e o racismo. 

Sobre a transfobia, trata-se de uma forma de ação, comportamento baseado no medo, 

na intolerância, na rejeição, no ódio, contra as pessoas trans devido a sua identidade de gênero.  
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Destaca-se no caderno 4 do CFESS (2016) que o preconceito e a discriminação de 

essência homofóbica encontram-se baseados em estereótipos que tem como uma de suas fontes 

o que Goffman (2020) chama de identidade virtual.  

Na sua essência, a transfobia julga o que deve ser uma “mulher pura” ou um “homem 

puro”, sem de fato conhecer a identidade real da pessoa, isso acontece pois vivemos em uma 

sociabilidade burguesa a qual configura o cotidiano firmada no binarismo de gênero. O 

binarismo de gênero é uma ideologia organizada que declara radicalmente que homens e 

mulheres são seres biologicamente diferentes, e imutáveis e inquestionáveis.  

A esse respeito, pesquisadoras e pesquisadores de Serviço Social afirmam:  

 
Como qualquer ideologia, [a transfobia] produz um ocultamento da realidade social, 

destinado a esconder das pessoas o modo real como as relações sociais são produzidas. 

É importante dizer que não se nega aqui a ideia de que existem distinções biológicas. 

O que defendemos (a partir de muitos estudos de várias áreas do conhecimento, 

principalmente as ciências sociais), é que as distinções biológicas não existem em 

absoluto. São múltiplas construções sociais que dão sentido aos nossos corpos e ao 

que eles fazem. (CFESS, 2016, p. 8). 

 

Dentro da estrutura do cotidiano, as pessoas mais afetadas pelo binarismo são as 

mulheres transexuais, homens transexuais, travestis, e pessoas que se recusam serem 

reconhecidas somente como mulheres e homens, algumas preferem serem reconhecidas como 

não binarias.  

As instituições públicas e privadas tendem a dificultar/impedir o acesso deste público a 

direitos, por meio de discriminações explícitas (expulsão, violência física) ou sutis 

(maus tratos, humilhações, desrespeito). No mercado de trabalho, travestis e mulheres 

transexuais tendem a ser socialmente induzidas ao trabalho sexual, sem que a maioria 

delas tenha a possibilidade de escolher outras formas de trabalho, quando desejam. 

(CFESS, 2016, p. 14). 

 

De acordo com o CFESS (2016) a lei no Brasil não reconhece a retificação documental 

de nome e de sexo sem o constrangimento de um processo jurídico, oprimindo e forçando a 

pessoa viver uma dupla condição, a aparência de um gênero e o documento inscrito em outro 

gênero.   

Com relação à xenofobia, trata-se de um preconceito que está enraizado na sociedade 

e faz parte da estrutura social.  

Refere-se a uma ultrageneralização, julgamento decorrente do medo, da antipatia em 

relação aos estrangeiros (imigrantes), uma desconfiança levantada sem nenhuma reflexão sobre 

a “identidade real” da pessoa que vêm de fora do seu país com uma cultura, hábito, etnias ou 

religião diferente.  
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O senso comum afirma que somos um povo acolhedor, mas, no Brasil, o preconceito 

sofrido pelos imigrantes também é grande e, assim como em outras nações que 

recebem mão de obra estrangeira, envolve questões de cor, gênero e diversidade 

cultural e religiosa. Inseridos no contexto do neoliberalismo e carregados da herança 

do preconceito ao “outro” impregnado pela escravidão, o racismo e a xenofobia ainda 

permeiam todas as relações na sociedade brasileira. (CFESS, 2016, p. 11). 

 

Ressalta-se, também, o preconceito que se expressa no machismo. Tenorio (2019) 

sinaliza que o machismo tem sua gênese nas relações sociais estruturais de opressão, exploração 

e dominação, de uma normalidade que organiza a sociedade brasileira. 

O machismo é o preconceito que exerce uma função social de dominação dos homens 

sobre as mulheres, inferiorizando-as com a finalidade de controlar comportamentos e 

subjugar sua existência, para que a apropriação do tempo, do corpo e do trabalho delas 

seja mais eficaz e lucrativa nessa sociedade. (CFESS, 2019, p. 7).  

 

O machismo está presente na esfera pública, privada e nas relações de trabalho, 

decorrente de uma sociabilidade burguesa patriarcal, racista, categorizada e capitalista.  

O machismo deles de cada dia” pode se apresentar de muitas formas: sob aparência 

de piadas, com a “falsa capa” de romantismo, preocupação e proteção, ou “apenas” 

uma atitude grosseira. Qual mulher não ouviu: “Você está exagerando!”, “Não 

podemos mais brincar, esse mundo está chato”, “Eu só sugeri isso porque quero te 

proteger”, “Você está louca”, “Você é muito sensível” ou em algum processo seletivo: 

“Você não vai engravidar, né?”, dentre outras frases comuns. (CFESS, 2019, p. 8).  

 

Tenorio (2019) afirma que o machismo é um preconceito que está enraizado em 

diversas expressões agressivas/opressoras, a exemplo, racismo, capacitismo, LGBTfobia, 

etarismo etc. 

O machismo, apesar de aparecer em atitudes, em ações individuais, possui bases 

materiais e ideológicas, para perpetuar um sistema histórico, político, social e 

econômico de dominação: o patriarcado. Em resumo, o machismo é, essencialmente, 

uma expressão do patriarcado que se materializa nas relações interpessoais, para 

perpetuar relações de dominação e poder via inferiorização, submissão e apropriação 

das mulheres. (CFESS, 2019, p. 9). 

 

A autora sinaliza que a desvalorização do trabalho das mulheres, gera salários 

inferiores ao dos homens, a sobrecarga física e mental/emocional e a inexistência do 

reconhecimento não é por acaso. Acerca, desta desvalorização a autora destaca que tal 

fenômeno está intimamente ligada em uma sociedade de classes, em que sua estrutura apresenta 

uma desigualdade.  

Ressalta-se que a estrutura do cotidiano é configurada pelo modo de produção 

capitalismo, modo qual expressa a subalternização e inferiorização das mulheres e do que é 

associado ou considerado e identificado como feminino. “Em resumo, o machismo é, 

essencialmente, uma expressão do patriarcado que se materializa nas relações interpessoais, 
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para perpetuar relações de dominação e poder via inferiorização, submissão e apropriação das 

mulheres” (CFESS, 2019, p. 10).  

O fundamento do machismo é o patriarcado, e o significado vem do grego pater (pai) 

e arkhe (origem e comando) ora, as palavras gregas expressão “autoridade do pai”. 

O machismo possui fundamentos materiais, não sendo uma questão somente cultural. 

Também é fruto de socialização, costumes, e se erige fundamentado na exploração do 

trabalho das mulheres, seja o remunerado, seja o não pago. Principalmente o trabalho 

reprodutivo, doméstico, de cuidados, considerado como “dom” natural e função 

feminina. (CFESS, 2019, p. 12).  

 

É de grande valia pontuar a importância do feminismo7 na luta contra de machismo.  

O machismo é um dos preconceitos que têm ganhado maior visibilidade com a 

crescente identificação de mulheres, inclusive adolescentes e jovens, com o 

feminismo, apesar de ainda haver muitos mitos, confusões e inverdades em torno dos 

movimentos feministas. Um deles é que o feminismo seria um “machismo às avessas”, 

ou seja, a dominação das mulheres sobre os homens. Esse grande equívoco visa a 

desqualificar a luta feminista e também desincentivar os homens a serem aliados dessa 

causa. (CFESS, 2019, p. 16). 

 

Antes de tratar do racismo, cumpre ressaltar outra forma de expressão de preconceito, 

na nossa sociabilidade; é a que se vincula ao que aos autores denominam de Guerra às Drogas8.  

O que vemos hoje em relação à questão das drogas tornadas ilícitas é que o 

narcotráfico e as contradições pautadas na economia da droga e na violência decorrem 

da própria proibição. Todavia, a construção da ideologia proibicionista ganha mais 

força e legitimidade a partir da declaração da Guerra às Drogas. (ROCHA, 2020, p 

89). 

 

A este respeito, ressalta-se que na Instituição PEL II inserida em uma sociabilidade 

burguesa, reproduz essa guerra.  

No Brasil, a “guerra às drogas” tem legitimado a administração armada de territórios 

considerados perigosos, o extermínio da juventude pobre e negra e o crescimento 

exorbitante do encarceramento, afetando especialmente segmentos da classe 

trabalhadora empobrecida. Pesquisadores/as, profissionais da saúde, segmentos 

vinculados à luta antimanicomial e de defesa dos direitos humanos questionam, há 

várias décadas e com base em argumentos críticos e fundamentados, os reais 

interesses que estão na base da ideologia do proibicionismo. Demonstram que tal 

política serve muito mais à coerção, criminalização da pobreza e militarização da vida 

social do que efetivamente à perspectiva da saúde coletiva e de proteção integral à 

infância e à juventude. (CFESS, 2016, p. 10).  

 

 Brites (2016) destaca que o termo correto a ser usado por um profissional de Serviço 

Social ou mesmo de qualquer pessoa que assuma uma conduta ética de não levantar um juízo 

                                            
7TENORIO (2019) o feminismo tem sua gênese na palavra francesa “Femme” significado (mulher), e a causa do 

movimento é compreender a totalidade da realidade em que as mulheres estão inseridas, e lutar pela liberdade, 

principio ético central que busca a emancipação. (CFESS, 2019, p. 17). 
8ROCHA, Andréa Pires. O Juvenicídio brasileiro: racismo, guerra às drogas e prisões / Andréa Pires Rocha. – 

Londrina: EDUEL, 2020. 142p. 
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sobre o/a outro/a sem de fato conhecer a totalidade do cotidiano da pessoa, conhecer a 

identidade real, é dizer usuária de psicoativo, o que significa reconhecer uma prática dentre 

inúmeras práticas, atividades, escolhas, possibilidades e potencialidades daquela pessoa. 

 

1.2. Expressões do racismo no sistema penal no brasil 

Destaca-se que o racismo faz parte da estrutura social, concomitantemente do sistema 

prisional brasileiro, consequentemente do sistema prisional da PEL II, o qual majoritariamente 

é constituído por pessoas negras e pardas.  

De acordo com Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, no que se refere à 

composição da população por cor/raça do Sistema Prisional no período de julho a dezembro de 

2019 no âmbito Estadual, o total de pessoas em situação de liberdade restringida soma um total 

de 748.009, sendo que 657.844 são declaradas por cor/raça. 

Gráfico 1 – Total de pessoas com a liberdade restringidas no Brasil: 

 

  

 

 

 
 

Fonte: DEPEN. Atualizado em 24/06/2020. 

 

A população masculina entre negros e pardos somam 417.420 homens, referindo-se 

105.870 (negros) e 311.550 (pardos). 

 

Gráfico 2 – Composição Prisional Masculina no Brasil: 

  
Fonte: DEPEN. Atualizado em 24/06/2020. 

 

A população feminina entre negras e pardas somam 21.299 mulheres, referindo-se 

4.741 (negras) e 16.558 (pardas). 



34 
 
 
 

Gráfico 3 - Composição Prisional Feminino no Brasil: 

  
Fonte: DEPEN. Atualizado em 24/06/2020. 

 

Assim sendo, quase 70% da estrutura prisional brasileira é composta por pessoas 

negras e pardas, exatamente 66,69% da estruturação da população.  

 

Gráfico 4 – Detalhamento em % (porcentagem) por Raça/Cor: 

  
Fonte: DEPEN. Atualizado em 24/06/2020. 

 

De acordo com o Atlas da Violência de (2021) os negros tem 2,6 mais risco de serem 

assassinados. Acerca, de pessoas negras e mulheres os homicídios gerais atingiram a lamentável 

marca de 57.956 pessoas. Já os homicídios gerais em (2019) foram 45.503 caiu 22% em alguns 

estados, menos no amazonas onde as mortes por causas indeterminadas em (2018) foram 12.310 

pessoas, em (2019) 16.648 pessoas, houve um aumento de 35%.  

Os homicídios de pessoas negras possuem quase 3 vezes chances a mais de serem 

assassinados/as. Em (2019) 77% das vítimas de homicídios no Brasil eram negras, sendo 

29,2/100 mil habitantes e não negros 11,2/100 mil habitantes, esses dados também são 

alarmantes quando referidos às mulheres negras.  

Dessa maneira, nos indicadores de violência revelam que entre os anos de (2009 – 

2019) houve 50.056 assassinatos de mulheres, sendo que 67% de mulheres vítimas de violência 

eram mulheres negras, e 29,6% de mulheres não negras mortas.  
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E esse índice se acentuou contra mulher dentro e fora da residência, 6,1% da taxa de 

homicídios de mulheres nas residências, e 28,1% da taxa de homicídios de mulheres fora da 

residência. 

Figura 1 – Atlas da Violência Principais Resultados: 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 

parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) - Brasil (2021). 

 

É possível, então afirmar, que existe dois Brasil(s), o Brasil da população negra vítima 

de homicídio 29,2%, e Brasil da população não negra vítima de homicídio 11,2%, o número de 

negros/as cresceu quase 2% nos últimos 11 anos, ao passo que os não negros/as caíram 33%, 

ou seja, no Brasil 77% das vítimas de homicídios são pessoas negras.  

Durante uma das disciplinas do Curso de Graduação em Serviço Social (UEL), 

estabeleceu-se uma relação entre os Documentários; Racismo, uma história | Parte 3: Um legado 

selvagem | Documentário BBC, e 13TH | FULL FEATURE - Netflix. Dessa análise, foi possível 

compreender a importância do debate do racismo no debate dos direitos humanos. Tais direitos 

deveriam ser inerentes a todas as pessoas independentemente da sua raça, orientação sexual, 

identidade de gênero, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. 

Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e 

expressão, o direito ao trabalho, educação, segurança, alimentação, habitação, consciência e 

saúde.   
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Contudo, ao olharmos a história da humanidade, observamos que a escravidão foi um 

trágico e triste capitulo escrito pelo homem branco, através da exploração e tortura dos corpos 

negros. A liberdade não foi escrita em papel e muito menos foi dada por princesa cujo nome é 

Isabel.  

A liberdade, no Brasil, foi feita com sangue e muita dor, muitas lutas e batalhas foram 

travadas pelos/as nossos/as ancestrais, guerreiros e guerreiras, aqui no Brasil, a exemplo, 

tivemos Zumbi dos Palmares, Dandara, Catarina, Tereza, entres outras personalidades negras 

que lutaram pela liberdade.  

O documentário - 13TH|FULL FEATURE | Netflix9 nos faz refletir que a “escravidão” 

ainda existe e que a lógica de acumulação de capital pelo homem burguês branco faz que os 

corpos negros sofram exploração, torturas psicológicas, físicas, sexuais, em pleno (2021).  

Observamos que o preconceito em relação à raça, o racismo, está enraizado 

estruturalmente na sociedade/humanidade. Basta olharmos para indicadores empíricos no 

cotidiano brasileiro A este respeito, em (2017) a ONU Brasil lançou a campanha; Vidas Negras 

alertando que todo dia um jovem negro morre no Brasil a cada 23 minutos. (Por Marília Marques, 

G1 DF - 2017). 

Almeida (2020) nos aponta que o significado de raça sempre esteve ligado ao ato de 

estabelecer classificações, primeiro de plantas e animais, e mais tarde entre seres humanos. A 

exemplo, a escravidão no brasil era questão de que as pessoas viviam da escravidão, a sociedade 

da época se armou contra os/as negros/as escravizados/as no brasil, independente da vontade 

existia um sistema e uma mentalidade que forjavam para a manutenção da escravidão. 

Ao analisarmos o cotidiano e sua totalidade, em pleno século XXI, nos perguntamos; 

quantos/as professores/as negros/as tivemos desde o primário; quantos médicos/as negros/as 

nós temos na área da saúde; quantos presidentes negros tivemos no Brasil; quantos/as 

professores/as negros temos na UEL?  

O negro se encontra em uma classe social que é dominada pela classe dominante, a 

classe burguesa, e o que nos leva a naturalizar, “ainda que negros e brancos não racistas – 

                                            
913TH. DUVERNAY, Ava. AVERICK, Spencer. DUVERNAY, Ava. (Id). BARISH, Howard. Local (Estados 

Unidos). NETFLIX. 2016. 1 vídeo (01h40 min). Combinando imagens de arquivo com depoimentos de ativistas 

e acadêmicos, o exame da diretora Ava DuVernay sobre o sistema prisional dos EUA analisa como a história de 

desigualdade racial do país impulsiona a alta taxa de encarceramento nos Estados Unidos. Este filme penetrante 

e indicado ao Oscar ganhou o prêmio de Melhor Documentário nos Emmys, BAFTAs e NAACP Image Awards. 

Classificação dos EUA: TV-MA Para audiências maduras. Pode não ser adequado para menores de 17 anos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=krfcq5pF8u8. Acesso em: 10 set. 2021. 
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“normalizar” que pessoas negras sejam a grande maioria em trabalhos precários e insalubres, 

presídios como a PEL II, e morando sob marquises e em calçadas” (ALMEIDA, 2020, p. 63). 

Almeida (2020) nos releva que a raça é um elemento essencialmente político, sem 

qualquer sentido fora do âmbito socioantropologico.   

Destaca-se o conceito de racismo, após tomarmos consciência do que se trata o 

conceito de raça, assim podemos dialogarmos sobre o racismo. 

Podemos dizer que racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a 

raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes e/ou 

inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a 

depender do grupo social ao qual pertencem. (ALMEIDA, 2020, p. 32).  

 

Um dos aspectos fundamentais para compreendermos o racismo é o que os autores 

chamam de “racismo estrutural”. “em resumo: o racismo é uma decorrência da própria estrutura 

social, ou seja, no modo “normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas e 

jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional” 

(ALMEIDA, 2020, p. 50). 

Um outro aspecto sobre o racismo e que foi objeto de debate da disciplina de 

Seminários Temáticos II do Curso da Graduação de Serviço Social - UEL é a relação entre o 

racismo, a guerra às drogas e o Estado penal. Na Análise de ROCHA10, profissionais, como os 

Assistentes Sociais, devem olhar para as periferias, e ter um olhar e não ecoar o discurso que 

na periferia só acontece o tráfico de drogas.  

Nesses debates, foi possível entender que a guerra as drogas que atravessam o 

cotidiano de trabalho dos Assistentes Sociais, e não somente no trabalho deste profissional junto 

as pessoas que usam substâncias psicoativas, mas as pessoas que trabalham nos diferentes 

espaços sócio - ocupacionais, a exemplo o Centro de Referência  da Assistência Social (CRAS). 

 Um dos sujeitos da pesquisa, no que tange fala da relação entre a guerra as drogas e 

o encarceramento em massa. Para esse sujeito (Si1), Professora Andréa Pires Rocha: 

Encarceramento em massa tem cor e tem classe social, pois qualquer dado a partir de 

pesquisas evidenciam que 60% da maioria absoluta é composta por população preta 

parda e a maioria é jovem entre 18 e 25 anos e pobre, homem decorrente do 

patriarcado tóxico. Não existe um encarceramento em massa e sim um 

encarceramento de pretos e pobres, e está relacionado a uma questão política e 

econômica, é dentro do estado neoliberal que desmonta todos os sistemas de proteção 

e fortalecer os sistemas de controle, o encarceramento em massa é o que é aparente de 

algo mais amplo. (Si1, 2022). 

 

                                            
10Anotações da aula da Disciplina Seminários Temáticos II no dia 17/08/2021 na Universidade Estadual de 

Londrina, 4º anos de Serviço Social, 2021. 
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 Esse sujeito, situa essa análise, na programática do Estado Neoliberal, esclarecendo 

que: 

O estado neoliberal não resolve os problemas, agrava os problemas a partir dos 

desmontes das políticas sociais e cria uma ideia que as pessoas precisam de segurança 

ao invés de investir em educação, saúde. Percebe-se que o estado neoliberal cria uma 

causalidade posta, orientada por um pôr teleológico que faz a sociedade que está 

fragmentada e frágil acreditar que a segurança é o melhor caminho. E em relação as 

guerras as drogas a maioria dos crimes é contra a propriedade privada, e o crime de 

substâncias psicoativas, a guerra as drogas existe a mais de 50 anos e está matando 

pobres e não brancos e pobres e brancos. (ROCHA, 2022). 

 

Acerca, do racismo como parte da estrutura prisional da PEL II, não se pode tirar a 

responsabilidade dos homens e das mulheres enquanto animais racionais sobre suas ações e 

atitudes racistas.  

De acordo com Almeida (2020) o racismo está presente na estrutura do cotidiano, e 

articula-se com a segregação racial, em outras palavras, uma divisão espacial de raças em 

territórios/zonas especificas, as comunidades, bairros, periferias etc.  

Para a professora Andréa Pires Rocha (Si1):  

O racismo na sociedade moderna ele ressignificar para estruturar a sociedade 

moderna, o modo de produção capitalista, ele é um dos pilares do capitalismo, o 

racismo que vai considerar o inimigo e o perigo para a sociedade, em relação ao brasil 

é o jovem negro, muitas vezes este jovem é que vai ser parado, caso tenha jovens 

negros e brancos, os negros serão abordados, em uma lógico o jovem negro pobre 

sempre é o primeiro a ser abordado. Tal dinâmica é a mesma que determinou a vida 

dos estudantes privados de liberdade que estão fazendo parte do projeto ao qual está 

possibilitando o acesso de pessoas do sistema prisional a universidade pública. 

(ROCHA, 2022). 

 

 Almeida (2020), também, traz a noção de encaminhamentos de negócios e serviços 

públicos, e instituições do setor da educação e saúde com decisões/determinações 

especificas/exclusivas de estipulados grupos raciais. Ao observamos a estrutura de classes da 

vida cotidiana na esfera econômica, nota-se que existe uma desigualdade entre negros/as e 

brancos/as.  

No Brasil o homem negro recebe R$34,00 por hora, enquanto o não negro recebe 

R$47,00 por hora, a mulher não negra recebe R$35,00, ao mesmo tempo que a mulher negra 

recebe R$24,00. (Brasil de Fato, São Paulo – SP, 22 de novembro de 2019). 

Observa que existe uma desigualdade/preconceito por questão de gênero onde as 

mulheres recebem menos que os homens, e dentro desta estrutura se evidencia o racismo 

expresso na esfera econômica, veja bem, a pessoa negra recebe menos por/hora trabalhada em 

comparação a pessoa não negra, e a mulher negra é a principal vítima da estrutura se localizando 

na base da pirâmide social.  
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Figura 2 – Racismo no mercado de trabalho 

 
Fonte: Emilly Dulce | Brasil de Fato – uma visão popular do Brasil e do mundo. São Paulo (SP) 22 de novembro 

de 2019.  

 
O estigma que recai sob moradores da periferia de grandes metrópoles, a exemplo do 

que ocorre em Londrina também está associado ao racismo. Observa-se que, muitas vezes, pelo 

fato de a pessoa ser negra e morar no território criminalizado e estigmatizado, a leva a ser 

considerada como se tivesse menor direito à vida como dignidade, associada a este fato. 

Registra-se a violência policial e o extermínio da juventude pobre em nome do 

combate as drogas proibidas, deixando sequelas físicas irreversíveis decorrente da violência, 

prisões por tráfico de drogas, as quais são responsáveis pelo alto índice de crescimento da 

população carcerária brasileira.  

O estigma que se reproduz nessa realidade de racismo e classe social deixa marcas 

profundas nos que o vivenciam. Cumpre explicitar, sobre o estigma que:  

Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo 

estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar 

alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. 

Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um 

escravo, um criminoso ou traidor uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia 

ser evitada; especialmente em lugares públicos. (GOFFMAN, 2020, p. 5). 

 

Os estigmas, em outras palavras são rótulos que durante todo o tempo a sociedade  

reproduz; fazendo/criando afirmações em relação aos sujeitos  sociais  e o modo como o qual 

deveria ser ou se comportar, segundo padrão de dominação que no Brasil, se associa, 

predominantemente, a raça, classe social, etnia e gênero. 

 Em pleno (2022) os estigmas são capazes de determinar grupos raciais, seja na 

comunidade, na Universidade Estadual de Londrina - UEL, no trabalho, no sistema prisional da 
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PEL II, classificando pessoas como se pertencessem a diferentes grupos identitários de forma 

apriorística.  

Goffman (2020) existem dois tipos de identidades – identidade social real e identidade 

social virtual. A identidade real é a particularidade do homem, da mulher ou a pessoa que não 

se enquadra no binarismo, e prefere ser identificado por outro gênero, ou seja, é necessário 

conhecer a totalidade da pessoa e mesmo assim não se deve levantar nenhum tipo de juízo em 

relação.  

A identidade virtual é aquela criada por terceiros, referente a particularidade da pessoa, 

neste momento acontece um pré-julgamento, cria-se um estigma, cria-se um rotulo que não é 

real, é virtual em relação aquela pessoa.  

Assim, as exigências que fazemos poderiam ser mais adequadamente denominadas de 

demandas feitas "efetivamente", e o caráter que imputamos ao indivíduo poderia ser 

encarado mais como uma imputação feita por um retrospecto em potencial - uma 

caracterização "efetiva", uma identidade social virtual. A categoria e os atributos que 

ele, na realidade, prova possuir, serão chamados de sua identidade social real. 

(GOFFMAN, 2020, p. 6).  
 

Na leitura de um dos sujeitos da pesquisas, (ROCHA) as justificativas possíveis para 

tornar o projeto real foi descontruir o estigma que é criado pela sociedade de que lugar de 

“preso” é na cadeia e que é o risco, de uma ideia bem construída de quem está preso é perigoso 

porque matou, mas quando confrontamos os dados percebe-se que a maioria das pessoas que 

estão cumprindo sentença por crimes que não cometeram violência, crime contra propriedade 

privada e o crime por vender uma substância psicoativa proibida, porém a forma que a mídia 

constrói a partir do modo de produção capitalista (sociabilidade burguesa) é que essas pessoas 

estão presas porque elas devem estar presas pois é um risco para sociedade. 
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CAPÍTULO II 

 

2. APROXIMAÇÕES AO COTIDIANO NA PEL II: IMPRESSÕES E RELATOS DE 

ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE INSERIDOS NO SISTEMA PENAL 

Objetiva-se nesse capítulo conhecer aspectos que particularizam o cotidiano da PEL II 

e que, revelam mediações da realidade do sistema penal no Brasil; são aspectos que desafiam, 

portanto, a organização desse sistema para que a esfera punitiva não anule a necessária defesa 

dos direitos humanos dos que estão inseridos nesse sistema.  

Salienta-se que Penitenciária Estadual de Londrina - PEL II faz parte do sistema 

penitenciário de Londrina e região. É mantida pelo Governo do Estado do Paraná e vinculada 

ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN.  A fonte de recursos para a Política Criminal 

e Penitenciária é obtida por meio do Fundo Penitenciário11 Nacional (FUNPEN).  

Este fundo foi criado pela Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de (1994), 

instituído no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gerido pelo Departamento 

Penitenciário Nacional - DEPEN, com a finalidade de proporcionar recursos e meios para 

financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema 

penitenciário nacional. Caracteriza-se por ser um fundo público, que detém reserva, constituído 

de dinheiro, bens e ações afetado pelo Estado a determinado fim, a um interesse público. Por 

ter a finalidade de alcançar um objetivo específico que justifique a sua realização, requer, como 

forma de dar segurança a sua existência, de receitas especificadas em lei. (Departamento 

Penitenciário Nacional)12. 

Os recursos são repassados de acordo com a Lei Complementar n°79, de 7 de janeiro 

de 1994 (FUNPEN), em seu Art. 2º Constituirão recursos do FUNPEN: 

I - dotações orçamentárias da União; II - doações, contribuições em dinheiro, valores, 

bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismos ou entidades nacionais, 

internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras; III - recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados 

com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; IV - 

recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da 

União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal, excluindo-se 

aqueles já destinados ao Fundo de que trata a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 

1986; V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em 

julgado; VI - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei 

processual penal; VII - cinquenta por cento do montante total das custas judiciais 

                                            
11Cumpre esclarecer que o fundo público é um mecanismo de gestão administrativa e financeira de recursos que 

se encontram vinculados ou são destinados a uma determinada finalidade visando o cumprimento de objetivos ou 

serviços específicos, mediante a execução de programas que se encontram relacionados a ele. 
12 Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/funpen. Acesso em:  01.02.2022. 

https://www.gov.br/depen/pt-br
https://www.gov.br/depen/pt-br
https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/funpen
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recolhidas em favor da União Federal, relativas aos seus serviços forenses;  

VIII - três por cento do montante arrecadado dos concursos de prognósticos, sorteios 

e loterias, no âmbito do Governo Federal; IX - rendimentos de qualquer natureza, 

auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FUNPEN; 

X - outros recursos que lhe forem destinados por lei. 

 

Ainda de acordo com os três incisos do Art. 3 dessa mesma lei: 

§ 1º Os recursos do FUNPEN poderão ser repassados mediante convênio, acordos ou 

ajustes, que se enquadrem nos objetivos fixados neste artigo. § 2º Serão 

obrigatoriamente repassados aos estados de origem, na proporção de cinquenta por 

cento, os recursos previstos no inciso VII do art. 2º desta Lei Complementar.  

§ 3º Os saldos verificados no final de cada exercício serão obrigatoriamente 

transferidos para crédito do FUNPEN no exercício seguinte. O Fundo Penitenciário 

Nacional (FUNPEN) é gerido pelo “Departamento de Assuntos Penitenciários da 

Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça”. 

 

Segundo o Art. 3 da Lei n°79 de 7 de janeiro de 1994, os recursos do (FUNPEN) são 

aplicados em: 

I - construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais; II - 

manutenção dos serviços penitenciários; III - formação, aperfeiçoamento e 

especialização do serviço penitenciário; IV - aquisição de material permanente, 

equipamentos e veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento dos 

estabelecimentos penais; V - implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao 

trabalho profissionalizante do preso e do internado; VI - formação educacional e 

cultural do preso e do internado; VII - elaboração e execução de projetos voltados à 

reinserção social de presos, internados e egressos; VIII - programas de assistência 

jurídica aos presos e internados carentes; IX - programa de assistência às vítimas de 

crime; X - programa de assistência aos dependentes de presos e internados; XI - 

participação de representantes oficiais em eventos científicos sobre matéria penal, 

penitenciária ou criminológica, realizados no Brasil ou no exterior;  

XII - publicações e programas de pesquisa científica na área penal, penitenciária ou 

criminológica; XIII - custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal 

relativas a servidores públicos já remunerados pelos cofres públicos. 

 

Segundo CNM - Confederação Nacional de Municípios, “a transferência de recursos 

do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) – para apoiar atividades e programas do sistema 

e voltados a população – foi permitida pela Lei 13.500/2017. A norma alterou as regras 

estabelecidas em 1994 e designou 10% desses recursos aos Municípios onde se encontram as 

unidades”.13 

 A PEL II, em termos de estrutura financeira, recebe transferência de recursos através 

da celebração de um convênio, que é um acordo firmado entre a União e as Unidades da 

Federação com o intuito de realizar um projeto específico, fazendo uso do recurso federal, e 

ainda do recurso estadual. Outra forma para a transferência de recursos é o “contrato de 

                                            
13Disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnj-e-cnm-debatem-repasse-de-recursos-aos-

municipios-com-estabelecimentos-penais. Acesso em: 07/02/2022.  

 

https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnj-e-cnm-debatem-repasse-de-recursos-aos-municipios-com-estabelecimentos-penais
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnj-e-cnm-debatem-repasse-de-recursos-aos-municipios-com-estabelecimentos-penais
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repasse”, quando o repasse é feito para a instituição financeira federal, que atua como 

mandatário da União, nesse caso a Caixa Econômica Federal. Este repassa gradativamente o 

recurso aos estados, conforme o andamento do objeto contratado. 

No DEPEN, esses contratos de repasse são firmados especificamente para a 

construção, reforma ou ampliação de unidades penais. Em relação às competências do Estado, 

no caso o Estado do Paraná, existe um plano chamado “Plano Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Social do Paraná”, que segundo a página online “Governo do Estado do Paraná-

Secretaria da Segurança Pública”14 visa coordenar de forma sistêmica e integrada, uma atuação 

conjunta dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, além dos municípios, em articulação conjunta com a sociedade.  

O referido plano ainda cumpre o que determina a Lei Federal nº 13.675, de 11 de junho 

de 2018:  

 
Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 

meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança 

pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

em articulação com a sociedade. 

  

 Porém há uma grande escassez de informações mais específicas sobre esse plano, o 

que não permite ter uma compreensão de sua totalidade e de sua funcionalidade nas condições 

de particularidade da sociedade civil e política paranaense.  

Em relação à participação social e controle social, os conselhos vinculados à 

Instituição PEL II são os: Conselho da Comunidade; Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária; Conselho Penitenciário. São as atribuições dos conselhos: 

Segundo o Art. 81. da lei 7.210/1984 incumbe ao Conselho da Comunidade: 

I - Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na 

Comarca; II - Entrevistar presos; III- apresentar relatórios mensais ao juiz da execução 

e ao Conselho Penitenciário; IV- Diligenciar a obtenção de recursos materiais e 

humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção 

do estabelecimento; 

 

Compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, segundo o Art. 

64 da Lei de Execução Penal 7.210/1984: 

I - Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração 

da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança; II - Contribuir 

na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e 

prioridades da política criminal e penitenciária; III - Promover a avaliação periódica 

do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País; IV - Estimular e 

                                            
14Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/. Acesso em: 07/02/2022.  

http://www.depen.pr.gov.br/
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promover a pesquisa criminológica; V - Elaborar programa nacional penitenciário de 

formação e aperfeiçoamento do servidor; VI - Estabelecer regras sobre a arquitetura e 

construção de estabelecimentos penais e casas de albergados; VII - Estabelecer os 

critérios para a elaboração da estatística criminal; VIII - inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho 

Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da 

execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades 

dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento; IX - Representar ao 

Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 

procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução 

penal; X - Representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, 

de estabelecimento penal.  

 

Compete ao Conselho Penitenciário, segundo o Art. 69 da lei 7.210/1984: 

I - Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido 

de indulto com base no estado de saúde do preso; II - Inspecionar os estabelecimentos 

e serviços penais; III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, ao Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no 

exercício anterior; IV - Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos 

egressos. 

 

O Conselho da Comunidade é composto pelos seguintes membros efetivos; Diretor do 

Estabelecimento, na qualidade de Presidente; Chefe da Divisão de Segurança e Disciplina; 

Chefe da Divisão Assistencial; Um/a Psicólogo/a; Um/a Assistente Social.  

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 (treze) 

membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais 

da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como por 

representantes da comunidade e dos Ministérios da área social.  

O Conselho Penitenciário também será integrado por membros nomeados pelo 

Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios. A legislação federal e estadual 

regulará o seu funcionamento. 

No que diz respeito ao Conselho da Comunidade, sendo um dos órgãos da execução 

penal segundo o Art. 61 da LEP (1984), possui uma grande importância no processo do 

cumprimento da pena/reinserção do indivíduo restringido de liberdade ao meio social 

novamente, e também é o órgão “mediador” das demandas/necessidades tanto desses 

indivíduos reclusos, como da sociedade em geral.  

Dessa maneira, o Conselho da Comunidade mediando tais ações entre as partes 

(Sociedade, Apenados, Estado) deve responder às requisições, de forma coletiva e tentar criar 

estratégias para “efetivar” o direito e deveres dos envolvidos.  

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade lei 7.210/1984: 

I - Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na 

comarca; II - Entrevistar presos; III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução 
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e ao Conselho Penitenciário; IV - Diligenciar a obtenção de recursos materiais e 

humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção 

do estabelecimento. 

 

Nesse sentido, devendo responder a requisições do Estado e de suas normativas, o 

Conselho da Comunidade deve estar sempre se atualizando e desenvolvendo 

programas/projetos voltados a prevenção, enfrentamento e apoio desses segmentos envolvidos, 

criando também estratégias que possam se “interligar” com inúmeras áreas (Psicologia, Serviço 

Social, Direito, Movimentos Sociais, Famílias, entre outras) para que isso possa refletir de 

forma positiva na sociedade e na reinserção do indivíduo em processo de ressocialização.  

Em relação ao planejamento e monitoramento, a sua obrigatoriedade é condição 

necessária para o Estado do Paraná ter acesso aos recursos da União destinados à várias áreas, 

a saber (educação, saúde, defesa civil, saneamento, meio ambiente e segurança pública). 

A estrutura do Plano Estadual comporta, em especial, os objetivos gerais e específicos 

as diretrizes e prioridades deliberadas; as ações e estratégias correspondentes para sua 

implementação; as metas estabelecidas; os resultados e impactos esperado; os recursos 

materiais humanos e financeiros disponíveis e necessários, os mecanismos e fontes de 

financiamento, a cobertura da rede prestadora de serviços, os indicadores de monitoramento e 

avaliação e o espaço temporal de execução.  

O processo de planejamento, elaboração e execução do plano estadual se dá por meio 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que foi criado em (1980) 

e com atribuições previstas no Art. 64 da Lei de Execução Penal – Lei: 7210/1984 integrado 

por profissionais da área jurídica, professores e representantes da sociedade civil.  

Segundo a página online “Ministério da Justiça e Segurança Pública”, o (CNPCP) 

elabora o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária a cada quatro anos, oportunidade 

em que fixa diretrizes para a área respectiva, conforme atribuições que lhe foram conferidas 

pelo já citado Art. 64 da LEP, entre as quais: 

I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração 

da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança; II - contribuir 

na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e 

prioridades da política criminal e penitenciária; III - promover a avaliação periódica 

do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País; IV - estimular e 

promover a pesquisa criminológica; V - elaborar programa nacional penitenciário de 

formação e aperfeiçoamento do servidor; VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e 

construção de estabelecimentos penais e casas de albergados; VII - estabelecer os 

critérios para a elaboração da estatística criminal; VIII - inspecionar e fiscalizar os 

estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho 

Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da 

execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades 

dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento; IX - representar ao Juiz 
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da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 

procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução 

penal; X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, 

de estabelecimento penal15. 

 

A periodicidade para elaboração do Plano Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária é quadrienal, ou seja, passado esse período precisa ser atualizado novamente. Tal 

plano é elaborado de acordo com; Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o 

Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária deve ser implementado por meio de 

programas e projetos, oportunamente definidos pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, 

delineados em ações e metas, com mecanismos de execução, monitoramento e avaliação que 

possam resultar na eficiência, eficácia e efetividade do plano, com resultados positivos no 

enfrentamento à criminalidade existente no País e que atinge toda a sociedade. (Plano Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária (2020-2023).  

A Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) ou a entidade pública consiste numa 

medida judicial na qual atribuem-se tarefas gratuitas ao réu. Estas tarefas poderão ser realizadas 

em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos semelhantes, 

em programas comunitários ou estatais, levando - se em conta os perfis criminais, psicológicos 

e aptidões do apenado. 

Esta Prestação de Serviços à Comunidade tem como objetivo um caráter educativo do 

apenado é uma das formas de iniciar seu processo de reinserção social. É muito importante 

observar que a prestação de serviços à comunidade (PSC) não deve prejudicar a jornada normal 

de trabalho ou de estudos do apenado, motivo pelo qual são tão importantes as vagas para 

prestadores de serviços nos finais de semana.  

 

2.1. A PEL II:  Alguns aspectos do cotidiano no sistema penal  

Segundo publicação no jornal “Folha de Londrina”16 a capacidade de atendimento da 

PEL II, é de 1108 vagas, mas abriga 1298 pessoas, 17% a mais que a capacidade de atendimento 

dessa unidade. Nas palavras de Emerson Chagas, 47, atual diretor da unidade, desses,  apenas 

120 pessoas têm o ensino médio completo, o que representa menos de 10% da unidade, o 

mesmo estima que aproximadamente 70% das pessoas privadas de liberdade chegam na 

instituição prisional apenas com o fundamental incompleto, faixa etária varia de 18 anos 62 

                                            
15Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 08.02.2022. 
16Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/geral/nova-penitenciaria-devera-aliviar-a-superlotacao-

em-presidios-3162118e.html. Acesso em: 08.02.2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/nova-penitenciaria-devera-aliviar-a-superlotacao-em-presidios-3162118e.html
https://www.folhadelondrina.com.br/geral/nova-penitenciaria-devera-aliviar-a-superlotacao-em-presidios-3162118e.html
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anos, há entre os homens nesta unidade, a predominância de negros e pardos, a maioria é 

brasileiro, e o tráfico de drogas é o crime mais comum entre eles. São indivíduos que estão 

cumprindo o regime - fechado, alguns aguardando sentença por estarem recorrendo a instancias 

superiores. (Jornalismo Periférico, 2020)17.  

Essa unidade masculina, PEL II, teve uma extensão que se refere à construção da 

Unidade de Progressão de Pena (UP) que se localiza na frente da Unidade Central, a qual tem 

área construída de 9.000 m2, 144 celas coletivas para 6 presos, 96 celas individuais, 12 solários, 

05 salas de aula, 06 oficinas, 12 quartos para visita íntima, Consultórios médico, Odontológico, 

Enfermaria, e Serviço Social. A unidade possui estrutura organizacional: Diretor, Vice-Diretor, 

Conselho Disciplinar, Comissão Técnica de Classificação, Divisão de Administração e 

Finanças.  

Inseridos, nessa unidade, os estudantes que frequentam a Universidade Estadual de 

Londrina – UEL, e que participaram do grupo focal realizado para análise de possibilidades e 

limites da construção de um novo cotidiano, relatam, em linhas gerais sobre a forma como 

foram acolhidos na PEL II sobre novas e possíveis formas de construção de um futuro nesse 

sistema e suas impressões sobre a realidade que vivenciaram na unidade prisional. “Eu acabei 

criando vínculos dentro do sistema, mas não diferente dos que eu tinha fora. Eu não vivi uma 

realidade de acolhimento, fiz amizades, tive relacionamentos como em uma sociedade comum. 

A realidade que eu vivi foi bem cruel” (Estudante SS1, 2022).  

Importa ressaltar que, no roteiro utilizado pelo grupo focal, havia dois relatos sobre o  

acolhimento dentro da unidade prisional; um deles expressava boa recepção por parte dos 

colegas de cárcere e  expressava, também,  ressentimento sobre o abandono dos colegas que 

tinha antes de ser inserido no sistema penal, haja vista o distanciamento que manifestaram após 

sua prisão. E na análise desse depoimento, um dos participantes do grupo focal explicita: 

Eu acredito também que não é uma realidade vivida lá dentro, esse acolhimento, essa 

parceria, não existiu e não existe. Em questão de reconhecer os verdadeiros amigos, 

eu acredito que é uma visão distorcida em você esperar de quem está lá fora te dar um 

apoio; um apoio se dando 100%, mas a realidade não é bem assim, a pessoa que está 

presa é você, não é aquela pessoa que está fora, aquela pessoa não está presa a você 

para você querer distinguir quem é seu amigo verdadeiro e quem não é. Então se 

aquela pessoa não pode te ajudar naquele momento ela não vai ser seu amigo/a 

verdadeiro. É isso aí que eu acho. (Estudante SS1, 2022). 

  

                                            
17Disponível em: https://jornalismoperiferico.com.br/2020/01/29/do-presidio-para-a-uel-das-grades-a-

ressocializacao/. Acesso em: 08.05.2022. 

https://jornalismoperiferico.com.br/2020/01/29/do-presidio-para-a-uel-das-grades-a-ressocializacao/
https://jornalismoperiferico.com.br/2020/01/29/do-presidio-para-a-uel-das-grades-a-ressocializacao/
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Ainda sobre esse “acolhimento”, por parte dos companheiros na penitenciária, outros 

três outros participantes da pesquisa relatam:  

Dentro do sistema eu por exemplo tive bastante convivência com agente penitenciário, 

principalmente em lugares que eu trabalhava. O funcionário não é amigo do preso, o 

agente está lá dentro para punir, para educar a pessoa” (Estudante LV1, 2022). 

No meu ponto de vista eu acho relativo fazer amizades dentro do cotidiano prisional, 

relativo assim; vai depender de quanto tempo a pessoa vai ficar ali. Porque se a pessoa 

não tem família, não tem nada, e tem um tempão para ficar ali, querendo ou não a 

pessoa cria laços ali dentro com os outros presos, e depois de um tempo em um lugar 

junto, ele sente falta daquela pessoa quando ela vai embora. É uma coisa bem forte, 

porque você precisa de pessoas do seu lado, de amigos em quem você possa confiar, 

queira ou não é como se fosse uma família. E a questão dos funcionários, eu acho que 

entra a questão do interesse de você saber lidar com ele e de repente você estar 

trabalhando em um lugar onde você precisa ser “daquele jeito” com ele, já não entra 

amizade né. Você sabe que ele está ali, mas que ele também não é seu amigo, se você 

der “um ponto” ele te ferra. E em relação à família e amigos fora, eu acho que a pessoa 

sente um pouco mesmo, porque nós somos seres humanos, e queira ou não nos espera 

um pouco, não que a pessoa vá lembrar o tempo todo de quem foi para lá (sistema 

prisional) e quanto tempo vai ficar lá, eu acho que isso é algo natural da maioria. 

(Estudante SS2, 2022).   

Do meu ponto de vista eu também, quando a gente entra na prisão a gente conhece 

vários tipos de  pessoas de todas as “espécies”, então a gente cria um vínculo, tem o 

coletivo, e sempre tem uma pessoa que a gente faz uma amizade, e amizade verdade 

a gente vai cultivar, mantendo o respeito, lógico. E a questão também que dentro da 

prisão tem a parte do funcionário, ali tem regras, tem normas, para serem cumpridas 

mesmo que você trabalha dentro da unidade, e com o funcionário tu cria tipo um 

vínculo ali, que você está ali todo dia ali do lado dele, você tá trabalhando, então você 

tem que manter um respeito, mas então eu não digo assim, que seja um amizade, se 

você sair “fora da linha” ele vai cumprir o trabalho dele vai aplicar alguma sanção 

superior. E família, é, eu não tenho nem palavras, que a família, quando se tem uma 

família que acompanha a gente dentro da prisão, é uma base que dá continuação para 

a gente, pois a gente vê muitos presos que não tem família, e a situação se torna bem 

mais difícil. (Estudante ED2, 2022).   

 

Observa-se nesses relatos que acerca do cotidiano da PEL II a realidade de uma 

unidade prisional é complexa, é preciso olhar a totalidade e fazer diversas aproximações, 

diferente do estigma que é criado pelo senso comum na sociedade brasileira.  

E, nessa complexidade, destaca-se o desafio da construção de novas formas de vínculo 

com pessoas que não faziam parte do cotidiano que vivenciavam quando estavam em liberdade.  

Nesses desafios, observa-se manifestações conscientes a partir de tomadas de 

consciências em relação às vivências partilhadas dentro do sistema prisional sob uma hierarquia 

organizacional diferente da que se vivia antes da prisão.  

Observa-se, também, a ênfase dada ao caráter disciplinador por parte da equipe de 

funcionários. Em todos os depoimentos é destacado: a punição, a disciplina, o cuidado frente 

aos funcionários, para “não sair da linha”; o cuidado para não receber sanção.  
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Ressalta-se que os estudantes, sujeitos dessa pesquisa que participaram do grupo focal, têm o 

direito de sair da unidade prisional para frequentarem a universidade pública, ou seja, 

experienciar outra forma de cotidiano, e no final do período estipulado, retornar para o cotidiano 

prisional. E, é a partir dessa condição que esses sujeitos refletem sobre a veracidade, ou não, de 

uma das afirmações que foi levada ao grupo focal para ser debate: “O sistema penitenciário não 

difere muito do que conhecemos na literatura, imprensa, cinema, televisão, “é o mundo cão”. 

(NETO, 2022).  

E, então, ao refletir sobre essa frase, um dos sujeitos afirma:  

Eu acho que hoje em dia difere bastante do que apresenta “lá fora”. Em relação ao 

“mundo cão”,  ele tem razão mesmo em todos os sentidos, principalmente na questão 

de uma pessoa que está lá dentro sem uma família, e muitos assim que eu vi se 

entregam, tem hora que a pessoa se entrega, não tem família, não tem apoio, não tem 

nada, eu acho que é nesse sentido ai, “o mundo cão”. Mas tem muita coisa que é 

diferente, é um mundo lá, muita gente pensa; há o cara está lá preso e não está fazendo 

nada, ele tem uma vida, faz várias coisas, e tem coisa que não dá nem tempo dele fazer 

lá dentro, as vezes as pessoas falam assim; “Ai não tem tempo, você tá preso”, mas é 

um mundo tem várias coisas lá dentro. (Estudante SS2, 2022).   

 

Repara-se a importância do trabalho dentro da prisão e necessária superação do 

preconceito em relação à ociosidade dos que estão inseridos no sistema penal e em relação às 

impressões que são sujeitos sociais sem vínculos, sem famílias, e expostos às formas de 

perpetuação de violência a partir de suas próprias vivências.  

Nota-se, mais uma vez, a importância atribuída, à família, revelando-se, também, que 

a “ressocialização” formalmente ao Estado, tende a ser, de fato, concedida à família.  

Nessa direção esse mesmo sujeito reafirma: 

Esse mundo cão eu” concordo plenamente [com essa afirmação] porque dentro do 

sistema penitenciário principalmente a pessoa que não tem um apoio familiar, ele fica 

desleixado lá, anda descalço, sabe, tem uns que não toma nem banho, ele fica largado 

lá, na verdade. E a pessoa que já tem um apoio familiar nos finais de semana é uma 

pessoa que tem uma convivência, vamos dizer assim, mais digna dentro do sistema 

penitenciário, e como o (SS2) falou; lá tem tantas coisas para você fazer dentro que 

acaba não conseguindo fazer todas, talvez ele queira, lá dentro tem biblioteca, tem 

escola, né, tem setor de trabalho, não é todos os presos que conseguem ingressar nessa 

parte de trabalho dentro do sistema penitenciário. Então, também o sistema está 

sucateado, não é nada que a mídia midiática fala na televisão ou em outros canais de 

comunicação, é isso o que eu penso sobre o sistema. (Estudante LV1, 2022). 

 

Estas observações são ratificadas pelos colegas durante a realização do grupo focal, 

por expressões de concordância e por uma manifestação explícita: “Seguindo a manifestação 

dos demais estudante; “a minha opinião é a mesma que a dos colegas” (Estudante ED1, 2022).  

Percebe-se na fala de cada estudante, participante dessa pesquisa, que o cotidiano 

dentro de uma unidade prisional torna-se mais pesado e distante da idealizada proposta de 
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“ressocialização” posta pelo sistema penal, diante da precarização de sua estrutura física e da 

falta de recursos humanos necessária para que gestão dos serviços prestados pelo sistema não 

o torne mais uma expressão de violência da nossa realidade social. A este respeito, um dos 

participantes desse grupo focal afirma:  

Todos sabem que o sistema é falido, então lá dentro existe aqueles que tem uma 

condição a mais, aqueles que não tem condições e tem que se submeter a alguma 

coisa, ocupação da mente, um trabalho ou estudar, é o caminho para aquele que tem 

em mente querer sair dali, do mundo cão, sair da vida do crime. Não é nada fácil, mas 

é como eu falei – quando se tem uma família que é a base, que pode apoiar pode 

ajudar ok, mas tem aquele que tem família, porém não pode ajudar e o sujeito vai ter 

que se virar lá dentro. Eu penso quando a pessoa coloca na sua mente e está lá dentro 

é o mundo cão, é uma opção de escolha. O que eu quero pra minha vida? Continuar 

aqui continuar no crime ou sair desse lugar e mudar de vida, eu penso isso aí. 

(Estudante ED2, 2022). 

 

Enfatiza-se, dentre as manifestações expressas pelos estudantes no tocante sobre o 

cotidiano em uma unidade prisional, a tendência à propagação de preconceitos e distorção da 

realidade do sistema penal. E, por outro lado, a possibilidade de refletir sobre uma nova forma 

de organizar o cotidiano.   

Infere-se, aqui, a importância do combate aos preconceitos e estereótipos que 

diminuem e tolhem possibilidades projetivas em relação a um novo cotidiano por parte dos que 

estão inseridos no sistema prisional. A esse respeito, um dos sujeitos da pesquisa afirma:  

Existe uma analogia, algo cultural. Primeiro eu nunca vi o cinema retratar o cotidiano 

da cadeia que eu tirei, estou falando da minha. É totalmente distorcido, é um mundo 

cão? É um mundo cão sim, mas esse aí que passa HBO Max, Carandiru, esses filmes 

aí não foi a cadeia que eu vivi não. (Estudante SS1, 2022). 

 

Dentre os aspectos da realidade do cotidiano da penitenciária não tratados nesses 

filmes e em comentários midiáticos sobre esse cotidiano, ressaltam-se os que se referem à rotina 

rígida em horários de atividades que todos os que estão no sistema penal devem cumprir:  

Acorda-se cedo entre 05h30 às 06h00; e tem que cumprir aquele horário. Uma rotina 

minha e acho que da maioria, tomar um banho geladinho, “gostosinho”, tomar um 

café. A grande maioria, eu não estou falando só de mim, a grande maioria não 

trabalha, nem 10% trabalha dentro da cadeia, bem menos que 10%, e a pessoa tem 

que ficar dentro do “cubico” dividido com mais pessoas do que cabe, normalmente 

tem 6 (seis) lugares e normalmente eu dividia com 8 (oito) a 9 (nove) pessoas, e 

trancado ali, duas vezes por semana você vai para o pátio tomar sol e esperar o dia da 

visita chegar para receber a visita, esta era a rotina, se eu quisesse alguma coisas a 

mais, tem, estudo, biblioteca, mas é muito escasso é muito raro, você depende do 

funcionário, do que ele vai fazer. Não existe uma regra que venha beneficiar a pessoa 

que está presa, ali é castigo mesmo, não tem essa questão de reeducando não, é a 

minha opinião. (Estudante SS1, 2022). 

Eu concordo com o (SS1), a minha rotina era parecida com a dele, eu também 

acordava em torno de 05h00 am da manhã tomava meu banho geladinho, porque não 

tem água quente, tomava um banho bem gelado, ai eu tomava meu café né (dois pães 

para cada interno, e uma caneca de café, ou chá, ou caneca de café com leite) e na 
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hora que dava umas 07h00 vim um monte de funcionário e dava aquela geral, rotineira 

né, dentro da penitenciaria e depois eu ia para o setor de trabalho, e lá pelas 11h00 

eles serviam a alimentação (almoço), a gente almoçava e voltava para o trabalho 

novamente e por volta das 16h30, 17h00 retornava para o cubico ou mais cedo para o 

pátio de sol, que é um direito do apenado, e se eu precisa-se de algum remédio eu 

precisava escrever um bilhete, eles lá dentro chamam de “pipo” vocabulário interno 

da penitenciaria e se possível chamava o responsável, dava o remédio, e era isso, não 

podia sair fora dessa rotina, diariamente era assim de segunda a sexta e sábado e 

domingo no meu caso, o domingo era a minha visita, era o dia mais tranquilo pra mim 

pois eu vinha os meus filhos a minha família, uma vez por mês se eu não me engano, 

eu acho que a maioria da rotina das pessoas era assim. (Estudante LV1, 2022). 

 

Observa-se, nesses depoimentos, a superlotação no sistema penitenciários, associada 

à rotina rígida, ao receio do “castigo” e à expectativa do possível encontro com a família. É 

nesse contexto que ressalta o acesso à educação, quando ainda inseridos no sistema penal, como 

uma grande expectativa em relação ao novo cotidiano. E, ao comentar sobre essa expectativa, 

um dos sujeitos da pesquisa, destaca a relação à difícil relação com a ansiedade. Relata as 

dificuldades em relação à ansiedade de encontrar, tanto com pessoas desconhecidas que não 

estão inseridas no sistema penal, como encontrar os próprios familiares, ainda que estes 

conheçam um pouco mais a realidade que vivenciam:  

Concordo com a fala dos meus amigos, no sentido de descrever o cotidiano lá dentro, 

apesar que no meu caso eu sofri muito de ansiedade, ansiedade pra tudo, tanto para 

visita, no dia que antecede a visita você fica muito ansioso esperando, você não 

consegue dormir, acorda muito cedo, porque se no cubico todos tiverem visita ou seja 

não dá tempo de todos se arrumarem, fazer a barba. E a respeito da ansiedade por 

exemplo e tudo imprevisível, agora está bem e dali um tempo não está bem. A cadeia, 

sei lá, vira ou o agente amanhece em um dia que não está tudo bom, ou você acorda 

em um dia que não está bom e caça confusão, e uma situação bem complicada. 

(Estudante ED1, 2022). 

Eu vou falar da parte ruim porque a parte boa eu não sei se tem. Eu vejo assim como 

um lugar de desespero, lugar de ansiedade, fome, miséria, de esquecimento né, é um 

lugar que você não consegue desligar a sua mente, você não sabe se daqui a pouco a 

cadeia vira, tem que ter um jogo de cintura para você lidar com os companheiros e 

com o guarda pra não estar indo para o castigo toda hora e você ficar por muito tempo, 

eu acho que é isso. (Estudante SS2, 2022). 

 

O estudante ED2 também concorda com o colega em relação ao cotidiano complexo 

da PEL II no que tange à ansiedade e às preocupações que se constroem em relação às 

possibilidades (ou não) de um novo cotidiano em outro ambiente, que não o do sistema 

prisional: 

Eu concordo com os colegas o cotidiano na (PEL II) não é nada fácil não, tem dia que 

“tá bom”, tem dia que está pior, aqueles que ainda tem ocupação pra mente ainda dá 

um esquecimento daquele momento ocupando sua mente, mas depois volta pra sela, 

volta para aquele cotidiano, porque tem poucas coisas pra fazer, então na cadeia você 

tem que de alguma forma estar fugindo dos problemas. E a ansiedade é constante todo 

dia o preso está em ansiedade. (Estudante ED2, 2022). 
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Esses depoimentos  trazem à tona um tema muito discutido/debatido na sociedade 

contemporânea que é a questão da ansiedade frente às asperezas de uma realidade social que 

diminui as possibilidades de liberdade e autonomia, haja vista, a negação de escolhas entre 

alternativas concretas de vida; uma realidade que é ainda mais aviltante entre os que estão no 

sistema penal. A esse respeito, foi colocado aos presentes no grupo focal, sujeitos da pesquisa, 

se existia algum meio que pudesse aliviar a ansiedade vivenciada no sistema penal, como por 

exemplo, profissionais que possam ouvi-los. Esses sujeitos comentam: 

Supostamente tem sim, mas bem superficial, porque se você sofre de ansiedade ali e 

tem que ser diagnosticado e quase impossível, porque o atendimento é assim; há tá 

morrendo? Sai e vai para a enfermaria e quem não trabalho ou estuda fica muito difícil 

o acesso. Então você tem que estar muito mal pra sair e ir pro atendimento, caso 

contrário caso você tenha um relacionamento bom com o agente ele chega e te dá um 

remédio, você fala e ele ali resume o que você tem e te dá um remédio e pronto. 

(Estudante ED1, 2022). 

 

Neste momento do grupo focal, um discente (SS1), também participante do grupo, 

pede a oportunidade de falar a respeito do atendimento e da questão sobre o/a psicólogo/a dentro 

da unidade prisional: 

Eu não lembro quantos presos tinha.... os colegas ajudam lembra e chegam a um 

número de 1200 presos, e um psicólogo, e ainda precisa dele um laudo dele para você 

poder sair, a maioria dos presos precisam do laudo do psicólogo para poder ir para um 

regime semiaberto. E muitas vezes você precisa fazer um exame psicológico e o 

psicólogo é o dentista – todos os estudantes riram neste momento do grupo focal 

(risos). Então só a demanda que ele tinha para atender já supria ele, no sentido de que 

um psicólogo vai dar conta de atender todo mundo. (Estudante SS1, 2022).  

 

Complementando a fala desse sujeito diz: 

“Fora ainda o número de profissionais atendendo, ainda tem outra dificuldade que é 

até chegar a você, foi feito o pedido olhou viu que é você e não foi com a sua cara, 

você terá que fazer outro pedido pra tentar que a solicitação chegue lá de novo”. 

 

Ainda sobre o atendimento (SS1) ressalta como é feito o pedido dentro da unidade 

prisional PEL II: 

Eu vou explicar como é feito o pedido para o atendimento. Você escreve em um papel 

e entrega para o agente e o agente chega até o psicólogo e põe você em uma lista, 

neste caso é porque deu tudo certo, o agente gosta de você e foi até o setor, ele tem 

que gostar de você, quando não acontece de ele colocar no bolso e esquecer de você, 

então você escreve e daqui um tempo “se Deus quiser” você será atendido. (Estudante 

SS1, 2022). 

 

Essa reflexão é complementada por outro sujeito que diz: “Se no meio do caminho, ele 

não passar em um lixinho e jogar o seu pedido de atendimento fora, pois é o que acontece muitas 

das vezes dentro da unidade prisional” (Estudante LV1, 2022).  
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Ressalta-se que sobre essa ansiedade e clima de tensão gerado no ambiente da PEL II, 

um dos participantes lembra que tal situação atinge, também os funcionários que trabalham no 

sistema: “Os guardas também sofrem bastante de ansiedade, eu conheci muitos que tomavam 

muitos remédios, a maioria deles. Inclusive algum tempo atrás um dos mais opressores da PEL 

II se matou com um tiro na cabeça” (Estudante SS2, 2022).  

Essa reflexão é complementada por outro participante do grupo focal que diz:  “ 

Fazendo link com o colega: uma questão de o agente enxergar ali como um cão né, aquele cara 

ali é muito perigoso, eu posso ir trabalhar agora, mas eu não sei se vou voltar, eu acredito que 

isso cause ansiedade neles” (Estudante ED1, 2022).  

Diante dessa primeira aproximação as traduções feitas pelos sujeitos da pesquisa em 

relação ao cotidiano da PEL II, passamos, em seguida, a relatar as possibilidades, os limites e 

desafios de um projeto de inserção de discentes do sistema penal na Universidade Estadual de 

Londrina e, também, sobre as expectativas desses sujeitos em relação à construção de um novo 

cotidiano.  
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CAPÍTULO III 

 

3. O PROJETO DE INSERÇÃO DE DISCENTES DO SISTEMA PENAL NA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA: APROXIMAÇÕES DE 

CONCEPÇÃO, MATERIALIZAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO COTIDIANO 

 

A Universidade Estadual de Londrina tem seus Campus localizados no Município de 

Londrina, Estado do Paraná que situa geograficamente no norte do Estado do Paraná, a 377,77 

km da Capital, Curitiba. Segundo dados do IBGE18, Londrina tem população estimada [2021] 

580.870 habitantes e dentre suas principais atividades econômicas, destacam-se: 

Agricultura e a pecuária, dedicando seu solo à produção de soja, trigo e café; e a 

pecuária, à criação de bovinos, equinos, galinhas, ovinos e suínos. A prestação de 

serviços é outra atividade expressiva no município, e entre estes serviços estão os 

educacionais, em especial de nível superior. Pode-se dizer que Londrina, a partir da 

década de 1990, apresenta-se como cidade universitária. (FINATTI, 2005, p. 102). 

 

Dentre as universidades, FINATTI (2005) destaca que duas são Universidades 

Públicas: Universidade Estadual de Londrina (UEL), criada em 1971 e Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que iniciou suas atividades em 2007.  

Nesta pesquisa, cumpre situar alguns dados sobre a Universidade Estadual de 

Londrina, porque é nela que situa o projeto que permite que estudantes do sistema penal de 

regime fechado possam ter acesso presencial às atividades dessa universidade, sobretudo, as de 

ensino, como alunos regulares dos cursos nos quais foram aprovados através do vestibular.  

De acordo com os dados desta página online19 a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) atualmente tem 12.394 discentes na Graduação e 4.543 na Pós-graduação, distribuídos 

nos centros20; Centros de Ciências Agrárias (CCA) – Agronomia, Medicina Veterinária, 

Zootecnia; Centro de Ciências Biológicas (CCB) – Biomedicina, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Psicologia; Centro de Ciências Exatas (CCE) 

– Ciência da Computação Licenciatura em Computação; Física – Bacharelado, Física – 

Licenciatura, Geografia - Bacharelado, Geografia - Licenciatura, Matemática – Bacharelado, 

Matemática - Licenciatura, Química – Bacharelado, Química - Licenciatura, Biotecnologia; 

                                            
18Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama. Acesso em: 10.05.2022.  
19Disponível em: http://www.uel.br/proplan/novo/pages/dados-e-informacoes/comunidade-universitaria.php. 

Acesso em: 10.05.2022. 
20Disponível em: 

http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/centros/2021/CENTROS_EM_DADOS_2021_09_12.pdf. 

Acesso em: 10.05.2022. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/londrina/panorama
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Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH) – Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras 

Espanhol, Letras Francês, Letras Inglês, Letras Português; Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

– Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Nutrição; Centro de Educação, 

Comunicação e Artes (CECA) – Arquivologia, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biblioteconomia, 

Comunicação Social – Relações Públicas, Comunicação Social – Jornalismo, Design de Moda, 

Design Gráfico, Musica, Pedagogia; Centro de Educação Física e Esporte (CEFE) – Educação 

Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Esporte; Centro de Estudos Sociais 

Aplicados (CESA) – Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, 

Secretariado Executivo, Serviço Social; Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) – 

Arquitetura. e Urbanismo, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil. 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) dispõe de programas de atendimento à 

comunidade universitária, a começar pelo apoio administrativo oferecendo (Serviços de Saúde 

Conveniados; medicamentos, acidente de trabalho; Cartão de Transporte Escolar; Resoluções; 

Instruções de Serviço); Moradia Estudantil; Restaurante Universitário; Saúde Mental; Serviço 

Social – (seleção socioeconômica); SESMT; Perícia Médica; GT Covid-19; Clínica 

Odontológica Universitária (COU); Clínica Psicológica; Programa de Gestão Ambiental 

(ReciclaUEL); Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social Pesquisa e Extensão 

Universitária (PIBIS) (Fundação Araucária); Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE); Comissão Universidade para os Índios (CUIA); Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa 

e à Extensão (FAEPE); Fórum Permanente dos Cursos de Licenciatura (FOPE); Grupo de 

Estudos de Práticas em Ensino (GEPE); Programa de Estudantes - Convênio de Graduação 

(PEC-G); Programa de Educação Tutorial (PET); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID); Fórum de Pró-Reitores das Universidades Estaduais do Paraná 

(PROGRADES); Programa de Apoio ao Acesso e Permanência para a Formação do Estudante 

da UEL (PROPE); Recepção aos Ingressantes; Residência Pedagógica.  

Dentre os programas de atendimento a comunidade universitária citado a cima, a 

(UEL) tem uma política institucional para acolher estudantes privados de liberdade. Com as 

seguintes diretrizes:  

I - Instituir estratégias conjuntas, que diminuam os estigmas e melhore o processo de 

recepção e permanência dos estudantes com privação de liberdade; II - acompanhar 

as situações que envolvem o cotidiano acadêmico dos estudantes que se encontram 

em situação de privação de liberdade; III - elaborar condutas/protocolos a serem 

seguidos em relação à recepção do estudante, acompanhamento de frequência e 

auxílio pedagógico; IV - promover intercâmbio de realidades entre os colegiados que 

recebem os estudantes na UEL; V - instituir protocolo de acompanhamento e 

https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo.php
https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo/servicos-de-saude-conveniados.php
https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo/servicos-de-saude-conveniados.php
https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo/medicamentos--acidente-de-trabalho.php
https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo/cartao-de-transporte-escolar.php
https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo/resolucoes.php
https://www.uel.br/sebec/pages/apoio-administrativo/instrucoes-de-servico.php
https://www.uel.br/sebec/pages/moradia-estudantil.php
https://www.uel.br/sebec/pages/restaurante-universitario.php
https://www.uel.br/sebec/pages/saude-mental.php
https://www.uel.br/sebec/pages/servico-social.php
https://www.uel.br/sebec/pages/servico-social.php
https://www.uel.br/sebec/pages/servico-social/selecao-socioeconomica.php
https://www.uel.br/sebec/pages/sesmt.php
https://www.uel.br/sebec/pages/pericia-medica.php
https://www.uel.br/sebec/pages/gt-covid-19.php
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colaboração na parceria UEL - PEL; produzir relatórios bianuais sobre a situação para 

uso interno da UEL. (ROCHA 2021, p. 3).  
  

A universidade dispõe da Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Estudantes 

em Privação de Liberdade CAAEPL-UEL, estabelecida a partir do processo nº 21723/2019 e 

do OF. PROGRAD nº 53/2020, a comissão foi estabelecida, em caráter permanente, por meio 

da portaria nº 2429/20 do Gabinete da Reitoria da UEL.  

Tal comissão é composta por agentes representantes de órgãos da universidade, das 

instituições prisionais e dos colegiados de curso e suas atividades tiveram início em agosto de 

2020 com a finalidade de acompanhar e principalmente auxiliar aos colegiados de curso acerca 

das particularidades de cada estudante privado de liberdade.  

Dentre os trabalhos dessa comissão, destaca-se o Guia da CAAEPL – UEL21, 

construído no ano de 2021, no qual se que enfatiza:  

É importante lembrarmos que o acesso em uma universidade pública ainda é privilégio 

de poucos, como aponta o Censo da Educação Superior de 2019 das 2.608 instituições 

de Ensino Superior do país, apenas 302 são públicas. Concomitante a isso, os índices 

do encarceramento em massa crescem muito no contexto do Estado neoliberal de 

cunho penal. (ROCHA 2021, p. 4). 

 

Diante dessa realidade carcerária, o acesso dos estudantes privados de liberdade a 

educação de ensino superior revela-se fundamental. Daí a importância de iniciativa, como busca 

viabilizar esse acesso de estudantes da PEL II na Universidade Estadual de Londrina. Esse 

acesso início em (2012), quando diretores das unidades prisionais de londrina solicitaram à 

universidade para elaborar atividades educacionais voltadas a pessoas privadas de liberdades, 

que já haviam concluído o Ensino Médio.  

Em (2013) a Universidade Estadual de Londrina - UEL implementa, então, o cursinho 

pré-vestibular nas unidades prisionais de Londrina. Tal oportunidade foi uma alternativa para 

que pessoas privadas de liberdade pudessem criar expectativas de um futuro melhor, a partir da 

educação, idealizarem projetos tidos como impossível devido o cotidiano prisional.  

Os estudantes privados de liberdade, assim como qualquer outro estudante regular, é 

candidato as vagas ofertadas aos cursos de graduação. Em (2014) foi a primeira oportunidade 

que a Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) realizou as provas do vestibular dentro das 

instituições prisionais.  

                                            
21Disponível em: 

http://www.uel.br/prograd/acoes_afirmativas/documentos/guia_tecnico_estudantes_privados_liberdades.pdf. 

Acesso em: 10.05.2022. 

http://www.uel.br/prograd/acoes_afirmativas/documentos/guia_tecnico_estudantes_privados_liberdades.pdf
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Nesta pesquisa tratamos em especial aos estudantes privados de liberdade da PEL II, 

o acesso as vagas também é possível pelo Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, e os 

mesmo na comunidade UEL são considerados estudantes como qualquer outra pessoa, no 

entanto com particularidades, sendo uma delas o monitoramento eletrônico constantemente, no 

caso dos estudantes de regime fechado, o trajeto é totalmente determinado pelo sistema de 

controle do monitoramento.  

De acordo com o guia da CAAEPL-UEL, o cumprimento da carga horaria de estágio 

curricular obrigatório é autorizado pela Vara de Execuções Penais - VEP com a necessidade 

estabelecida em cada colegiado de estágio. Ao longo desta pesquisa percebe-se um grande 

desafio para os estudantes privados de liberdade, dificuldade na esfera emocional e financeira. 

São estudantes que estão dentro de uma estrutura cotidiana heterogênea, com uma gama de 

problemas a serem resolvidos muitos de modo imediato, diversas funções, tarefas, ações, etc.  

No entanto, como sujeitos singulares, partilham  uma experiência em construção: na 

universidade, ocupam no decorrer de um período do dia,  o espaço da pluralidade de ideias onde 

lhes é exigido consciência crítica, opinião, protagonismo do palco (cotidiano) espaço e tempo; 

e na outra parte do dia ao adentrarem no cotidiano prisional, são submetidos a regras 

imensamente rígidas, muitas vezes punitivas.  Tal fato traz inúmeros desafios, e dentre esses, a 

construção de um projeto de novas formas de organizar a rotina com a expectativa de, pela 

formação universitária, reorganizar os projetos de vida e trabalho com a saída, definitiva, do 

sistema prisional. 

 Observa-se, contudo, no decorrer desta pesquisa é que estudantes privados de 

liberdade vivenciam uma dinâmica que percorre entre a prisão e a universidade pública, o que 

é um desafio mental para eles.  

Fica evidente, contudo, que a presença dos estudantes privados de liberdade dentro da 

universidade pública é uma conquista histórica, como mostraremos a seguir, ainda que haja 

muito, ainda a ser trilhado, para a efetiva concretização do projeto que ora se analisa. 

 

3.1 A inserção de Estudantes do Sistema Penal na Universidade de Londrina: Implantação 

e Consolidação do Projeto com vistas à garantia do Direito à Educação no Sistema 

Prisional 

Conforme aludido na introdução desse texto, a partir de um projeto implantado sob a 

orientação do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da 
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Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Katsujo Nakadomari, com a contribuição do 

Ministério Público, representado na figura do Promotor de Justiça Eduardo Dr. Diniz Neto e o 

Diretor da Unidade - PEL II representada por Reginaldo Peixoto, teve início a participação de 

estudantes do sistema penal na Universidade Estadual de Londrina.  

Sublinha-se, que não foi localizado pelo pesquisador, um nome para este projeto e não 

há registros mais sistematizados sobre sua construção, assim, optou-se, nesta pesquisa pela 

contribuição de participantes informantes para que fosse possível maiores informações sobre 

tal projeto.  

O sujeito informante 1 dessa pesquisa (Si1), a Profa. Dra. Andréa Pires Rocha, do 

Curso de Serviço Social da UEL participou de reuniões com o Juiz da Vara de Execuções Penais 

de Londrina (VEP), quando da implantação do PIES, porque à época, segunda ela, uma de suas 

funções neste curso era ser membro do colegiado de Curso de Serviço Social, na qualidade de 

terceiro membro. Esta professora nos relata: 

A história deste este projeto teve início em 2013 e em meados de setembro, tive a 

oportunidade de se aproximar e acompanhar o contexto do projeto que já estava 

estruturado com aprovação dos primeiros sujeitos privados de liberdade há terem 

acesso à educação pública de nível superior. (ROCHA, 2022).  

 

Até então, conforme um dos sujeitos da pesquisa, Reginaldo Peixoto, coordenador do 

DEPEN e que à época da implantação do projeto era o diretor responsável pela PEL II,  esse 

projeto,  que possibilita os estudantes do regime fechado terem acesso à educação pública de 

nível superior, faz parte da política interna desse órgão, no que tange à educação:  

A construção do projeto foi possível pois o acesso à educação dentro do departamento 

penitenciário é uma política interna que a Instituição acredita, não só com a educação, 

mas principalmente através da educação a pessoa terá a oportunidade de mudar de 

vida, de construir um novo cotidiano (...) a educação é um dos principais pilares, e 

mediado pelo conhecimento teórico prático,  os sujeitos privados de liberdade terão 

uma nova oportunidade de mudança. (PEIXOTO, 2022).  

 

Essa ênfase no projeto como parte da defesa do acesso à educação no sistema prisional 

é ressaltada pelo promotor: 

O número de alunos que o projeto tem frequentado os níveis de ensino e formação 

através de convênios com as instituições acadêmicas e com a Secretaria da Educação, 

inclusive recurso/verba que são destinadas, até mesmo do Governo Federal para 

ampliar a subsidiar as oportunidades das pessoas privadas de liberdade.  Muitos são 

do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) nos cursos 

de suplementação de etapas, do ensino fundamental para o ensino médio; poucos  

casos de analfabetismo e  a proposta é aumentar o número de pessoas nesse processo 

de acesso à educação, e para isso existe investimento dentro das unidades, ampliação 

das galerias com salas de aula, computadores para dar acesso ao ensino remoto em 

tempos de pandemia,  na própria (PEL II) que foi o primeiro modelo. (NETO, 2022). 
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Contudo, esse sujeito ressalta que um fato que veio a desafiar essa perspectiva de 

acesso à educação e as iniciativas que foram tomadas para viabilizar: 

(...) a tragédia que ocorreu em 2015 na unidade, a rebelião que destruiu praticamente 

a unidade e a partir desse momento começou a reestruturação e em cada galeria, por 

iniciativa própria da unidade de Londrina e com apoio da promotoria, juízo de 

execução e do próprio Conselho da Comunidade de Londrina, foi construído em cada 

galeria uma sala de aula, uma galeria tem me media 44 pessoas privadas de liberdade, 

com frequência nos três períodos de acordo com os níveis de ensino, e o reflexo disso 

é o grande número de alunos que realizaram os principais exames nacionais, e o 

grande número de alunos que prestaram e foram aprovados em exames vestibulares 

inclusive na Universidade Estadual de Londrina (UEL), exame muito competitivo 

[portanto]  não faria sentido (...) o sistema penal ter toda essa estruturação de acesso 

à educação e quando chegasse no ápice que é o ingresso no ensino superior mesmo 

dentro do regime fechado as instituições responsáveis não autorizassem os sujeitos 

privados de liberdade aprovados no vestibular. (NETO, 2022). 

 

Contudo, cabe ressaltar que esse o aparato legal que subsidiou a sua concepção de sua 

gênese e sinaliza para o desafio de construí-lo. Segundo esse sujeito da pesquisa: 

Trata-se de um projeto alternativo ao que propriamente dispões a Lei de Execução 

Penal Nº 7.210 de 11 de julho de 1984, que prevê para a estruturação do sistema 

penitenciário para se cumprir os fins para além retributivos das penas que redundam 

no próprio castigo privação da liberdade pela pratica do crime, mas que a principal 

finalidade de toda ou qualquer pena ainda que privativa de liberdade e manutenção 

dos sujeitos sentenciados por algum crime em sua vida, é que de alguma forma ela 

possa sair melhor do que entrou no sistema. Por isso a lei prevê e nos pautamos e 

priorizamos atividades que são previstas dentro do chamado amplo tratamento 

penitenciário, atividades que mantenham de certa maneira o vínculo do sujeito com a 

sociedade externa da unidade prisional, vínculo com sua família, e para além disso o 

tratamento penitenciário no atendimento da saúde, mas sobretudo na área do trabalho 

e da educação, pois isso que nós do poder judiciário temos toda essa estruturação de 

implementar e garantir, algo que não é fácil dentro das prioridades do Estado. (NETO, 

2022).  

 

Contudo, esse sujeito da pesquisa esclarece que:  

À lei só prevê o estudo externo a partir do regime semiaberto com abertura e saídas 

para estudar, trabalhar, e retornar no fim do dia para dormir na unidade prisional. E 

nos dias atuais, mesmo no regime semiaberto existe um sistema de fiscalização eficaz, 

monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica). (NETO, 2022).  

 

Mas, é a partir dessa realidade que "nasce o proposito em comum do Juízo, Ministério 

Público e também do DEPEN de experimentar um projeto piloto de permitir que pessoas as 

quais passaram por uma seleção rigorosa para poder ter a oportunidade” (NETO, 2022).  

A ênfase ao projeto como uma oportunidade é dada, também, pelo magistrado Katsujo 

Nakadomari. A este respeito diz: "A criação de novas oportunidades aos reclusos é muito 
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importante não só em relação à ressocialização como também para sua realização pessoal". 

(Tribunal de Justiça do Paraná, 2014)22.      

Para Reginaldo Peixoto, essa oportunidade é “um avanço em relação ao que até então 

se tinha dentro do departamento penitenciário que se oferecia apenas a escolarização nos níveis 

de ensino médio e fundamental: “neste momento, a instituição incentivou as pessoas privadas 

de liberdade a pensar em algo a mais, foi quando surgiu a possibilidade de estarem prestando 

vestibular”. 

  É partir desta perspectiva que “nasce a parceria com a UEL representada pela Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Londrina – PROEX”. A este respeito outro 

sujeito informante considera que: 

O principal protagonista e ponto inicial para a criação do projeto foi o Juiz e alguns 

Diretores de unidades prisionais. Estes chamaram a PROEX para conversar, o pessoal 

do cursinho e a PROGRAD que foi um agente bem importante nesta mediação; a pró-

reitora à época era a profa. Dra. Ângela Lima, que se fez presente em todas as 

reuniões. (PEIXOTO, 2022). 

 

Trata-se, portanto, de um projeto que:  

Nasceu dentro da penitenciaria, juntamente com a Vara de Execuções Penais e 

Ministério Público de Londrina, instituições que trabalham integradas, essa demanda 

foi levada ao Ministério Público dando início as tratativas com Universidade Estadual 

de Londrina por meio de reuniões. Neste primeiro momento o projeto contou com a 

parceria da Instituição Conselho da Comunidade de Londrina, na questão de pleitear 

as edições dos vestibulares, e o Conselho participou fazendo estes pedidos, foi uma 

soma de esforços de pessoas e instituições que resultou a materialização do projeto. 

(PEIXOTO, 2022).  

  

Importa ressaltar com relação à concepção desse projeto que se trata de uma: 

Ideia muito complicada e difícil de vencer, mas que através projetos que venham a 

demonstrar que é possível superar e mostrar que é possível, se houver vontade política 

e investimento do sistema, é possível que com o devido tratamento penitenciário com 

todas as atividades internas, essa ocupação tenda a dar oportunidade e espaço de 

reflexão para que o sujeito privado de liberdade tenha uma outra visão de mundo, para 

que este possa construir possibilidades de novos projetos e novas estratégias de 

materialização da vida cotidiana. (NETO, 2022). 

 

E, sobre a viabilização desse projeto, no âmbito da universidade, um dos sujeitos da 

pesquisa relata que é, no “início de 2014 inicia a primeira turma na Graduação de Serviço Social 

e em outros departamentos” (ROCHA, 2022).  

                                            
22Disponível em: 

jpr.jus.br/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=

%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Fho

me%3Fp_auth%3DCKDW6oQV%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_s

tate_rcv%3D1&_101_assetEntryId=3612706&_101_type=content&_101_groupId=18319&_101_urlTitle=projet

o-da-vara-de-execucoes-penais-de-londrina-possibilita-a-aprovacao-de-presos-no-vestibular-da-universidade-

estadual&inheritRedirect=true. Acesso em: 01.02.2022. 
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Os estudantes que compõem essa primeira turma e, os ainda ingressam na 

universidade, são os aprovados nos vestibulares e a permissão para prestar este exame é 

estendida a todos os que estão cumprimento pena na PEL II: “A seleção dos estudantes para 

participar do projeto dentro da PEL II é um direito de toda a população que está com a liberdade 

restringida, e a instituição procura atender o maior número de pessoas possíveis, atender às  

demandas” (PEIXOTO, 2022).  

A própria construção do projeto, como salienta a informante Rocha, se deu com a 

construção de consensos, “a partir do argumento de que essas pessoas tinham o direito de 

estudarem”. 

Contudo, o coordenador do DEPEN, reflete que:  

É possível perceber, até mesmo pela questão da escolarização as pessoas que 

realmente tem interesse em fazer algo a mais; têm pessoas que estão na escolarização 

apenas por ir; concomitantemente, estão as pessoas que têm um interesse de mudar o 

seu cotidiano, e no começo,  foram essas pessoas com interesse de mudança que foram 

potencializadas pela instituição, através da equipe multidisciplinar; pessoas tanto do 

setor de segurança como da psicologia, Serviço Social e demais técnicos da unidade 

PEL II que participam do processo de identificar os que estão realmente interessadas 

em participar do acesso à educação. (PEIXOTO, 2022). 

 

Outro sujeito da pesquisa, (ROCHA), explica que processo de seleção é bem criterioso:  

Existe todo um processo muito criterioso, uma análise feita pelo juiz para decidir 

quem terá ou não a oportunidade para estudar, não basta passar no vestibular, depois 

que é aprovado, o juiz junto com as equipes técnicas e pedagógicas vão decidir se a 

pessoa iria ser liberada, também, essa liberação não é permanente;  se acontecer algum 

evento de comportamento, a participação no projeto pode ser cancelada. (ROCHA, 

2022). 

 

A esse respeito o promotor, explica que: 

Não basta ser aprovado, é necessário um estudo social, psicossocial, criminológico, 

contato com a família, e para além de tudo isso a avaliação do crime cometido e os 

aspectos que envolve sua privação de liberdade (...) A partir desta seleção aprofundada 

e aprovação do candidato no processo seletivo do vestibular, é feito uma audiência 

pessoal apresentação do contato direto com o candidato somente após este processo é 

concedido ou não. A conduta do estudante dentro da unidade, comportamento e 

empenho nas atividades, seja trabalho, leitura, etc. Uma vez autorizada, é mencionado 

ao sujeito privado de liberdade, a importância do projeto por ser algo novo e não 

existir em nenhum outro Estado do Brasil; autorizar a frequência externa de um 

sentenciado em regime fechado, e a partir disso é pontuado como um projeto piloto. 

(NETO, 2022).  

 

Consolida-se, assim, esse projeto que:  

Foi o primeiro de nível nacional, uma novidade no Brasil, onde pessoas com privação 

de liberdade em regime fechado pudessem sair para estudar. O projeto foi inédito e 

para a Instituição PEL II era tudo novo, o que já existia era pessoas privadas de 

liberdade estudando através do Ensino a Distância - EAD ou em semi-liberdades.  

(ROCHA, 2022). 
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Esse projeto segundo esse sujeito da pesquisa oportuniza que “jovens privados de 

liberdades, sem nenhuma perspectiva alguns cumprindo sentença a muito tempo, acessassem o 

ensino e cursarem uma graduação na universidade pública” (ROCHA, 2022). 

Na viabilização desse projeto, os estudantes têm a oportunidade de deixar o sistema 

prisional para frequentar a universidade pública e depois retornarem à unidade prisional. As 

frequências e horários são remetidos semanalmente ao diretor dos estabelecimentos penais, os 

quais são responsáveis por elaborar relatório semanal ao juízo competente.  

O projeto visa oportunizar a realização de curso de ensino superior aos sujeitos que 

tem interesse em estudar, para que estejam preparados para o mercado de trabalho e sua própria 

ressocialização para a construção de um novo cotidiano.   

Na avaliação da profa. Dra. Andrea de Pires Rocha (Si1): 

O projeto avançou e se consolidou, como porta de acesso à educação pública 

para pessoas privadas de liberdade. A experiência em Londrina está 

consolidando de sempre acontecer análise e permitir novos processos seletivos 

para o vestibular, porém há uma questão fundamental que é o estudante se 

forma/graduar, pois o acesso vem cheio de desafios, alguns vencidos, a 

vivência de um novo cotidiano, o cotidiano universitário diferente do 

cotidiano prisional.   

 

Para o Peixoto, nos dias atuais observa-se a consolidação e o crescimento de uma 

demanda espontânea com relação à inserção no projeto: 

Nos dias atuais o projeto está em um patamar no qual os sujeitos privados de liberdade, 

os familiares, o poder judiciário, as instituições envolvidas já dão certo, facilitando o 

processo e a demanda se tornou espontânea partindo das pessoas privadas de liberdade 

pelo acesso à educação pública de nível superior. A exemplo disso, foi no último 

vestibular da UEL (2022), 254 pessoas privadas de liberdade realizaram o vestibular 

dentro das penitenciarias. Desde o primeiro processo realizados, o número de 

participantes do vestibular vem crescendo a cada ano que passa, seja de forma direta 

pelo processo seletivo da UEL ou através de programas do Governo Federal, 

Programa Universidade Para Todos – PROUNI e Sistema de Seleção Unificada – 

SISU. (PEIXOTO, 2022). 

 

Andréa Rocha, destaca que com as primeiras aprovações dos estudantes privados de 

liberdade houve uma resistência por parte da mídia, uma ideia de que as pessoas são contra 

cotas, e teve uma visão negativa e ninguém iniciou o ano letivo, o juiz não liberou ninguém.  

Desse modo, o tensionamento por partes das pessoas envolvidas na construção do 

projeto para que os primeiros sujeitos privados de liberdade pudessem acessar a universidade 

pública, se fez presente. A docente relata: 

As reuniões com a presença do juiz tratavam de assuntos complexos pois alguns 

colegiados da universidade estavam com “medo”, alguns se posicionavam contra o 

projeto, e outros exigiam um controle dos estudantes, com escoltas, alegando que seria 

necessário proteger os professores. A construção de consenso foi alicerçada ao longo 
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do processo; o Juiz mostrou como seria feito o monitoramento através da tornozeleira 

eletrônica. (ROCHA, 2022). 

 

 Sobre esse processo e esse tensionamento, o sujeito da pesquisa, coordenador do 

DEPEN, afirma reitera o efeito midiático e do senso comum em relação à inovação que o projeto 

representava naquele momento:  

As notícias que circulam é a ideia de que os sujeitos privados de liberdade fiquem 

segregados, entretanto o mesmo se posiciona alegando que preciso combater essa 

ideia da segregação. Tanto os servidores, as famílias, nunca tinham visto um 

projeto/programa parecido, então não acreditavam que daria certo, os próprios sujeitos 

privados de liberdade não acreditavam; “Você acha que eu condenado, preso, vou ter 

a chance de estudar? (PEIXOTO, 2022). 

 

Na interpretação desse sujeito informante, observava-se, também, um “certo receio em 

receber os estudantes privados de liberdade por alguns docentes, alguns departamentos”.  

Pondera, a esse respeito que considera:  

Natural da Universidade em pensar receber pessoas do regime-fechado e colocar para 

estudar com os demais alunos/as, existia toda uma questão de segurança e 

monitoramento, foi um processo que foi construído e hoje está pacifico mais foi bem 

complicado ao longo da caminhada. Até mesmo porque o próprio estudante privado 

de liberdade não acreditava que fosse dar certo, o Coordenador explicava para os 

sujeitos que tinham pessoas dentro do sistema prisional com potencial mesmo assim 

alguns acreditavam que não fosse dar certo. A principal barreira foi a quebra de 

paradigma que foi mudar a consciência das pessoas em acreditar que o projeto fosse 

dar certo. (PEIXOTO, 2022).   

 

Tal sujeito reitera esse argumento, afirmando que “que é novo causa uma certa 

dificuldade, e no começo das reuniões que tratavam do projeto e da construção, era nítido que 

o medo existiu, pessoas pensavam que não fosse possível, que o projeto não daria certo” 

(PEIXOTO, 2022). 

E que, é importante considerar que, após 01 ano do início do projeto: “as mesmas 

pessoas que tinham um certo receio estavam animadas com caminhada do projeto, e dentro da 

unidade criou esperanças em pessoas com a liberdade restringida em terem acesso à educação 

sendo um caminho mais rápido para a liberdade” (PEIXOTO, 2022). 

Importa ressaltar que o PIES, na justificativa da necessária implantação do projeto, 

segundo o Peixoto, foi ressaltada a ressocialização, ou seja: 

O Estado, a Vara de Execuções Penais, Ministério Público, a Universidade Estadual 

de Londrina todas as instituição com o propósito de devolver uma pessoa melhor para 

o convívio em sociedade, proporcionar para uma pessoa que nunca teve este direito, 

o acesso à educação, e esse acesso a mudança vem de dentro pra fora; é necessário 

alguns aparatos acessórios. (Si2, 2022).  

 

Por outro lado, outro sujeito dessa pesquisa, coordenador do DEPEN, considera que: 
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O tema de reinserção não é correto usar pois as instituições prisionais são para 

segregar, e não para recuperar ninguém;  a Instituição prisional faz parte da sociedade, 

e a determinação para o indivíduo estar sobe vigilância constantemente, local o qual 

faz parte da mesma sociedade, por isso não existe reinserção, ora todos e todas estão 

dentro da mesma sociedade. A vivência dos estudantes, de estarem na universidade 

onde a dinâmica é totalmente diferente da dinâmica de uma unidade prisional, a 

vivência deles é algo muito importante com os colegas da turma eles falam que são 

bem acolhidos, sendo uma vivência de grande valia para todos e todas as pessoas que 

estão no coletivo do departamento, tornando a universidade diversa. (PEIXOTO, 

2022).  

 

Ressalta-se que sujeito Rocha contribui, nesse momento de suas reflexões na 

entrevista, para a reflexão sobre o que a defesa da diversidade e do direito de todas e todas no 

acesso à universidade. A esse respeito, considera que: 

“Ao longo da história é possível perceber que a universidade nunca foi reduto para 

todos e todas, nunca foi pra preto, indígena, pessoa trans, LGBTQI+, esses segmentos 

da sociedade que são inúmeros os mecanismos de opressão que estão em cima dessas 

pessoas, então ter a política de cotas e ter as pessoas privadas de liberdade na UEL 

permite que a universidade também cresça, no sentido da universidade sair do lugar 

de que é ambiente só de uma elite, e amplie a sua diversidade e potência numa 

perspectiva de contra hegemonia”.  

 

O referido sujeito relata que ouviu diversos comentários negativos, sobre o projeto que 

que permite que os estudantes do sistema pena tenham acesso à universidade pública.  

Dentre esses, cita, “a exemplo, será que vai ter escolta para os presos, e os comentários 

ainda acontecem dentro da universidade; teve um curso que chegou a problematizar que o curso 

seria reprovado e não aceitar o estudante aprovado pelo vestibular, o receito era algo nítido” 

(ROCHA, 2022). 

A superação da resistência à diversidade também é citada como necessária pelo 

promotor Dr. Eduardo Diniz Neto, cultivar esse fato é uma das razões do trabalho seu trabalho 

nesse projeto.  

Contudo, este sujeito considera que na qualidade de representante do Ministério 

Público, juntamente com o Juiz da Vara de Execuções Penais Dr. Katsujo Nakadomari ambos 

estão sob julgamento da comunidade, por: 

Permitir o acesso dos estudantes na esfera do ensino público, visto que, se algo der 

errado a sociedade, as instituições acadêmicas de nível superior, vão se perguntar 

quem é o Juiz, Promotor, loucos que permitiram o sujeito privado de liberdade sair da 

unidade. (NETO, 2022). 

 

Mas, na avaliação do promotor, “diante da estrutura disfuncional do sistema prisional 

brasileiro”, o projeto, que “tinha tudo para dar errado”, tem evidenciado bons resultados.  

Cita a esse respeito, a importância do compromisso da comunidade externa e interna 

para a consolidação do projeto, haja vista que:  
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O estudante privado de liberdade uma vez que tem a oportunidade de sair para estudar 

e voltar para unidade prisional, é assediado por outros sujeitos privados de liberdade 

os quais cumprem sentença dentro da unidade; assediado pelas facções criminosas, a 

trazer, chip de celular, drogas. Nesse sentido existia e existe uma preocupação e 

proteção desses estudantes, primeiro para retirar do convívio desses potenciais 

assediadores, por isso a criação de uma ala específica para os estudantes, para além 

daqueles que internamente o convencimento dos agentes penitenciários de que os 

estudantes tinham que ter esta oportunidade e um tratamento diferenciado. O sistema 

penitenciário não difere muito do que conhecemos na literatura, imprensa, cinema, 

televisão; “é o mundo cão. (NETO, 2022). 

 

Mesmo com todas essas considerações, o promotor de justiça Eduardo Diniz Neto 

defende o projeto; “uma vez que acredita que é bom e está dando resultados positivos”.  E, em 

sua leitura uma das condições que o projeto teve para ser tornar viável, foi a que ele teve início 

a partir de “uma avaliação de uma equipe multidisciplinar com enfoque psicológico” com vistas 

a afirmação de que a expectativa de sua viabilidade estava na oportunidade de ter acesso à 

educação. Este fato é importante,  

Uma vez que a remissão de pena através do estudo é considerável podendo dar espaço 

para pessoas que apenas vão querer diminuir a sua pena. Ao longo de um curso de 4 

anos de graduação com a conclusão do curso em termos de remissão pode-se 

considerar mais de 12 meses a menos de sentença para cumprir. O propósito do projeto 

não é apenas a remissão de pena, mas sim permitir um processo de reflexão com o 

qual o estudante possa criar expectativas para construir o seu futuro, trabalhar na área 

de sua graduação se satisfazendo, e não apenas escolher uma graduação para remir 

sua pena. (NETO, 2022). 

 

Outro aspecto importante que esse sujeito da pesquisa destaca como importante na 

organização do projeto é foi necessário firmar parcerias e apoio com: 

 
Prefeitura Municipal de Londrina, Secretarias Estaduais, para encaminhar os 

estudantes privados de liberdade para estágios, para até mesmo outras instituições 

como área da saúde, terceiro setor. Foram necessários contatos, reuniões de 

esclarecimentos de quais os objetivos e para além dos objetivos quais os possíveis 

benefícios para a sociedade, para os estudantes, para as famílias, para a sociedade em 

geral (ONG). (NETO, 2022).  

 

 Dentre as justificativas, nesses contatos, esse sujeito destaca que “não faria sentindo 

a manutenção de um sistema prisional focado em punir, transformando em um ambiente hostil 

o qual conduzirá o sujeito a nunca abandonar o mundo da criminalidade” (NETO, 2022).  

Nessa ênfase à importância da educação como preponderante à punição, esse sujeito 

da pesquisa reflete que:  

À educação muda a realidade, e que a maior herança que a família pode deixar é a 

educação. E que, enquanto agente político detentor de parcela da soberania do Estado 

representando o Ministério Público, tem que agir para contribuir pelas funções que a 

constituição prevê, sem ter ganhos políticos, sem ter vaidade, discretamente. E por 

mais que isso possa parecer algo restrito, este projeto poderia estar no Estado inteiro, 

no Brasil. Mas que existe na vontade política, múltiplas facetas. (NETO, 2022). 
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 Na conclusão dessa análise, esse sujeito considera que há “promotores e juízes de 

execução pensam de formas diferentes”; assim, há os que defendem a perspectiva punitiva, ou 

seja, “que o sujeito deve ficar dentro do sistema prisional, sofrendo, pagando a pena e sendo 

punido” (NETO, 2022).   

Ressalta que para esse projeto só seria  possível em âmbito nacional, em todos os 

estados do Brasil, através de  “uma política pública, por meio da criação de uma lei” e que, para 

além disso, seria “necessária uma estruturação da unidade decorrente de um aporte de 

verba/recurso para facilitar o auxílio, equipamentos, estrutura física” (NETO, 2022).  

Menciona, ainda que:  

Existe um tensionamento para sensibilizar os órgãos superiores para que levem este 

projeto ao maior número possíveis de estabelecimentos e jurisdições. Um projeto 

dessa envergadura, ou para a ser inserido, teria dificuldades diante do que prevê a 

própria Lei, então teria que ter uma iniciativa também legislativa de mudança da lei, 

para permitir pessoas do regime fechado possam acessar a educação por tramitação 

de uma política pública; legalizar, pois o que existe por meio deste projeto é uma 

alternativa. (NETO, 2022). 

 

Finalmente, esse sujeito reflete sobre as dificuldades de ampliação da legislação no 

sentido que atenta ao proposto por este projeto no atual cenário conservador na política 

nacional. 

 

3.2. Desafios na construção de um novo cotidiano: interpretações dos sujeitos informantes 

envolvidos na sua consolidação do projeto de inserção de estudantes do sistema penal na 

universidade pública 

Parte-se, neste item da premissa de que os estudantes que estão no sistema penal fazem 

parte de dois cotidianos totalmente diferentes, um é o cotidiano prisional e o outro é o cotidiano 

universitário. Na intepretação da professora Andréa Pires Rocha, dentro da PEL II é “sim 

senhor, não senhor” e, na universidade, torna-se possível “dizer o que pensa, falar sobre a leitura 

de um determinado texto, expor suas ideias, seus pontos de vistas”.   

Só o fato, “fato de os estudantes estarem dentro da universidade pública o ganho é 

extraordinário, a questão do pensamento crítico” (ROCHA, 2022).  

A partir dessa análise, de dois cotidianos diferentes, um dos sujeitos informantes da 

pesquisa considera que, em sua leitura, como promotor e também docente do departamento de 

direito, “há dois lados, os quais dão um equilíbrio”.  

Relata que:  
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No curso de direito inclusive foi criado um projeto de extensão que corresponde à 

uma comissão de docentes do para o acompanhamento da integração e de todas as 

limitações desses estudantes privados de liberdade, não faço parte da comissão pois o 

me considero  não-suspeito, podendo havendo pontos de colisão por minhas  atuações 

enquanto promotor de justiça e docente na UEL. (NETO, 2022). 

 

Uma primeira dificuldade mencionada por esse sujeito da pesquisa, na inserção nesse 

novo cotidiano, é o preconceito. E, dentre as dificuldades prática, ressalta que a:   

Grande maioria dos estudantes privados de liberdade são pobres economicamente, nas 

palavras do promotor de justiça 99% da população carcerária é hipossuficiente. E a 

partir desta realidade era necessário subsidiar o acesso aos sujeitos, levá-los e buscá-

los na universidade; os estudantes tinham que comer e o que lanchar. (NETO, 2022).  

 

A este respeito, ou seja, sobre essas dificuldades materiais, o referido sujeito menciona 

que:  
A partir da reestruturação que teve nacionalmente e no Estado do Paraná, por meio 

das instituições conhecidas como Conselhos da Comunidade órgão de Execução Penal 

que auxiliam o “tratamento”23 penitenciário, [foi construída] a ponte entre o sujeito e 

a comunidade, a justiça, o sujeito e a comunidade. A partir de um aporte grande de 

verbas, todos os valores correspondentes as penas alternativas a prisão, revertidas para 

um fundo estadual e grande parte dela podem ser revertidas para o Conselho da 

Comunidade em projetos para auxiliar ao tratamento penitenciário. A partir desse 

recurso/verba foi possível montar uma estrutura dentro das unidades com 

equipamentos que servisse para o estudo dos estudantes. Em primeiro momento foi 

construído uma ala dentro do Centro de Reintegração Social de Londrina (CRESLON) 

destinada aos estudantes, mesmo estando em regime fechado para que estes, mesmo 

m transferidos para a unidade de semiaberto, pudessem  ter uma melhor estrutura;  

pois tinham que sair e voltar todos os dias e dentro da (PEL II) unidade de regime 

fechado tal deslocamento foi dificultoso. Também foi criado uma bolsa que subsidia 

o transporte, alimentação, e acesso a livros dentro da unidade provenientes de doações 

ou do Estado, para que os estudantes pudessem e possam ter acesso para estudarem.  

E, para o estudante receber o auxílio/bolsa, é feito um levantamento social, pois alguns 

estudantes dispõem de condição material para arcar com as despesas, algumas 

famílias podem subsidiar, então terá acesso a bolsa o estudante que realmente 

necessitar. (NETO, 2022).  

 

Com relação à vivência do cotidiano na Universidade, esse sujeito refere-se, também,  

às dificuldades que advém do “nível de conhecimento dos estudantes”; ou seja, são estudantes 

que têm dificuldades próprias de “de uma educação deficitária no ensino médio e fundamental, 

e ao chegar em uma universidade estadual é compreensível a adaptação” (NETO).  

A este respeito observa que, dentre as dificuldades iniciais, as mais comuns eram: 

“ficar de DP (Dependência de disciplina)” ou ser reprovado. Mas, por outro lado, segundo esse 

sujeito da pesquisa, alunos do projeto tiveram “ótimos desempenhos em diversos cursos” 

(NETO).  

Outro sujeito da pesquisa, Rocha, ressalta que faz leituras a respeito do cotidiano na 

universidade a partir de estudos e a partir de observações, na experiência como docente na 

                                            
23Aspas do autor do TCC. 
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universidade, e que considera que a participação nesse projeto tem perspectiva de mudanças no 

cotidiano dos estudantes que são do sistema penal:  

Existe uma grande mudança no cotidiano dos estudantes, como por exemplo a 

responsabilidade com os horários para fazer as atividades acadêmicas, autonomia é 

totalmente das pessoas que estão estudando, e os estudantes que estão com a liberdade 

restringidas não possuem autonomia dentro da unidade prisional, local onde os 

estudantes são vigiados e punidos, como por exemplo mudar de galaria, dia de visita, 

atendimento médico, odontológico, Serviço Social, etc. (ROCHA, 2022). 

 

Para este sujeito da pesquisa dentre as dificuldades e da complexidade do projeto, está 

o da permanência desses estudantes privados de liberdade, na universidade; trata-se de:  

Questões mais complexas ao longo do processo de formação, pois os horários de sair 

e voltar para a unidade (PEL II) em algumas situações não batem, o horário do 

restaurante universitário, os horários do eventos acadêmicos, grupos de pesquisas, que 

acontecem nos contraturnos, a questão econômica para o estudante tirar o xerox do 

conteúdo, acesso à internet, o uso dos computadores por estarem muito tempo fora 

deste mundo virtual. A maioria absoluta dos estudantes privados de liberdade tem 

muitas dificuldades para concluírem os cursos no período, e a partir das experiencias 

do Serviço Social até o presente momento nenhum estudante se formou. A conclusão 

do curso é essencial, pois a grande maioria a partir do acesso à educação acaba 

abandonando o estudo para trabalhar, servir a lógica do capital para levar o sustento 

para dentro de casa. (ROCHA, 2022). 

 

Ainda, sobre essas dificuldades de permanência desses estudantes na universidade o 

Si3 afirma que dentro do universo dos que são liberados para frequentarem as aulas na 

universidade pública “uma pequena % minoria abandonou o projeto”, sobretudo, porque 

“alguns não aguentam o preconceito, a discriminação, a carga é pesada” (NETO, 2022).  

Contudo, afirma: os estudantes precisam seguir firmes. Essa discriminação e esses 

aspectos que esse sujeito denomina de “pesados” são evidenciadas no relato desse sujeito:  

Todo projeto de grande magnitude alternatividade é impactante e foram poucos 

estudantes que começaram, a primeira leva contou com 6 sujeitos aprovados e muito 

bem selecionado criteriosamente. E na época teve um estudante que abandonou a 

graduação porque não aguentou a pressão, ou seja, ele não era integrado aos outros 

colegas de graduação, por parte de alguns docentes os quais não davam espaço para 

aproximação, por outro lado o projeto deu todo amparo psicológico. (NETO, 2022).  

 

Por outro lado, no enfrentamento dessas questões, segundo o promotor, a Universidade 

Estadual de Londrina “manteve intenso contato com a promotoria, o juízo e o DEPEN”, no 

sentido de construir a abertura para experienciar um novo ambiente. 

Em suas palavras: era necessário construir “um ambiente de paciência; era tudo novo, 

era necessário aprender com os erros.  

No primeiro momento o tensionamento foi para superar o estigma e o preconceito que 

existe enraizado em nossa sociedade.” (NETO, 2022).  

A esse respeito exemplifica, que, quando do início do projeto:  
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Um estudante da graduação de matemática, ele já era estudante de ensino superior e 

se envolveu com droga e veio a praticar delito contra o patrimônio para financiar o 

vício, o mesmo tinha uma família estruturadíssima o que foge do padrão de classe 

média, este menino tinha iniciado um relacionamento conjugal com uma menina, 

tinha filhos/as e era soro positivo decorrente do uso de drogas, tinha tudo para dar 

errado. Depois de um tempo este estudante foi flagrado fazendo uso de droga na 

universidade, foi cortado do projeto e voltou para o sistema prisional. O mesmo sujeito 

depois de um tempo tratando a questão da dependência voltou a fazer vestibular e foi 

aprovado no mesmo curso, teve uma segunda oportunidade, aproveitou e trilhou um 

caminho diferente e já está fora do sistema em regime aberto trabalhando e quase 

finalizando a graduação, um caso peculiar. O apoio da família foi importante, ainda 

enquanto estava no regime fechado, para que pudesse idealizar um novo projeto 

cotidiano. (NETO, 2022). 

 

 Dentre as preocupações na viabilização do PIES, diante da participação dos estudantes 

em dois espaços diferentes, o sistema penal e o da universidade, estão as que se referem à 

segurança.  

A este respeito o promotor afirma:  

Existe uma preocupação da questão interna e externa; por isso formou-se uma rede de 

apoio, alocação na unidade, e acessibilidade aos equipamentos, a biblioteca, a forma 

de acesso, os horários, e o mínimo contato com a população carcerária que também é 

selecionada (...) houve casos de estudantes que cedeu às tentações e até mesmo ao 

dinheiro para levar coisas para dentro ou recados para fora. Por isso existe a questão 

da fiscalização intensa, revista rigorosa, o deslocamento, o trajeto. É pressão para 

todos os lados, não é fácil, e a organização do projeto explicitava todas essas questões 

para os selecionados e aprovados nos testes seletivos de vestibulares, no sentido de 

ver se os mesmos iriam aguentar. Neste sentindo [ressalta também] a importância da 

avaliação psicológica, pois houve pessoas que não aguentaram e abandonaram o 

projeto. (NETO, 2022). 

 

Ressalta-se, ainda nesta pesquisa, às dificuldades referentes ocorreram, nesse projeto, 

no período pandêmico. A este respeito, o (Si2) considera que a (UEL) buscou estratégias de 

enfrentamento aos desafios postos pela exigência do ensino remoto emergencial que se impôs 

com o período pandêmico.  

E que: 

Tratou da melhor maneira minimizando a precarização da Educação, e as unidades 

prisionais juntamente se adaptou ao momento estruturando salas de aulas dentro das 

unidades, onde os estudantes privados de liberdade pudessem ter acesso assim como 

qualquer outro estudante, existiu algumas dificuldades a serem vencidas, barreiras, a 

de uma pessoas com liberdade restringida dentro de uma penitencia de regime fechado 

com controle pudesse ter acesso a computador. (PEIXOTO, 2022). 

 

Sobre esse ensino remoto emergencial, o (ROCHA), informa que, ao longo da 

“pandemia no ano de 2020, foi criada uma comissão de pessoas responsáveis para elaborar, 

criar mecanismos para atender as particularidades dos estudantes, a exemplo o estudo remoto, 

uso de computadores, ofícios, etc”.   
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A esse respeito, a docente Rocha informa que fez parte, juntamente com a professora, 

Dra. Maria Elisa responsável pela comissão integrante da PROGRAD, de uma comissão que, 

entre outras ações, elaborou “uma cartilha pela UEL que fala sobre a presença dos estudantes 

na universidade” (ROCHA, 2022).  

Esclarece que essa comissão foi uma iniciativa da reitoria da UEL, e com que com 

certeza “vai colaborar bastante para que os estudantes concluam os cursos de graduações”. Mas 

que, para além dessas ações, são necessárias, políticas “para garantir a presença dos estudantes 

privados de liberdade, sendo que existe diferença de um estudante privado de liberdade de um 

estudante que não está cumprindo sentença” (ROCHA, 2022).  

Observam-se aspectos positivos considerados pelos sujeitos informantes em relação à 

realização do projeto na Universidade. A este respeito o promotor, expõe que enquanto docente 

do Departamento de Direito UEL, pode orientar um estudante privado de liberdade em seu 

trabalho final de curso (TCC) que teve pleno êxito e trabalho exemplar.  

E, enquanto promotor, esse sujeito considera que o saldo do projeto é positivo e que 

ele:  

Provocou mudanças no cotidiano desses estudantes que estão em regime fechado, 

partindo de duas perspectivas, a primeira daqueles estudantes que já concluíram e já 

deram sequência a sua vida cotidiana fora do sistema prisional, por mais que estejam 

cumprindo sua sentencia em regime semiaberto ou condicional, estão trabalhando e 

aproveitando o seu exercício profissional desempenhando o seu trabalho, e a 

reincidência é quase que zero. (NETO, 2022). 

 

No sentido de afirmar a importância do projeto, esse sujeito da pesquisa ressalta a 

grande reflexão na mentalidade do sujeito que está dentro das unidades prisionais (o interno) 

no sentido de que este sujeito pode ver essa possibilidade de ser um cursante de ensino superior, 

e isso se reflete no grande número, a partir também do interesse de cada um e do investimento 

feito no PIES, do grande percentual dos internos que estão nas fases anteriores de formação, 

ensino fundamental e ensino médio, é a grande maioria dos internos estão frequentando a 

escola, pois eles entendem que para além da remissão de pena em cada etapa, hoje em dia no 

entendimento do Tribunal Federal o estudante tem o mesmo número de horas como se fosse 

um estudante regular, antes era 50% da horas.   

Enfim para esse sujeito da pesquisa, na contemporaneidade, a maioria dos inseridos 

no sistema penitenciário “quer estudar” e “busca a educação como um caminho real de construir 

um novo cotidiano, construir um futuro com inúmeras possibilidades” (NETO,2022). 
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3.3. Aspectos do que pensam estudantes do sistema penal concluintes de seus respectivos 

cursos superiores sobre possibilidades e limites de um novo cotidiano 

Relata-se, nesse subitem, o segundo momento do grupo focal, no qual foi abordado o 

cotidiano dos estudantes dentro da UEL. A priori, as reflexões dos participantes desse grupo 

retratam algumas dificuldades vivenciadas no cotidiano como alunos privados de liberdade 

dentro do campus acadêmico.  

O estudante (ED1) diz: 

“No início eu sofri (...) uma discriminação mas também logo de começo eu me 

identifiquei em um grupo, acho que é normal você se identificar em um grupo e no 

decorrer da graduação você continua fazendo os mesmos trabalhos com o grupo, e 

neste grupo as pessoas tinham total liberdade para falarem qualquer coisa, eu também 

tive a liberdade de falar o que eu penso sobre qualquer coisa. E em relação ao 

preconceito, eu sofri, mesmo sem saberem que eu usava tornozeleira, porque eu nunca 

me identifiquei, é teve um boato lá no meu curso que era para as pessoas ficarem 

esperto. E alguns talvez recordem disso; E por coincidência tinha uma menina lá que 

vendia bombom – doces e sumiu R$2,00 (dois reais), e quem me conhece (risos) sabe, 

poxa dois reais, e saiu esse comentário, na época a gente saia da (PEL II) para (UEL) 

e retornávamos, não tínhamos acesso a mais nada. A minha esposa ficava com o meu 

telefone e saiu no grupo de WhatsApp da sala que um dos professores disse que tinha 

um aluno que usava tornozeleira, e alguns alunos do meu curso disse; “agora nós 

temos que ficar esperto”, aquele alvoroço, e neste momento aqueles amigos que 

faziam parte do grupo que eu fazia parte, sem eu estar presente pois eu não estava 

sabendo de nada naquele momento, eles me defenderam!!! Cara: a situação não é bem 

assim, assim assado. Porque a minha esposa estava com o meu celular e começou a 

falar, sem se identificar começou a dizer que; “se ele está ai é porque ele quer mudar”, 

e o pessoal se seguraram, enquanto os outros alunos entraram e me defenderam e 

mostraram que não era bem assim. Então a questão do preconceito na universidade 

existe, existiu no começo, existiu no meio e vai existir no fim, né cara, infelizmente 

existe pessoas que estão com as mentes blindadas para quem usar tornozeleira não 

pode estudar, se ressocializar, quem é bandido sempre será bandido e não tem como 

melhorar, essa é minha opinião”.  

 

Observa-se, nesse depoimento, o quanto é necessário, para o fortalecimento desse 

projeto que permite a frequência dos estudantes do sistema penal na universidade, o cuidado, 

por parte da Universidade em formação política, ética e pedagógica em relação à equipe 

docente; haja vista que o comentário que gera a dificuldade maior em relação aos preconceitos 

sofridos por esse sujeito da pesquisa partiu de um docente.  

Vê-se, também, a importância das atividades pedagógicas em grupo e a construção de 

vínculos com os outros/outras estudantes, durante a graduação.  

Destaca-se, também, em relação ao preconceito, a tradução do estudante do que de fato 

ele representa: “mente blindada”. Lembramos, a esse respeito, que Heller (....) refere-se ao 

preconceito como uma reprodução cotidiana que se dá no campo da fé, ou seja, parte da 
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confiança apriorística de um sujeito apenas no que ele acredita, em detrimento da veracidade 

de um fato ou não.  

Outro participante da pesquisa, o estudante (LV1), relata que em seu cotidiano na 

universidade, desde o primeiro ano até o presente momento da graduação, não significou 

nenhuma possibilidade de mudança em relação à possibilidade de construção de novos vínculos 

durante a frequência na universidade.  

O estudante expõe da seguinte maneira: 

“Do 1º ano até agora no 4º ano eu não tive nenhuma mudança, porque o meu 

relacionamento com os estudantes é bem distante; não é igual aqui no Serviço Social, 

ali o pessoal é meio assim; há usa tornozeleira, não chama para fazer trabalho em 

grupo, então muita das vezes, tem um trabalho para analisar, a exemplo um livro de 

400 páginas eu tenho que analisar sozinho, enquanto o grupo ali está em quatro cinco 

pessoas, então eu nunca fui acolhido ali no CLCH, ali pra mim não tem amigos na 

universidade, eu tenho meus amigos que estudam aqui você sabe, desde o primeiro 

ano, então ali eu nunca fui acolhido nem pelos professores, nem todos também, 

alguns, mas agora estudantes mesmo nenhum, então o que eu posso colocar aqui é que 

ali eu não tenho uma convivência boa com os estudantes do meu curso por eu usar 

tornozeleira, a discriminação ali é 100%”.   

 

Mas uma vez, ressalta-se a importância de treinamento político pedagógico por parte 

da universidade, para que os docentes acolham esses estudantes durante sua permanência na 

universidade. É, no nosso entendimento, o seu papel de educador rever os próprios preconceitos 

durante o exercício da docência. Por outro lado, não se quer culpabilizar nenhum dos sujeitos 

que compõem a comunidade universitária, mas, sobretudo, chamar a atenção para o quanto os 

preconceitos tolhem possibilidades de novos projetos de vida.  

Como já mencionado nesta pesquisa a respeito do preconceito a autora Heller (2000) 

diz “toda ultrageneralização é um juízo provisório ou uma regra provisória de comportamento, 

antecipa a atividade ou ação, mas nem sempre encontra a confirmação na prática”. Para a autora, 

“podemos inferir que a maior parte dos juízos provisórios não são preconceitos. O preconceito 

é um tipo particular de juízo provisório”. (HELLER, 2000, p. 71). Ou seja, um tipo de juízo que 

reproduz uma forma de ser contrária à dignidade dos seres humanos.  

Nota-se que existe juízo provisório a respeito dos estudantes da UEL privados de 

liberdade inseridos no sistema penal e que tal juízo implica no acolhimento, por parte da 

universidade.   

Nesse sentido o estudante (ED2) fala: 

“Eu também pela experiencia já estudei dois anos na graduação de Letras Vernáculas 

e agora estou cursando outra graduação eu não me sinto acolhido em ambos os 

departamentos de graduações. Em relação ao cotidiano aqui dentro, eu passei por isso, 

e acho que, eu passei por isso, todos nós passamos, e creio que sempre vai existir, 

preconceito, rejeição, e tem aqueles que entende a situação, a gente faz até um vínculo 
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uma amizade, sabe que a gente errou, mas saber que a gente fez por merecer estar aqui 

é merecimento nosso, corremos atrás, fizemos por estar aqui hoje, não foi por acaso, 

foi decisão nossa de mudança de vida, de transformação, né. E tem aqueles que chega 

dão uma tapinha nas costas, mas por trás você percebe que ele não aceita. Assim como 

meu colega (LV1) falou; muitas vezes a gente vai fazer um trabalho em grupo e 

acontece a exclusão, preconceito, mas a gente infelizmente, a gente vai fazer o que, 

nos temos saber lidar com isso aí e seguir em frente e buscar o nosso objetivo. Como 

o (ED1) falou isso existiu no começo, no meio e vai existir no fim, isso não é só pra 

nos isso aí é pra universidade”. (Estudante ED2, 2022). 

 

Apesar dessas dificuldades, e que são reproduções de uma forma de ser dessa 

sociabilidade burguesa, os sujeitos da pesquisa ressaltam mudanças positiva no cotidiano, a 

partir do momento em que passam a frequentar a universidade. E, dentre essas mudanças, 

ressaltam a possibilidade de ver a família, bem como criar novos vínculos, quando estão no 

espaço da universidade.  

Contudo, ressaltam, também, outros conflitos que aparecem, no ambiente prisional 

durante esse período de frequência na universidade.  

Dentre esses conflitos, evidenciam o controle no ambiente prisional que se estende, 

inclusive à mobilidade nos espaços na própria universidade; ao medo de perder a possibilidade 

de continuar frequentando a universidade, etc.    

 
“Aquele cotidiano da (PEL II) quando eu saí pra cá muda totalmente, não dá nem 

tempo pra eu descrever para você tudo o que muda, é, no cotidiano mesmo, fora a 

parte mental fora as outras coisas. Mas eu saí do mundo prisional e conheço a 

universidade, no final do dia eu volto para o cotidiano prisional. Mudou totalmente 

essa é a resposta”. (Estudante SS1, 2022). 

“Lá de dentro pra cá (UEL) não tem nem como explicar é totalmente diferente, é a 

vida de cão lá né, como a gente estava falando, ingressar aqui dentro na vida da 

universidade, sair de lá e vir pra cá a mudança é 100%”. (Estudante LV1, 2022). 

“Lá dentro você está privado de tudo né, até pra ver os filhos a família, se tem um 

projeto desse ai, ainda mais no meu caso que foi antecipado para eu poder ter acesso, 

o fato de você vir aqui na universidade conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, 

e ter o contato com a família”. (Estudante ED2, 2022). 

“Ainda mais pelo fato de alguns agentes não aceitar que você merece aquela mudança, 

que de fato você vai mudar, é um empecilho tirar você do cubico (pô eu vou tirar esse 

cara agora pra ir pra rua). Nem todos os agentes é o caso, mas tinha um e outro que 

vulgarmente falando o agente colocava o pé na sua liberdade, não queriam deixar você 

sair, atrasavam o horário de trazer a gente pra você chegar atrasado ou chegava mais 

cedo, tinha um especifico pra gente voltar chegava mais cedo pra falar que você não 

estava lá no horário, para te dar um falta ou algo do tipo. Tinha tudo isso, mas aqui 

fora o cotidiano é totalmente diferente, aqui querendo ou não, aquele que tem a pessoa 

fora da cidade fica complicado vir ver, mas aquele que tem a família na cidade, o seu 

cotidiano muda porque sua família fica mais próxima de você, talvez não possa te ver 

na unidade mas possa te ver na universidade ela vem te ver, conversa, abraço, aquele 

carinho. É totalmente dois mundos diferentes”. (Estudante ED1, 2022).  

“Eu ia falar a questão da família que mudou bastante, porque não precisa ir lá (PEL 

II), pois a partir do momento que a gente estava aqui na (UEL) a família tinha a 

oportunidade de vir até aqui, sair daquela humilhação que tem de entrar no presidio. 

Muitos nem tinham visita, mas com a oportunidade de vir pra cá tiveram acesso a 



74 
 
 
 

família, e isso até causou um certo transtorno no começo, o pessoal não queria e tal. 

Como assim tá recebendo visita lá? Isso foi uma mudança” (Estudante SS2, 2022).  

“Eles queriam colocar algumas áreas restritas, da gente aqui próprio dentro da 

universidade, como por exemplo eu não podia ir até a PROGRAD, imagina eu tinha 

que ir lá a tornozeleira apitava e gerava descumprimento”. Quantas vezes eu precisei 

ir na PROGRAD e gerava descumprimento, e eu tinha que ir pois era lá que resolvia 

o problema, e gerava descumprimento, se chegasse 1 minuto atrasado tinha que 

assinar o descumprimento, então, mesmo agente estando dentro da universidade ainda 

tinham regras”. (Estudante LV1, 2022). 

“Funciona assim, é limitado, você tem como fazer por GPS qual o lugar que você vai 

estar, como a (UEL) é muito grande ai se colocava um aqui no CESA, ai você só 

poderia ir até o ponto de ônibus, se precisasse ir até a biblioteca central não poderia 

ir”. (Estudante SS2, 2022).  

“Correndo o risco de perder o benefício, você tinha que quebrar algumas regras 

correndo o risco de perder (risos)”. (Estudante ED1, 2022).  

 

Apresenta-se através dos relatos, mais uma vez, que o preconceito/discriminação 

existe dentro da universidade, concomitantemente o aluno (SS2) mostra outra realidade, a sua 

realidade vivenciada dentro de outro departamento da mesma universidade pública, ressaltando 

o quanto se sentiu acolhido pelos demais colegas e professoras do departamento. E tal relato se 

dá, quando apresentado foram apresentadas duas imagens, no grupo focal (apêndice II), para 

que ressaltassem a que mais representa o seu cotidiano na universidade.  

Por fim, a terceira e última temática apresentada no grupo focal foi a que se refere às 

expectativas dos estudantes quando concluírem seus respectivos cursos. E dentre essas 

expectativas, os sujeitos da pesquisa, citaram: a família, o trabalho, a possibilidade de  

especializações, as expectativas em relação a aprovação em concursos e a expectativa de 

enfrentar as dificuldades que perduram enquanto não cumprirem todas as etapas de progressão 

de pena para que possam ter o que denominam de “ficha limpa”.  

Constata-se, também, na construção desse projeto de um novo cotidiano, mais uma 

vez a importância da família. Mas, ressalta-se, sobretudo, na maior parte dos depoimentos, 

expectativas de construção de novos projetos de vida. 

“Eu me vejo assim, no começo eu me via meio perdido assim na escuridão, no mundo 

acadêmico, mas hoje eu já me encontro e me vejo onde eu estou, na verdade não estou 

mais naquele mundo perdido, na escuridão. Mas é difícil de eu me escrever, eu mesmo 

me identificar”. (Estudante LV1, 2022). 

“Eu acredito que lá dentro é difícil, você cria na sua cabeça que vai para uma faculdade 

e tudo vai melhorar vai mudar, seus problemas, você tem tantos problemas lá dentro 

que só um raio de luz ali, que vai mostrar uma direção que você vai pra fora daquele 

lugar, você acha que tudo vai mudar, e as armadilhas eu acredito que seja é o momento 

que você está aqui fora, você assume responsabilidade com a família, você tem um 

aluguel pra pagar uma compra pra fazer, energia, agua, isso talvez possa tirar seu foco 

no estudo, e por essas preocupações se você não estiver centrado você acaba 

imaginando outras possibilidades talvez você voltar para aquele sistema prisional. Em 

questão de projeto a princípio tenho meu comercio fora do mundo acadêmico, tocar 

meu comercio, e aqui dentro me formando agora, trabalhar é um fato, talvez não seja 

tão bem remunerado, mas aos poucos vou fazendo”. (Estudante ED1, 2022).  
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“Eu acho que pra mim essa questão de reaprender muita coisa, no meu caso eu fiquei 

muito perdido, sai assim totalmente sem noção com medo do novo e aos poucos fui 

conquistando e ainda estou conquistando, apesar de muita restrição e acho que as 

armadilhas são as dificuldades do dia a dia que aparece, dá pra fazer isso aqui, mas 

você sabe que se fizer vai ser prejudicado. Acho que é mais a questão de aprender 

buscar o novo e encarar, pelo menos eu cheguei na universidade com medo, será que 

vou conseguir e tal”. Pretendo prestar concurso na área, ser pai, unir a família que 

ainda está um pouco distante”. (Estudante SS2, 2022).  

“Eu não me sinto resolvido, eu ainda não me achei”. (Estudante SS1, 2022). 

“Eu penso assim dentro da prisão tem muitas dificuldades, quando a gente faz muitos 

planos, projetos né, e aqui fora muda totalmente, porque pode ser um problema 

financeiro, pessoal, e as armadilhas são essas ai, precisamos vigiar pra não cair em 

tentação e voltar cometer o erro e retornar lá pra dentro, você tem que. Estar focado 

constantemente rumo ao progresso. Em relação a projeto eu tenho um projeto que está 

quase no final da elaboração, dar aula de capoeira para criança, e outra é me livrar 

desta tornozeleira pra poder ampliar a minha área e eu poder ajudar a mulher que 

trabalha vendendo salgados”. (Estudante ED2, 2022).  

“No final a vitória é certa”. (Estudante LV1, 2022).  

 

Ressalta-se, enfim, com base em Lukács (2013), que a teleologia se constrói em meio 

a causalidades; ou seja, possibilidades de construção de um novo cotidiano se constroem diante 

de alternativas concretas; possibilidades concretas.  

Em todos os relatos, enfatiza-se a preocupação e a dificuldade com essa nova forma 

de cotidianeidade, traduzida pelos participantes desse grupo focal como uma dificuldade que 

decorrem do trânsito entre duas particularidades da realidade que vivenciam: “a de dentro” do 

sistema prisional e a “de fora, do sistema prisional”. 

 Dificuldades, que, contudo, trazem, com elas expectativas, aprendizagens, receios e, 

sobretudo, empenho para construção novos projetos de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante todo o percurso realizado em torno da tematização das expectativas de 

estudantes privados de liberdade com relação às possibilidades de novos projetos e novas 

estratégias de materialização da vida cotidiana, a pesquisa envolveu-se algumas mediações 

conceituais sobre a categoria cotidiano e aspectos da realidade social que se rebatem no 

ambiente prisional, conforme referências bibliográficas sobre o sistema prisional. 

Cumpre registrar que, houve uma grande dificuldade em encontrar documentos sobre 

PIES que permite que estudantes que estão no sistema penal possam frequentar, como alunos 

regulares e de forma presencial, Cursos superiores na Universidade Estadual de Londrina, após 

terem aprovação no vestibular.  

Constatou-se, portanto, na pesquisa que se trata um projeto inovador, o qual permitiu 

sujeitos do regime fechado acessarem curso superior em uma universidade pública, e que teve 

seu trabalho pioneiro desenvolvido e implementado na cidade de Londrina. 

             O objetivo geral da pesquisa era refletir sobre as expectativas de estudantes privados 

de liberdade com relação às possibilidades de novos projetos e novas estratégias de 

materialização da vida cotidiana. Tendo em vista a necessária resposta a este objetivo, partiu-

se de um pressuposto, e que foi constatado no desenvolvimento da pesquisa, que tudo o que é 

recente gera expectativas diversas, e se em tratando um cotidiano que se assemelha a dois 

cotidianos totalmente diferentes, porque se constrói em dois ambientes radicalmente diversos: 

um aberto e um fechado. Constatou-se, nesta pesquisa, que em ambas as  instituições em que 

esses cotidianos são construídos (Unidade Prisional Penitenciaria Estadual de Londrina – PEL 

II  e Universidade Estadual de Londrina – UEL), falta  estrutura para acolher as demandas dos 

sujeitos sociais (estudantes que cumprem penas em regimes fechados) que vivenciam a 

oportunidade de frequentarem seus cursos superiores. 

                Depoimentos feitos, por meio do grupo focal, os estudantes privados de liberdade 

afirmam que a visita familiar contribui para o período de privação de diversas maneiras. Viu-

se a importância desse direito previsto na LEP e regulamentado por portarias e decretos. Apesar 

disso, cabe recordarmos que esse direito também pode ser legalmente suspenso ou restringido, 

segundo os participantes do grupo focal, mediante intervenção do agente penitenciário. Ou seja, 

na linguagem de participantes desse grupo focal: caso o agente penitenciário queira “colocar o 

pé”.  
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Observa-se, em todos os depoimentos a extrema importância atribuída à família; o que 

evidencia uma das demandas postas para o trabalho do Serviço Social dentro da unidade, que é 

essa mediação com os familiares dos que estão inseridos no sistema penal, é essencial para 

garantir os direitos sociais desses sujeitos privados de liberdade.  

             Evidenciou-se que expressões de preconceitos - tais como o racismo, transfobia, 

homofobia, machismo e a discriminação - estão presentes dentro da PEL II e também na UEL, 

pois são duas instituições que fazem parte da estrutura cotidiana da sociedade e tais preconceitos 

são expressos nas esferas; econômica, jurídica, política.   

             Constatou-se a partir desta pesquisa que o objetivo geral foi atendido porque,  

efetivamente, foi possível demonstrar as expectativas dos estudantes privados de liberdade, com 

relação à construção de um novo cotidiano, como por exemplo, a expectativa de se inserirem 

de imediato no mercado de trabalho para terem recursos financeiros e garantir as necessidades 

básicas de sua subsistência e de suas famílias, colocarem em pratica projeto da arte popular 

brasileira, a capoeira, conhecida como luta de libertação, voltado para crianças, adolescentes, 

adultos e idosos/as. 

                 Compreendeu a expectativa desses sujeitos privados de liberdade, e em regime de 

progressão de pena, com relação à possibilidade de prestar concursos públicos nas áreas de suas 

respectivas formações superiores e de consolidar a vida familiar: terem filhos/as, ou seja, a 

oportunidade de serem pais; morar com suas companheiras, pois o monitoramento da 

tornozeleira eletrônica e as condições materiais que vivenciam, ainda não permitem experenciar 

tal situação. 

               Entretanto mesmo com os limites presentes na sociabilidade burguesa conservadora 

que tendem a limitar capacidades teleológicas frente às situações de violência, discriminação, 

preconceitos e que, são ainda mais aviltantes para os que já foram inseridos no sistema penal, 

esses estudantes reconhecem as inúmeras oportunidades que a educação e sua inserção na 

universidade pública lhes proporcionaram com relação à possibilidade de projetar um novo 

cotidiano, sendo uma dessas possibilidades, a possibilidade  a de ter a convivência familiar fora 

de um ambiente punitivo e vigiado, conhecido como “mundo cão”; haja vista que, enquanto 

estão na Universidade, são visitados por familiares num ambiente aberto, atribuem uma grande 

importância; segundo eles a família é um alicerce que dá forças para buscar um novo cotidiano. 

Observa-se que a ausência do Estado na garantia de direitos fundamentais, inclusive com 

relação à uma política que venha a consolidar possibilidades de proteção social aos que são 
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oriundos do sistema penal acaba faz com que à família seja delegada um suporte material e uma 

responsabilidade que a ultrapassa. Muitas vezes, as famílias desses sujeitos vivenciam 

condições de vulnerabilidade social; daí a fundamental importância das políticas sociais nas 

quais se insere o trabalho do assistente social.  

Para finalizar, ao transitarmos as principais ocasiões desta pesquisa, aprendemos que 

a partir do acesso à educação superior é possível ter uma tomada de consciência, maduração. 

Com esse acesso, o cotidiano acadêmico pode ser apreendido por meio dos capitais culturais, 

iluminando o caminho para entender-se como um sujeito singular dotado de uma subjetividade, 

ou seja, da capacidade de criar e projetar um novo cotidiano.  

Entende-se que enquanto agentes sociais estamos inseridos em um campo/palco social 

organizado e que há uma correlação de forças entre dominantes e dominados, relações de 

desigualdades, violações de direitos, preconceitos, violências. Ou seja, por meio da educação é 

possível olhar e entender a realidade em que a sociedade está inserida, tencionar-se e criar novas 

formas de enfrentamento, em direção de, construirmos uma sociedade justa enquanto uma única 

unidade e não fragmentada e categorizada.  

Totaliza-se que no decorrer desta pesquisa a vivência com os estudantes criou 

narrativas reais, as quais contribuíram, indubitavelmente para o amadurecimento intelectual de 

todas as pessoas envolvidas.  

Asseguradamente, com o resultado desta pesquisa evidenciou-se um espaço vazio de 

estudos, sendo uma primeira aproximação ao tema, pretende-se desenvolver-se novas pesquisas 

nessa direção.  
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APÊNDICE I 

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTAS SUJEITOS INFORMANTES 

 

• Docente Departamento da Graduação de Serviço Social UEL – Si1 

• Coordenador Regional DEPEN – Si2 

• Promotor de Direito VEP – Si3 

  

I. Identificação da pesquisa: 

Título da pesquisa: PROJETOS DE UM NOVO COTIDIANO: EXPECTATIVAS DE 

ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA INSERIDOS NO 

SISTEMA PENAL. 

 

Objetivo geral:  

Refletir sobre as expectativas de estudantes privados de liberdade com relação às possibilidades 

de novos projetos e novas estratégias de materialização da vida cotidiana. 

 

Objetivos específicos:  

• Evidenciar aspetos materiais que se destacaram como negativos ou positivos no 

processo de inserção dos estudantes do sistema penal em universidade públicas. 

• Identificar dificuldades, expectativas e valores vivenciados por estudantes que estão 

inseridos no sistema penal, em regime fechado, em relação ao cotidiano dividido entre 

a universidade e a instituição em que estão inseridos. 

• Identificar expressões de projetos de construção de novas formas de cotidianeidade 

entre os estudantes que cumprem medidas em regime fechado. 

 

II. Sobre a Gênese: 

a. Para entender como nasceu esse projeto que possibilita que sujeitos sociais privados de 

liberdade possam frequentar uma universidade pública, gostaríamos que a senhor/a nos 

contasse um pouco da história desse projeto? 

b. Como nasceu a ideia do projeto?  

c. Quando o projeto começou a ser implantado?  

d. Quem eram os principais sujeitos envolvidos nessa implantação? 

e. Quais as dificuldades para implantá-lo? 

f. Quais as justificativas utilizadas para torna possível? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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g. Quais os primeiros impactos causados pelo projeto no cotidiano da Universidade? 

h. O/A senhor/a presenciou que tipo de comentário a respeito do projeto, poderia dar algum 

exemplo? 

2- Sobre o andamento do projeto: 

a. Como o/a senhor/a avalia a materialização do projeto até a presente data? 

b. Quais as mudanças que esse projeto provocou, até agora, no cotidiano desses estudantes 

que estão em regime fechado?  O/A senhor/a indica algum fato relevante a esse respeito? 

c. Quais as expectativas de manutenção e /ou ampliação desse projeto? 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada Projetos De Um Novo 

Cotidiano: Expectativas De Estudantes Da Universidade Estadual De Londrina Inseridos No 

Sistema Penal, sob a responsabilidade do pesquisador Damon Francisco dos Santos Junior, RG 

8.848.490-8, com a orientação da Professora Dra. Olegna de Souza Guedes. A pesquisa está 

sendo desenvolvida junto ao Departamento de Graduação Serviço Social, na Universidade 

Estadual de Londrina - UEL. Nesta pesquisa se buscou refletir sobre as expectativas de 

estudantes privados de liberdade com relação às possibilidades de novos projetos e novas 

estratégias de materialização da vida cotidiana. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

será obtido juntamente na entrevista pelo pesquisador Damon Francisco dos Santos Junior, 

presencialmente, tomando todos os cuidados e medidas de prevenção do Ministério da Saúde, 

OMS e PROGRAD. Na sua participação você será entrevistado a partir de um roteiro com 

questões semiestruturadas. Fica a seu critério ser identificado/a na pesquisa, ou seja, o 

anonimato será mantido caso seja sua vontade. Os resultados da pesquisa serão publicados e 

ainda assim a sua identidade será preservada caso assim desejar. Você não terá nenhum gasto e 

ganho financeiro por participar na pesquisa. Como entrevistado/a não há riscos de sua 

participação. Os benefícios serão a sua contribuição para compreensão de vivenciar partilhas 

de projeto de superação de rotinas que tendem a limitar capacidades teleológicas frente às 

situações de agressividade, violência e frustrações cotidianas dos estudantes privados de 

liberdade. Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum 

prejuízo ou coação. Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato 

com: Damon Francisco dos Santos Junior, telefone (43) 98829-8985, e-mail: 

damon.maculele@uel.br. CEP-UEL (Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

- CEP/UEL, LABESC - Laboratório Escola de Pós-Graduação - sala 14. Campus Universitário 

- Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380 (PR 445), Londrina- Pr - CEP: 86057-970, Telefone: 43-

3371-5455, e-mail: cep268@uel. Londrina, _____ de ________de 2022. 

Eu aceito participar da entrevista citada acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 

esclarecida. Nome:____________________________RG:_______________                                                                                                                                                                              

Participante Informante da Pesquisa __________________________                               

Damon Francisco dos Santos Junior _________________________                                                    

Profa. Dra. Olegna Guedes ________________________________ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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ANEXO I 

 

 GUIA DE TEMAS E QUESTÕES PARA O GRUPO FOCAL  

1º Campo Temático: O cotidiano na PEL II 

 

Material de Estímulo 

 

“Em meu estágio aqui, busquei sempre valorizar a disciplina de horários para dormir, acordar, 

alimentar-se (...), mas principalmente na abstinência do álcool (...) do qual como fiel viciado, 

não conseguia me desvencilhar (...) Enquanto o mundo se condena, o sistema carcerário se 

humaniza. Desde que cheguei aqui - com exceção feita aos funcionários -, fui, sempre, bem 

acolhido e tratado, encontrando, inclusive raros – mas bons - interlocutores (...) O lugar tem 

leis próprias, muitas à quais nos adaptamos rapidamente”. Em contrapartida, as reações que 

minha prisão despertou em muito supostos amigos lá do “mundão” mostraram-se reveladoras 

de algumas falsas amizades, o que é dolorido, mas igualmente confortador pelo grau de verdade 

que explicitam. (Trecho da carta de um jovem, antropólogo, preso por tráfico), escrita no ano 

2006.  

1- Questões de aprofundamento: 

• Na carta observa-se aspectos positivos em relação à disciplina no ambiente carcerário, 

haja vista à total falta de organização da rotina fora desse ambiente. Para vocês, quais 

os impactos dessa disciplina institucional, cotidiana? 

• Na carta, o autor ressalta o acolhimento positivo, excetuando o dos funcionários.  Como 

vocês avaliam esse acolhimento por parte dos seus pares: 

• Existem, de fato, leis próprias postas nesse cotidiano? Quais são? 

• Como vocês descreveriam o cotidiano de vocês dentro na PEL II?   

Sobre “o mundo cão” a que se refere um dos sujeitos da pesquisa, o que vocês teriam a 

comentar? 
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2º Campo Temático: O cotidiano na Universidade Estadual de Londrina 

  
 

 
Observe as duas imagens.  

• Algumas dessas imagens estão presentes no seu cotidiano, na universidade? Se sim, de 

que forma? Se não, como você poderia relatar esse cotidiano? 

• Depois que você teve acesso na universidade, houve alguma mudança no seu cotidiano? 

Se sim quais as que considera mais importantes? 

3º Campo temático: Expectativas de Um novo cotidiano 

“Por tanto amor, por tanto emoção, a vida me fez assim: manso ou atroz (intensamente cruel), 

manso ou feroz, eu caçador de mim (...) Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão 

esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura; fugir às armadilhas da mata escura” 

(Sérgio Magrão, Luiz Carlos Sá). 

Quando vocês pensam na construção de novas formas de cotidiano, fora do ambiente 

prisional, quais as possibilidades (em relação à família, ao trabalho, aos projetos de vida 

pessoal) que conseguem vislumbrar e quais os limites a serem enfrentados? 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada Projetos De Um Novo 

Cotidiano: Expectativas De Estudantes Da Universidade Estadual De Londrina Inseridos No 

Sistema Penal, sob a responsabilidade do pesquisador Damon Francisco dos Santos Junior, RG 

8.848.490-8, com a orientação da Professora Dra. Olegna de Souza Guedes. A pesquisa está 

sendo desenvolvida junto ao Departamento de Graduação Serviço Social, na Universidade 

Estadual de Londrina - UEL. Nesta pesquisa se buscou refletir sobre as expectativas de 

estudantes privados de liberdade com relação às possibilidades de novos projetos e novas 

estratégias de materialização da vida cotidiana. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

será obtido juntamente no grupo focal pelo pesquisador, presencialmente, tomando todos os 

cuidados e medidas de prevenção do Ministério da Saúde, OMS e PROGRAD. Na sua 

participação você fará um debate coletivo com outros estudantes, em torno do tema, 

“construção de um novo cotidiano” na presença do pesquisador e sua auxiliar, a partir de um 

roteiro. Em nenhum momento você será identificado/a na pesquisa, ou seja, o anonimato será 

mantido. Os resultados da pesquisa serão publicados e ainda assim a sua identidade será 

preservada. Você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa. Como 

entrevistado/a não há riscos de sua participação. Os benefícios serão a sua contribuição para 

compreensão de vivenciar partilhas de projeto de superação de rotinas que tendem a limitar 

capacidades teleológicas dos estudantes privados de liberdade. Você é livre para deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. Qualquer dúvida 

a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Damon Francisco dos Santos Junior, 

telefone (43) 98829-8985, e-mail: damon.maculele@uel.br. CEP-UEL (Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - CEP/UEL, LABESC - Laboratório Escola de Pós-

Graduação - sala 14. Campus Universitário - Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380 (PR 445), 

Londrina- Pr - CEP: 86057-970, Telefone: 43-3371-5455, e-mail: cep268@uel.br. 

                                                                             Londrina, _____ de ________de 2022. 

Eu aceito participar da entrevista citada acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 

esclarecida. Nome:____________________________RG:_______________                                                                                                                                                                              

Estudante Informante da Pesquisa __________________________                               

Damon Francisco dos Santos Junior _________________________                                                    

Profa. Dra. Olegna Guedes ________________________________ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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ANEXO III 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Eu, Damon Francisco dos Santos Junior, Brasileiro, Solteiro, Agente de Arte e Cultura, 

inscrito(a) no CPF/ MF sob o nº 064.379.869-21, abaixo firmado, assumo o compromisso de 

manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao 

projeto de pesquisa intitulado “Projetos de um Novo Cotidiano: Expectativas de Estudantes da 

Universidade Estadual de Londrina Inseridos no Sistema Penal”, a que tive acesso nas 

dependências do Departamento da Graduação de Serviço Social na Universidade Estadual de 

Londrina – UEL. Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me a: 

1. não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 

exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

2. não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tive acesso; 

3. não me apropriar de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponível; 

4. não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas 

as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, 

a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de 

sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: Informação confidencial 

significará toda informação revelada ou cedida pelo participante da pesquisa, a respeito da 

pesquisa, ou associada à avaliação de seus dados, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer 

outros meios. Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações 

entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com o desenvolvimento da 

pesquisa. Informação confidencial inclui, mas não se limita, à dados pessoais, informação 

relativa à operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, 

equipamentos, segredos de negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, 

projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, 

produtos, amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de 

mercado e questões relativas a negócios. Pelo não cumprimento do presente termo de 

confidencialidade e sigilo, fica o abaixo assinado ciente de que sanções judiciais poderão advir. 

Londrina, ____ de ________, 2022. 

Ass._________________________   Ass.__________________________ 

    Orientadora; Olegna de Souza Guedes     Orientando; Damon Francisco dos Santos Junior 


