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chegar. Vem ver comigo, companheiro a cor do 
mundo mudar”. 
 
 
Thiago De Mello. 
                   

 
 
.. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

SANTOS, Silva Fábio. Cumprimento de pena e os desafios para o acesso e 
premência no ensino superior:  vivências de estudantes privados de liberdade na 
Universidade Estadual de Londrina: 2021. 75f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço social) – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

Em Londrina/PR há um projeto que garante o direito ao acesso ao Ensino Superior a 
pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena em Regime Fechado. Esse 
projeto foi ousado e inovador, pois até então não se conhecia experiências dessa 
natureza no país, se existiam, não eram divulgadas. O objetivo geral da pesquisa foi 
conhecer as vivências de pessoas que estão cumprindo pena acerca dos desafios 
enfrentados para se manterem estudando Ensino Superior na Universidade Estadual 
de Londrina. A metodologia se assentou na esfera da pesquisa participante, pois o 
sujeito-pesquisador também foi estudante privado de liberdade enquanto cursou o 
Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina. Para o alcance dos objetivos 
realizou-se revisão bibliográfica, que foi baseada em leituras de livros, artigos e sites 
dos quais se buscou materiais atualizados, estes que condizem com o tema abordado, 
também através de pesquisa bibliográfica qualitativa. Tal como pesquisa de campo, 
que se referiu aos estudantes privados de liberdade cumprindo pena e cursando a 
Universidade Estadual de Londrina. Definiu-se critérios para escolha de quatro os 
quais responderam um questionário com perguntas abertas. Buscou-se conhecer 
como tem se dado a efetivação do direito à educação por meio de políticas públicas, 
analisando o alcance dessas políticas no que tange a preparação das pessoas 
encarceradas para a retomada da vida em liberdade. Essencial mencionar que a 
pesquisa levou em conta os determinantes do modo de produção capitalista e do 
racismo estrutural. Pretendeu-se fazer um breve resgate sobre a história do 
surgimento das prisões e as mudanças que estas sofreram ao longo do tempo em 
diferentes modos de produção, chegando a reflexões acerca do Estado neoliberal de 
cunho penal e seu encarceramento em massa. Também buscou-se entender a 
influência do acesso à educação, considerando enquanto instrumento capaz de somar 
pela construção de projetos de vida. Por fim, espera-se que esta pesquisa possa 
contribuir para questões pertinentes a este tema e que também possa dar mais nitidez 
a esse assunto tão importante de ser aprofundado principalmente para quem sabe, 
ser pensado uma política que venha abranger um maior número de pessoas nestas 
condições já que, os resultados que se tem são positivos segundo o próprio estudo 
feito comprova, que mesmo com as diversas barreiras enfrentadas por esse público, 
aos poucos eles tem conseguido alcançar uma formação no ensino superior. 

 
 
Palavras-chave: Sistema Penitenciário. Acesso ao Ensino Superior. Direito à 
Educação. Direitos Humanos. 
 



 
 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Silva Fabio. Sentencing and the challenges for access and urgency in higher 
education: experiences of students deprived of liberty at the State University of 
Londrina: 2021. 75s. Course Completion Work (Graduate in Social Work) – Center for 
Applied Social Studies, State University of Londrina, Londrina, 2021. 
 
In Londrina/PR there is a project that guarantees the right of access to Higher 
Education to people deprived of their liberty serving their sentence in a closed regime. 
This project was daring and innovative, because until then, experiences of this nature 
were not known in the country, if they existed, they were not publicized. The general 
objective of the research was to know the experiences of people who are serving time 
about the challenges faced to keep studying Higher Education at the State University 
of Londrina. The methodology was based on the sphere of participatory research, 
since the subject-researcher was also a student deprived of liberty while studying 
Social Work at the State University of Londrina. In order to reach the objectives, a 
bibliographic review was carried out, which was based on readings of books, articles 
and websites from which updated materials were sought, these that match the topic 
addressed, also through qualitative bibliographic research. Such as field research, 
which referred to students deprived of liberty serving time and attending the State 
University of Londrina. Criteria were defined for choosing four of them who answered 
a questionnaire with open questions. We sought to know how the right to education 
has been implemented through public policies, analyzing the scope of these policies 
regarding the preparation of incarcerated people for the resumption of life in freedom. 
It is essential to mention that the research took into account the determinants of the 
capitalist mode of production and structural racism. It was intended to make a brief 
review of the history of the emergence of prisons and the changes they have 
undergone over time in different modes of production, reaching reflections on the 
neoliberal State of penal nature and its mass incarceration. We also sought to 
understand the influence of access to education, considering it as an instrument 
capable of adding to the construction of life projects. Finally, it is hoped that this 
research can contribute to questions relevant to this topic and that it can also give more 
clarity to this very important subject to be deepened, especially for those who know, to 
think of a policy that will cover a greater number of people in these areas. conditions 
since, the results that we have are positive, according to the study itself, which proves 
that even with the various barriers faced by this public, they have gradually managed 
to achieve higher education training. 

 
Key-words: Penitentiary System. Access to Higher Education. Right to education. 
Human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A escolha do tema se deu, em primeiro lugar, pela própria experiência 

vivenciada na condição de uma pessoa em cumprimento de pena. Depois de um 

período 10 anos desde a última entrada no Sistema Prisional, fui aprovado no 

vestibular e iniciei o curso de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina no 

ano de 2018. Tendo a chance de sair para estudar e retornar para a Penitenciária 

todos os dias, benefício decorrente do projeto do Juiz da Vara de Execuções Penais 

de Londrina Dr. Katsujo Nakadomari, que garantiu o direito ao acesso ao Ensino 

Superior à pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena em Regime 

Fechado. Esse projeto foi ousado e inovador, pois até então não se conhecia 

experiências dessa natureza no país, se existiam, não eram divulgadas.  

Durante o curso pude ressignificar a vivência pessoal, entendendo-a a partir 

de uma perspectiva crítica e sócio-histórica, portanto, o despertar do interesse em tal 

pesquisa também se deu pelo fato de ter acompanhado durante todo este período o 

cotidiano de outras pessoas nas mesmas condições e por observar os desafios e as 

necessidades que apareciam ao longo dos anos. Essa dinâmica desafiadora fez com 

que muitos dos estudantes privados de liberdade que estavam fazendo graduação na 

Universidade Estadual de Londrina deixassem de estudar, sem contar que neste 

tempo ainda passamos por uma questão global, a pandemia que afetou a todos, fato 

este que trouxe particularidades a mais. 

A partir dessa experiência de ter a possibilidade de sair para cursar uma 

graduação na Universidade, estando ainda em regime fechado, me deparei com 

várias situações que me fizeram ter um olhar mais aprofundado ao invés daquela 

simples questão de pensar essa ação somente enquanto uma formação, buscando 

assim uma maior investigação para que pudesse entender melhor as particularidades 

dessas pessoas e o que ocorre durante esse tempo.  

Essa observação começou ainda durante o primeiro ano de faculdade quando 

eu saía para estudar e tinha que retornar para Penitenciária Estadual de Londrina- 

PEL 2, isso durou um ano. Depois, devido uma mudança na direção daquela unidade 

prisional fomos removidos para o Centro de Reintegração Social de Londrina-

CRESLON, local o qual permaneci mais um ano sob diversas restrições e 

impedimentos. Após este período, com a chegada da pandemia e como aquele local 

não oferecia estrutura para manter os estudantes que ali estavam sem que fosse 
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preciso parar o curso, fomos “agraciados”, segundo a própria decisão do Juiz, com 

uma espécie de Portaria Especial para que pudéssemos ficar somente em casa e 

assim dar continuidade nos estudos, ainda que de forma remota, já que estas eram 

as condições que a Universidade também estava enfrentando durante a pandemia. 

Hoje, ano de 2022 que concluo o curso de Serviço Social, ainda em regime 

fechado, entendo o quanto esta pesquisa tem sido importante não só para que possa 

dar visibilidade a esse assunto tão pouco abordado, mas também para que possa 

colaborar na construção de outros projetos que venham oferecer oportunidades de 

uma possível mudança de vida aos sujeitos que se encontram na condição de 

privação de liberdade. Sujeitos em sua maioria jovens, negros e pobres, os quais já 

vivenciam a restrições em relação ao acesso à educação pública de qualidade desde 

suas infâncias. 

Importante ressaltar aqui também a experiência vivenciada durante um curto 

período em que tive a oportunidade de estagiar no Conselho da Comunidade de 

Londrina, órgão também atrelado ao Sistema Judiciário em questões de execução de 

pena. No estágio participei de atividades relacionadas ao projeto “Além do Horizonte”, 

que diz respeito ao cumprimento de medidas para homens que cometeram violência 

contra mulheres. O Serviço Social, tem também realizado neste campo um trabalho 

de acompanhamento aos estudantes que se encontram em cumprimento de pena. 

Dessa maneira com um olhar voltado para a necessidade de intervir em uma 

complexa realidade existente em nosso país, a qual, muitos seres humanos têm 

vivenciado, contexto que, além de trazer em si um elevado custo social, acaba por 

deixar esses sujeitos impossibilitados de retomarem suas respectivas vidas após 

terem passado por um período encarcerados e conseguirem alcançar sua liberdade. 

Levando-se em consideração os processos de violações de direitos que as pessoas 

privadas de liberdade são submetidas ao longo de suas vidas, procura-se destacar a 

relevância deste estudo para que se possa avaliar a necessidade de aspectos 

imprescindíveis no que tange a intervenções humanizadoras que se façam eficientes 

em questões como reabilitação e reintegração ao meio social, voltando o olhar não só 

para estes depois de livres, mas visando também uma possível preparação eficaz e 

eficiente ainda em períodos que encontram-se com suas liberdades restringidas. 

Assim, foi feito um recorte para se falar desse processo no Sistema Prisional 

de Londrina - PR, procurando entender a influência do acesso a educação, 

considerando enquanto instrumento capaz de somar pela construção de projetos de 
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vida. Elementos esses que devem ser garantidos ainda dentro do Sistema Prisional 

afim de auxiliarem para um retorno à vida em liberdade de maneira que o sujeito venha 

ter condições de sobreviver.  

Por tudo isso, o objetivo geral da pesquisa foi conhecer as vivências de 

pessoas que estão cumprindo pena acerca dos desafios enfrentados para se 

manterem estudando Ensino Superior na Universidade Estadual de Londrina. Este 

trabalho também teve como objetivos específicos: Levantar um breve resgate histórico 

sobre a questão das prisões no capitalismo e as configurações no Estado neoliberal 

de cunho penal; Explicar como o direito à educação é garantido por lei para pessoas 

em privação de liberdade; identificar o quanto o acesso ao estudo abrange as pessoas 

que se encontram no Sistema Prisional de Londrina- PR. A partir da explanação 

acerca do meu lugar de fala, torna-se imprescindível dizer que a metodologia da 

pesquisa se assentou na esfera da pesquisa participante, que segundo Gil (2002, p. 

55 - 56) 

 

A pesquisa participante, assim como a pesquisa-ação, caracteriza-se 
pela interação entre pesquisadores e membros das situações 
investigadas. [...] A pesquisa participante, por sua vez, envolve a 
distinção entre ciência popular e ciência dominante. Esta última tende 
a ser vista como uma atividade que privilegia a manutenção do sistema 
vigente e a primeira como o próprio conhecimento derivado do senso 
comum, que permitiu ao homem criar, trabalhar e interpretar a 
realidade sobretudo a partir dos recursos que a natureza lhe oferece. 
[...]. Além disso, a pesquisa participante mostra-se bastante 
comprometida com a minimização da relação entre dirigentes e 
dirigidos e por essa razão tem-se voltado sobretudo para a 
investigação junto a grupos desfavorecidos, tais como os constituídos 
por operários, camponeses, índios etc. 

 

Ou seja, ao pesquisar sobre a realidade dos estudantes privados de liberdade 

na UEL, também me aprofundo no entendimento da minha própria realidade. Para o 

alcance dos objetivos realizamos revisão bibliográfica, que foi baseada em leituras de 

livros, artigos e sites dos quais se buscou materiais atualizados, estes que condizem 

com o tema abordado, também através de pesquisa bibliográfica qualitativa. O 

universo da pesquisa de campo se referiu aos estudantes privados de liberdade 

cumprindo pena na cidade de Londrina-PR e cursando a Universidade Estadual de 

Londrina1. Definiu-se critérios para escolha de quatro sujeitos os quais foram 

 
1 Não se buscou entrevistar qualquer tipo de pessoa que trabalhe no Sistema Prisional em questão, 
nem mesmo o Juiz responsável pelo projeto que autoriza a saída para o estudo, pois esse não foi o 
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esclarecidos e assinaram o Termo de consentimento que foi encaminhado aos 

sujeitos. 

Para o acesso as vivências desses sujeitos a intenção era a realização de 

entrevistas com roteiro semiestruturado, porém, as condições extremamente 

peculiares em que se deu a realização da pesquisa não permitiram. Além das 

dificuldades impostas pelo contexto pandêmico, destacamos que os sujeitos 

possuíam mobilidade restrita, mesmo depois do retorno presencial, pois mesmo 

estudando todos na UEL, nossos horários divergiam. Mas mesmo desta forma foi 

possível realizar a coleta de dados de uma maneira relevante para se aproximar do 

objetivo da pesquisa. Foi utilizado um questionário com perguntas abertas, as quais 

puderam facilitar o desencadeamento das reflexões, sem a mínima intenção de 

influenciar ou induzir qualquer tipo de resposta. Destaca-se que os próprios sujeitos 

responderam por escritos e posteriormente devolveram via e-mail.  

Ressalta-se que esta pesquisa não teve a intenção de discorrer acerca 

daquilo que levou esses sujeitos a passarem por esse processo de privação, mas, 

mostrar como esse fato deve ser encarado, pensando em questões humanizadoras 

que levem a garantia do direito à educação, por meio de programas e projetos que 

envolvem os sujeitos em cumprimento de pena, possibilitando que construam projetos 

de vida e, mais que isso, possam de fato utilizar a experiência na vida pós prisão. 

Acreditando-se que desta forma torna-se possível a construção de meios que possam 

minimizar os impactos nefastos que o encarceramento pode provocar na vida de uma 

pessoa.  

Em síntese, problematizou-se o quanto o modelo de prisão centrado na 

segregação se materializa a partir da lógica da punição, prova disso é o gritante índice 

de reincidência, e a cada dia esse problema se torna mais nítido e difícil de ser 

resolvido. Este problema, frente as condições subumanas de encarceramento têm, 

segundo Guaraci Pinto e Alice Hirdes (2006), neutralizado a formação e o 

desenvolvimento de valores humanos básicos, contribuindo para a estigmatização, 

despersonalização e prisionização das pessoas nesta condição, funcionando na 

prática como um autêntico aparato de reprodução da criminalidade. 

Também buscou-se conhecer como tem se dado a efetivação do direito à 

educação por meio de políticas públicas, analisando o alcance dessas políticas no que 

 
foco da pesquisa.  
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tange a preparação das pessoas encarceradas para a retomada da vida em liberdade, 

buscando uma mudança de mentalidade que permita fazer com que consigam 

aproveitar novas oportunidades sem reincidir. Essencial mencionar que a pesquisa 

levou em conta os determinantes do modo de produção capitalista e do racismo 

estrutural. Pretendeu-se fazer um breve resgate sobre a história do surgimento das 

prisões e as mudanças que estas sofreram ao longo do tempo em diferentes modos 

de produção, chegando até o Estado neoliberal de cunho penal e os efeitos nefastos 

do encarceramento em massa.  

 O trabalho se divide em três capítulos, no primeiro apresenta-se reflexões 

sobre as Prisões no Estado neoliberal, para isso trouxemos um breve histórico sobre 

o surgimento das prisões para, posteriormente, abordarmos as características 

contemporâneas do Estado neoliberal de cunho penal e o encarceramento em massa, 

neste capítulo também se apresentou informações sobre a Realidade do Sistema 

Penal brasileiro e o encarceramento em números. No segundo capítulo, nomeado 

como Direitos à educação enquanto se cumpre pena, sistematizou-se o marco legal 

que garante o direito à educação de pessoas privadas de liberdade contextualizando 

a experiência de Londrina/PR acerca do ingresso de pessoas privadas de liberdade 

na educação superior.  

O último capítulo se centrou nos resultados da pesquisa empírica, por isso foi 

nomeado como Percepções de pessoas que estiveram privadas de liberdade sobre o 

acesso à educação. Apresenta-se a análise das entrevistas a partir de seis eixos: 

Acesso à educação durante infância e adolescência; Educação durante a prisão em 

regime fechado; Acesso à educação durante o cumprimento de pena privativa de 

liberdade; Desafios enfrentados; Importância do estudo e do trabalho; Projetos de 

Futuro. 
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2. PRISÕES E ESTADO NEOLIBERAL 

 

O presente capítulo busca refletir sobre os aspectos históricos do 

aparecimento das penas e da prisão, revisando sua trajetória na intenção de 

demonstrar a origem, de práticas defendidas ao longo da história, bem como os 

aspectos que marcaram seu surgimento. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O SURGIMENTO DAS PRISÕES 

 

Para esse breve resgate histórico nos fundamentaremos na obra Vigiar e 

Punir de Foucault (1987), por consideramos que é uma obra clássica que situa o lugar 

das prisões como expressão do controle e disciplinamento dos corpos. O pensador 

nos explica que em meados do século XVII nos Estados Unidos e na Europa, a 

civilização passava por um período de grandes brutalidades e violências quando o 

assunto era punir alguém por algum tipo de crime cometido. Ou seja, o pensamento 

que se tinha na época ao fazer justiça, era de que o sujeito condenado teria que passar 

pelo suplício, com o objetivo de lhe causar muito sofrimento físico. Acreditava-se que 

dependendo do crime, no cumprimento de sua sentença tudo deveria ser reduzido a 

cinzas, mas esse processo teria que ser lento e doloroso,  

 
Depois de duas ou três tentativas, o carrasco Samson e o que lhe 
havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca e lhe cortaram 
as coxas na junção com o tronco do corpo; os quatro cavalos, 
colocando toda força, levaram-lhe as duas coxas de arrasto, isto é: a 
do lado direito por primeiro, e depois a outra; a seguir fizeram o mesmo 
com os braços, com as espáduas e axilas e as quatro partes; foi 
preciso cortar as carnes até quase aos ossos; os cavalos, puxando 
com toda força, arrebataram-lhe o braço direito primeiro e depois o 
outro. (FOUCAULT,1987, p.09). 
 

Dessa forma a pena era executada nos corpos dos condenados, assim não 

tendo a intenção de causar sofrimento a longo prazo, como nos dias de hoje em que 

os condenados cumprem extensas penas nas prisões. Inclusive, nos dias de hoje, 

quando a pena de morte é aplicada busca-se formas cuja a dor e sofrimento seja 

evitado. Na Idade Média, a maneira de se punir alguém por ter cometido algum crime 

era pensada de uma forma que pudesse causar terror nas demais pessoas que 

assistiam ao suplício para que eles não viessem a cometer crimes também. Vale 

ressaltar que no modo de produção existente naquela época, não havia a necessidade 
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de preservar e reproduzir uma força de trabalho, pois os lugares já estavam 

determinados pela estratificação própria do feudalismo. 

Mas por outro lado, essa forma de punir em público era tida como uma 

fornalha que acendia e fomentava ainda mais a violência. Muitos foram os processos 

de cumprimento de pena vivenciados ao longo do tempo com a morte na guilhotina, 

cuja sua função era tirar a vida dos condenados de uma maneira rápida a qual já não 

lhe causasse dor, quase sem tocar ao corpo, ou também maneiras de punir cortando 

a mão do condenado. Com o estabelecimento do modo de produção Capitalista e o 

surgimento do trabalho livre, passa- se a existir a necessidade da classe dominante, 

ou seja, da burguesia, em um disciplinamento que adequassem a força de trabalho 

para a consolidação da lógica exploratória assentada na mais-valia.  

Novos arranjos foram estudados ao longo da história  no sentido de fazer com 

que as punições em cumprimentos de pena deixassem de ser pensadas somente 

enquanto fisicamente, sendo encarada de uma forma que fosse pensada na 

possibilidade do criminoso não cometer novamente mais algum tipo de crime, assim, 

buscando outras formas de fazer o sujeito sofrer no cumprimento da pena a ele 

imposta, deixando de ser o sofrimento do corpo o alvo principal da repressão penal. 

Assim a civilização por menos de um século, sendo na virada do século XVII 

para XIX, passou por uma transição de muitas reformas e projetos, abolindo velhos 

costumes e práticas, aderindo a novas ideias. A elaboração de códigos passa a 

traduzir uma nova era para a Justiça Penal, à exemplo da Rússia, 1769; Prússia, 1780; 

Pensilvânia e Toscana, 1786; Áustria, 1788; França,1791, Ano IV, 1808 e 1810. 

(FOUCALT,1987, p.12). O autor refere que em alguns países, mesmo depois de terem 

sido abolidas as punições assentadas no suplicio, essas foram reestabelecidas, sendo 

posteriormente extintas novamente. Na França demorando um pouco mais, tendo fim 

só em abril de 1848, mesmo diante de muitas críticas agressivas. 

De certa forma, percebe-se então que no final do Século XVIII três maneiras 

organizacionais no sentido de punir são encontradas, ou seja, uma ainda em vigor, 

sendo de acordo como velho direito monárquico, já as outras remetem-se a uma ideia 

mais aprimorada com práticas disciplinadoras justificadas a partir do entendimento de 

que a punição é um direito da sociedade como um todo, mas que também se diferem 

entre si de acordo com o aparato planejado. Neste sentido, Foucault (1987) refere que 

podemos então enxergar a punição no direito monárquico como um cerimonial de 

soberania a qual manuseia os efeitos dos ritos aplicados sobre o corpo do condenado, 



18 
 

como sendo uma forma de vingança, prolongando ainda mais uma visão de terror aos 

olhos dos espectadores por ser casual, excêntrico, tendo o soberano uma espécie de 

poder acima da lei. 

O autor aponta que após essas três décadas, surge a instituição conhecida 

como “Casa dos jovens detentos em Paris”, a qual contava com normas regulamento 

redigido por Léon Faucher, estas com artigos estipulados com afazeres que os 

detentos deveriam cumprir, assim utilizando o tempo no sentido de punição. Assim 

deixa-se de ter o domínio dos corpos pelo suplício com a extinção dessa prática, mas 

isso não quer dizer que os corpos deixaram de serem dominados e sim essa 

dominação tomou uma nova forma. Passava-se assim a entender a pena de uma 

forma que deixasse o sujeito com seus direitos suspensos, substituindo o antigo 

carrasco por técnicos como médicos, guardas, capelães, psiquiatras, psicólogos, 

educadores etc. 

Na disposição dos juristas reformadores, a repreensão é um processo de 

renovação do indivíduo enquanto sujeitos de direito. Muitas críticas foram feitas em 

relação aos novos modos de punir, tendo como pensamento que a prisão não era 

bastante punitiva, mesmo tendo como complementos punitivos a redução alimentar, 

privação sexual, expiação física e a masmorra, pois se diziam os detentos ter menos 

fome, menos frio e privações que muitos pobres ou operários. Quase que 

inacreditavelmente, essa nova forma de punir era vista com mais respeito e 

humanidade, buscando ao invés de punir o corpo, punir a alma do indivíduo. 

Tais mudanças trouxeram também algumas definições na questão das 

infrações, na medida de estabelecer o que era mais grave e aquilo que poderia ser 

tolerado ou punido de uma maneira menos árdua, como por exemplo crimes que 

estavam ligados a religiosidade, como blasfêmia e que deixaram de ser constituídos 

enquanto crime. Foucault (1987) coloca em síntese que muitas medidas foram 

tomadas ao longo da história, várias foram as modificações sofridas na maneira de 

punir, aspectos foram inseridos, como técnicas e discursos científicos juntamente com 

um saber apropriado se entrelaçando com essa nova prática na maneira de punir, 

visando não à ofensa passada mas à desordem futura. 

 

Podemos, é preciso admitir uma proximidade da pena e do crime; mas 
não mais na antiga forma, em que o suplício devia equivaler ao crime 
em intensidade, com um suplemento que marcava o “mais-poder” do 
soberano que realizava sua vingança legítima; é uma quase-
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equivalência ao nível dos interesses: um pouco mais de interesse em 
evitar a pena que em arriscar o crime. (FOUCAULT,1987, p.114) 
 

Dessa maneira, a forma essencial de castigo passa a ser a detenção. No 

modelo de encarceramento temos a punição como uma técnica que busca através da 

coerção, processos para se treinar o corpo.  De certa forma, percebe-se então que no 

final do século XVIII três maneiras organizacionais no sentido de punir são 

encontradas, ou seja, uma ainda em vigor, sendo de acordo como velho direito 

monárquico, já as outra remete-se a uma ideia mais prudente, prática, disciplinadora 

vista como um direito de punir por toda sociedade, mas que também se diferem entre 

si de acordo com o aparato planejado.  

De acordo com a história, deixa-se entender que as prisões nasceram bem 

antes dos sistemas de leis, códigos e aparelhos judiciários, tendo sua gênese na 

intenção de se apropriar dos corpos dos indivíduos com o objetivo de transformá-los 

no sentido de serem úteis.  

 
A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e 
úteis, através de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a 
instituição-prisão, antes que a lei a definisse como a pena por 
excelência. (FOUCAULT,1987, p.260). 

 

Desde o século XIX, o encarceramento penal revestiu ao mesmo tempo uma 

transformação técnica dos indivíduos e a privação de liberdade. A prisão se torna um 

mecanismo que buscaria a disciplina fazendo isso de uma maneira exaustiva, 

trabalhando aspectos no indivíduo os quais vá treiná-lo em questões como trabalho, 

comportamento, atitudes e outras questões que possa transformá-lo, usando para isso 

mecanismos repressivos e de caráter punitivo.  Busca-se através do isolamento do 

sujeito condenado uma total condição de poder sobre ele sem que possa haver 

quaisquer outras influências, trabalhando sua moralidade e atuando diretamente na 

sua consciência. 

 
Ao se tornar punição legal, ela carregou a velha questão jurídico-
política do direito de punir com todos os problemas, todas as agitações 
que surgiram em torno das tecnologias corretivas do indivíduo. 
(FOUCAULT, 1987, p. 264). 

 

Mesmo diante dessas modificações e transformações acorridas ao longo do 

tempo, é nítido que as prisões não diminuem a taxa de criminalidade, porque quanto 

mais se constrói cadeias, elas estão sempre lotadas, além do mais, acaba dificultando 
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a vida dos sujeitos condenados, deixando a estes a chance de se tornarem 

reincidentes ou ainda ao retornarem à sociedade, acabam sendo taxados como 

delinquentes e perigosos. Ou seja, “7.000 pessoas entregues cada ano à sociedade..., 

são 7.000 princípios de crimes ou de corrupção espalhados no corpo social” 

(FOUCAULT,1987, p. 293). De certa forma a prisão devolve a sociedade indivíduos 

que agora estarão “marcados” pois já não são mais primários, uma vez que estes 

foram presos por crimes ou corrupções que cometeram, aumentando assim a chance 

de reincidirem novamente pela dificuldade que encontrarão ao retomarem suas 

respectivas vidas após saírem da prisão. 

As prisões nunca deixaram de ser alvo de debate permanente e complexo de 

ser entendido, especialmente no que se refere ao objetivo social e político dessas 

instituições. No bojo dessas reflexões cabe a compreensão acerca de elementos 

interseccionados os quais possuem particularidades de classe, étnico-raciais de 

gênero, entre outras. Ou seja, a compreensão se as prisões são “boas ou ruins” vai 

depender do ponto de vista e da vivência de cada grupo social. Desta forma, é 

essencial entendermos as prisões no contexto da estrutura, como aponta Rocha 

(2020a, p. 14). 

 

Atualmente, podemos visualizar que a segurança se concretiza como 
proteção da própria ordem do capital materializada duas esferas: 
segurança econômica concretizada na proteção aos grandes capitais; 
e segurança pública, para proteger propriedade e proprietários.  Existe 
como instrumento do Estado burguês a partir de uma lógica perversa 
que, em nome da propriedade e liberdade de alguns se constrói 
aparatos repressivos contra outros, atingindo as pessoas de forma 
diferente, dependendo das condições de classe, étnico-raciais e 
gênero. Para tal, há o estabelecimento de um conjunto de relações 
jurídicas, que estão na esfera superestrutural, salvaguardando e 
protegendo a estrutura. Rusche e Kirchheimer (2004) apontam que 
“[...] todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que 
correspondem as suas relações de produção[...]” (RUSCHE; 
KIRCHHEIMER, 2004, p.  19), que são determinadas por forças 
sociais, situadas, especialmente nas esferas da economia e fiscais. 
Enfatizam que as prisões, no modelo que as conhecemos hoje, foram 
criadas no contexto do capitalismo para controlar o proletariado. 

 

Portanto, é preciso observarmos que essas instituições estão intimamente 

relacionadas ao controle social de uma parcela da sociedade, em especial negros e 

pobres. Porém o Estado promove o discurso de que se utiliza das prisões para, em 

tese, assumir a prerrogativa de disciplinar os internos desviantes. Isso se torna uma 
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jornada a qual é organizada em função de rotinas instituídas dentro dessas prisões, 

tais como banho de sol, recolhimento, conferência, dias especificados para visitas de 

familiares e também relacionamentos sexuais. Essas ações são orientadas por 

procedimentos e normas tendo como justificativa o discurso a respeito da necessidade 

de manutenção da segurança, isto é, de evitar possíveis eventualidades dos internos. 

Muitas experiências vividas ao longo do tempo nos mostram que no Brasil 

existe uma certa instabilidade quando se fala do sistema penal, este parece estar em 

constante reforma. Uma série de aspectos influenciam para o aumento da população 

e o encarceramento em massa afrontando a condição humana dos detentos nas 

prisões do Brasil. Assim a sociedade com seus sistemas normativos, passa 

despercebido nesta questão que, na maioria das vezes, acaba não entendendo qual 

a real função das prisões. 

Contudo, segundo Chazkel (2017), o Brasil também teve grandes mudanças 

que se fizeram nítidas na área da legislação criminal logo após a Independência do 

país chegando a ser exemplo de apresentar uma das primeiras instituições penais 

modernas da América Latina, esta abrigava a maioria das pessoas presas no Rio de 

Janeiro. No entanto, desde então já se percebia o efeito da desigualdade e o 

preconceito frente as questões relacionadas a cumprimento de pena, 

 
Estudos sobre o sistema brasileiro da Justiça criminal documentaram 
a intricada extralegalidade por meio da qual cidadãos e oficiais 
percorriam o espaço entre o código e a prática, assim como a perene 
recusa de direitos e a violência dirigida às camadas pobres e 

afrodescendentes (CHAZKEL,2017, p. 8,9). 
 

Com a Independência do Brasil, certos tipos de punições que eram tidas como 

aceitas na era colonial foram abolidas e novas concepções instauradas como o Código 

Criminal que trouxe leis a serem seguidas pelos cidadãos e pelos cumpridores da lei, 

limitando estes com um objetivo de reintegrar o indivíduo a sociedade recuperado. 

Chazkel (2017) refere que o Brasil também se inspirou em outros países na construção 

de prisões como a Casa de Correção do Rio de Janeiro em que foi baseado nos 

modelos e observações da Inglaterra e no mesmo padrão dos Estados Unidos. 

Segundo o autor, esta instituição diferenciava da Casa de Detenção no quesito de 

cumprimento da pena, ou seja, tinha como objetivo corrigir o sujeito, enquanto a outra 

apenas de detê-lo. Fica nítido também o quanto o regime escravista mesmo depois de 
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ser abolido, ainda deixava suas marcas quando era falado de quem se tratava a grande 

parte dos presos da Casa de Detenção do Rio de Janeiro. 

 

Eles permaneciam em custódia do Estado mesmo que não tivessem 
sido indiciados por crime nenhum compelidos a trabalhar para o 
governo, principalmente nos serviços e projetos de infraestrutura 

pública. (CHAZKEL,2017, p .11). 
 

Em 1888, quase um milhão de pessoas negras africanas e afrodescendentes 

ainda escravizados, foram libertados no Brasil. Logo após esse fato, depois de um 

ano, mais especificamente, o país entra em uma fase compreendida como Primeira 

República, um período de transição política que não chegou a alterar tanto o sistema 

penal de imediato mas que logo em seguida se viu a necessidade de declarar a 

promulgação de uma nova legislação que pudesse substituir o antigo Código Criminal 

de 1830.  

Este novo regime de cumprimento de pena, já se começava a aparecer com 

aquilo que temos hoje em questões de um estabelecimento penitenciário com celas 

projetadas para o isolamento dos presos. Por outro lado, começava a se perceber 

que, a antiga Casa de Detenção já não respondia mais aos atribuições colocadas a 

ela em questões de resguardar as pessoas que ali cumpriam suas penas, já que era 

para ser uma instituição provisória e as pessoas que ali se encontravam permaneciam 

por longos períodos. Fatos como estes contribuíram para que mais tarde, no final da 

primeira década da República, essa instituição passasse a ser definida como 

provisória.  

Chazkel (2017) aponta que ainda nesta época continuava sem um consenso 

jurídico sobre algumas questões que pudessem definir exatamente o que seria tido 

como crime descrevendo o que seria mais grave ou legal, como pedir esmolas ou 

jogar.  

Os tortuosos dados estatísticos então disponíveis mostram que a 
cadeia abrigou, consistentemente, mais indivíduos condenados por 
contravenções do que por qualquer infração mais séria. Em 1890, 60% 
das pessoas trazidas para a Detenção foram detidas por embriaguez, 

vadiagem e comportamento desordeiro. (CHAZKEL,2017, p .15) 
 

Elementos esses que comprovam o quanto a seletividade penal que 

determina quem deve estar privado de liberdade, voltando-se especificamente para 
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os mais pobres e contra a população negra, antes escravizada, depois em condição 

de exclusão na sociedade capitalista.  

No que se refere a questão de gênero, Chazkel (2017) relata que foi somente 

a partir de 1920 que na Casa de Correção passa a separar as mulheres em uma ala 

diferente dos homens, com banheiros, enfermaria e lavanderia exclusivos, passando 

a surgir espaços que foram ocupados para abrigar menores. Já na Casa de Detenção, 

as pessoas que ali se encontravam cumprindo pena passavam a realizar trabalhos 

em oficinas produzindo grande parte do material utilizado pela própria instituição, 

sendo supervisionados por trabalhadores assalariados destinados aquela função.  

A autora informa que naquela época a população carcerária alcançava um 

número de quatrocentos detentos excedendo sua capacidade que era para apenas 

150 pessoas. Isso dificultava diversos aspectos em relação ao andamento do 

cumprimento de pena das pessoas dentro daquela unidade em questões de saúde, 

disciplina, higiene e principalmente na falta de dinheiro para se manter aquele local. 

A Casa de Detenção também serviu de abrigo para diversos presos que estavam 

destinados a ser transferidos para Colônias Penais em específico a de Dois Rios. 

Ressalta ainda que a função de unir as partes dos processos profundamente 

estabelecidos da Casa de Detenção nas políticas sociais brasileiras e na prática 

criminal ganhava nitidez na extensa quantidade de pessoas reclusas sem ter sido 

acusadas de cometer algum tipo de crime, mas simplesmente pelo fato de serem 

vistos pelo Estado como pessoas que precisavam de algum tipo de assistência 

pública. 

 

Os mendigos, as crianças abandonadas as pessoas sem-teto 
encarceradas no início da Primeira República são prova viva do 
famoso processo por meio do qual a questão social acabou se 
tornando “caso de polícia” no alvorecer do século XX. 

(CHAZKEL,2017, p .27). 
 
 

O aumento desenfreado da população na Casa de Detenção era prova de 

como a polícia do Rio de Janeiro agia de forma a não cumprir corretamente a lei, pois 

na maioria das vezes, prendia as pessoas “por serem algo” e não por terem cometido 

alguma infração ou crime estipulado pela lei em vigor, o que intensificava a violação 

de direitos e o descumprimento por parte daqueles que deveriam fazer esta valer de 

maneira correta. 
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De certa forma, a visão geral do mundo moderno sempre foi aquela de que as 

prisões existem com a finalidade de construir uma “mudança” no sujeito na intenção 

de readequá-lo a lei e a sociedade, mas este fato acaba por tirá-lo ainda mais da 

conformidade daquilo que está posto a nossa sociedade, já que, ao adentrar em uma 

instituição prisional com uma simples infração, o sujeito passa a conhecer e interagir 

com criminosos reincidentes e assim aprende novas práticas criminosas.   

Ao desenvolvermos esse breve histórico, pudemos observar que as prisões 

modernas se constituíram como importante instrumento de controle da classe 

trabalhadora e dos corpos considerados desviantes. Ao adentrarmos na história das 

prisões no Brasil, constatamos a mesma lógica e pudemos observar que 

historicamente as prisões foram instrumentos para controle, repressão e opressão 

sobre os negros e pobres. Ou seja, a prisão também tem uma função segregadora, 

característica essa que se amplia no contexto do Estado neoliberal, como veremos a 

seguir.  

 

2.2 ESTADO NEOLIBERAL DE CUNHO PENAL E O ENCARCERAMENTO EM MASSA 

 

Neste sentido temos no Brasil o Estado Neoliberal com suas dinâmicas que 

deixam ainda mais acirradas a luta da classe trabalhadora pela conquista e 

manutenção de direitos. O Neoliberalismo desmonta os sistemas de garantia de 

direitos e fortalece o controle dos mais pobres, estabelecendo uma lógica de 

criminalização da pobreza. No entanto essa realidade não se explica somente com 

essa ação, mas vai mais além, ou seja, no contexto brasileiro, sempre procurou-se 

debater Questão Social, tentando demonstrar através de uma esfera macrossocial as 

relações com as formas de governo e as ideologias políticas. 

Dessa forma a concepção de Estado é direcionada para a obediência à 

globalização financeira, privatizações, centralizações no Executivo e intensas críticas 

a quais visam atentarem contra os direitos e a proteção social. Esse processo que 

criminaliza a pobreza e traz desafios a sociedade brasileira é apresentado de uma 

forma punitiva a qual busca estabelecer a ordem. Nesta lógica da criminalização, os 

jovens negros e pobres, a população em situação de rua e os movimentos sociais são 

alvos preferenciais.  

Esta população tida como “disfuncional” ao capital, se vê na necessidade de 

construir formas de resistência individuais e coletivas para sobreviver ao ataque das 
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forças instituídas, no entanto acabam sendo taxados como delinquentes e fora da lei. 

Lógica essa que se agrava no contexto da crise do capital, que constantemente busca 

se reinventar por meio de novas formas de dominação. Para cumprir esse objetivo, há 

a implementação de um Estado de cunho penal, o qual criminaliza famílias, indivíduos 

e movimentos sociais, e deixa sobre estes a culpa por viverem em condições 

desfavorecidas e principalmente quando para sobreviverem acabam tendo que 

construir mecanismos de resistência na busca por seus direitos. Assim, o Estado no 

sentido de conter essas classes vistas como perigosas, usa da força que tem através 

do aparato policial e do Judiciário. 

 

Para conter as tensões geradas pelo desemprego em massa, pela 
imposição do trabalho precário e pela retração da proteção social do 
Estado, este lança mão de estratégias de disciplinamento a frações da 
classe operária, por meio do aparato policial e jurídico. (BRISOLA, 
2012, p. 131) 
 
 

Essa população é estigmatizada por viver em uma condição social e étnico 

racial desprovida, o que leva a serem usados para tirar o foco do debate sobre as 

discussões de cidadania, direito e também sobre a proteção social, recaindo sobre 

eles uma culpa como se fossem ameaçadores contra a reprodução do capital aos 

olhos de uma sociedade demarcada pelo preconceito. Segundo Wacquant (2013) o 

Estado penal além de fazer dos jovens negros e pobres “criminosos”, acaba 

legitimando as desigualdades no sentido em que causa efeitos degradantes nas 

relações sociais e produz uma certa incerteza na sociedade quanto a essas 

populações. 

Por outro lado, se observa os impactos causados pelo Estado Neoliberal nas 

políticas sociais, os quais sofrem consequências na focalização e seletividade do 

atendimento e no dano sofrido na questão da universalização dos direitos sociais. 

Neste sentido se torna nítido a violação dos direitos humanos e a criminalização dos 

pobres levando estes na busca por sobrevivência a ingressarem em atos ilícitos e 

delituosos como roubo, furto e principalmente no tráfico de drogas.  

Estes aspectos advêm do modo de estrutura de uma sociedade que deixa a 

margem desde cedo jovens vítimas de um preconceito enraizado por meio de um 

processo de discriminação e as graves expressões do racismo estrutural. Esses 

elementos que estruturam e determinam o contexto em que vivem e que os seleciona 
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no que tange a maneira de punir os menos desprovidos de uma condição tida como 

favorável, diferenciando-os daqueles jovens de cor clara e de uma classe social mais 

afortunada, ou seja, a natureza seletiva das prisões discutida no capítulo anterior se 

agrava. Esse processo se torna nítido e continua crescendo a cada dia mais, 

aprisionando e com isso gerando um conceito conhecido como “encarceramento em 

massa”. Segundo Borges (2018, P. 83), 

 

Com os dados fornecidos nos últimos anos, é possível afirmar que a 
população carcerária é majoritariamente formada por homens, 
jovens e negros. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de países 
que mais encarceram no mundo, seguindo os passos dos Estados 
Unidos.  
 

 Realidade resultante de aspectos gerados pelo capital, como o sistema penal, 

o qual usa através de seus mecanismos formas de controle para manter sua 

engrenagem e assim favorecer a ordem capitalista e o poder da classe dominante. 

 
Os mecanismos de controle via racismo e guerra as drogas se voltam 
especialmente contra uma classe social e uma raça- neste caso, 
jovens negros e pobres. Como já mencionado, em meio a esses 
diferentes mecanismos de controle, o sistema penal é 

hegemonicamente voltado ao controle social (ROCHA, 2020, p.28) 
 

No Brasil, diversos elementos acabam influenciando e impulsionando o 

encarceramento em massa nesse período Neoliberal, havendo, inclusive uma 

tendência de privatização dos presídios. Nesse processo de encarceramento em 

massa, o que determina algumas funcionalidades dentro do sistema punitivo mas 

que seu efeito se mostra somente em medidas tomadas a favor da classe dominante 

e contra a classe dominada, dentre estas a ampliação das políticas neoliberais, o 

aumento do controle punitivo, ênfase na guerra às drogas e a criminalização da 

pobreza.  

 
A guerra às drogas entra em cena como o discurso de legitimação da 
ação genocida do Estado. Um discurso que, ao longo da história da 
sociedade brasileira, se materializou de diferentes formas e 
perspectivas em corpos negros. (BORGES. 2019. P.24). 
 

Seguindo neste viés o Estado Neoliberal tem atuado de maneira opressiva 

na intenção de manter o equilíbrio social disciplinando, punindo e controlando 

através de práticas que não coincidem com a ética e a democracia. Neste debate 

sobre a criminalidade e a maneira como o Estado encontra para controlar punindo 
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esses tidos como “inimigos”. Segundo, Rocha (2020), o principal, e mais afetado 

grupo, é formado por jovens negros e pobres que estão fora do padrão burguês. 

 

...a criminalização justifica-se pelo fato de serem negros, pobres, 
moradores de periferia/favela. A estes cabe a repulsão que foi 
construída historicamente, especialmente quando são negros. Ao 
jovem que está fora do padrão burguês resta apenas o controle, as 
abordagens policiais, a escola decadente, os empregos precários e 
mais explorados, a política de saúde inexistente. (ROCHA 2020. 
P.45). 

  

Um dos aspectos que leva ao encarceramento em massa é a questão do 

tráfico de drogas que traz em seu histórico uma espécie de mascaramento na intenção 

de continuar controlando a população em específicos “negros”. O racismo e o 

proibicionismo “fixados” nessa sociedade capitalista, também atingem diretamente 

aqueles que são explorados e mais vulneráveis, situados no mercado das drogas 

proibidas, ou seja, os jovens pobres e negros. Enfim, a desventura não está 

posicionada nas adversidades que resvalam as exceções do uso em abundância de 

algumas drogas tidas como ilícitas, mas na constituição de um estigma pautado na 

questão de raça e de classe social. 

Sobre isso, Rocha (2020) explica que a proibição de drogas tem sido 

estabelecida no Brasil desde o início do século XX, a medida em que o país sempre 

aderiu a lógica proibicionista imposta pelos EUA. O que culmina na adesão à retórica 

da Guerra às Drogas nos anos 1970, que naquele país tem como princípio o controle 

de grupos sociais como negros e latinos, mecanismo que o Brasil também se utiliza 

para implantar a seletividade penal,  

 
Da mesma forma que o Estado sempre foi penal, as prisões seletivas 
das pessoas negras e jovens também não são novidades no país, mas 
se agravam em números alarmantes no século XXI.  (ROCHA 2020. 
P. 100). 

 

O que se constata é que o Estado neoliberal se utiliza da Guerra às drogas 

para justificar o encarceramento em massa. Esses elementos estão imbricados no 

sentido de que se retroalimentam, já que as prisões provisórias por tráfico de drogas 

no Brasil correspondem a um terço do total (ROCHA 2020).  Ainda segundo esta 

autora, a proibição ao uso as drogas, cumpre sua meta, no que tange ao controle de 

pessoas. Na atualidade os conflitos sociais que submetem os jovens da classe 
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trabalhadora são imensos no país, isso faz destes ainda mais alvos de intervenções 

por meio de forças de segurança. Como reforça Juliana Borges (2018, p. 56) 

 
A sociedade é compelida a acreditar que o sistema de justiça criminal 
surge para garantir normas e leis que assegurarão segurança para 
seus indivíduos. Mas, na verdade, trata-se de um sistema que surge 
já com uma repressão que cria o alvo que intenta reprimir.  

 

Vivemos em um país o qual a reordenação que forma sua estrutura é pautada 

nas desigualdades sociais fundamentadas na hierarquia social que exclui a classe 

trabalhadora de seus direitos e que a sociedade é sujeitada a crer que, para a garantia 

das leis e normas e para que haja a segurança dos indivíduos, tem-se o surgimento 

do sistema de justiça criminal, mas na verdade se encontra escondido por trás deste, 

um sistema que já traz em sua gênese um formato repressor. Portanto, veremos na 

próxima seção a materialização das reflexões empreendidas até aqui, a partir dos 

estarrecedores números do encarceramento em massa no Brasil.  

 
 

2.3 REALIDADE DO SISTEMA PENAL BRASILEIRO: O ENCARCERAMENTO EM NÚMEROS 

 

A forma como o Sistema Prisional está ordenada deixa evidente o abandono 

no quesito de prevenção e de poder fazer com que a pessoa que uma vez passou 

pelo sistema possa retornar o convívio em liberdade. É preciso que a pessoa encontre 

oportunidades concretas que auxiliem a desenvolver habilidades que venham lhe 

proporcionar o mínimo para sua sobrevivência em uma sociedade excludente, 

capitalista e carregada de preconceitos.  

Neste sentido o atual momento em que vivemos deixa evidente que são vários 

os fatores que contribuem para que, além do problema piorar, ainda temos um avanço 

cada vez maior na população que se encontra sem sua liberdade. 

 

A superlotação no Sistema Prisional é um dos grandes problemas, 
impedindo que possa existir qualquer tipo de ressocialização e 
atendimento à população carcerária, o que faz surgir, constantes 
rebeliões. Destacando-se também que a alimentação é precária, 
sendo que a assistência médica, higiene e dentre outros elementos 
necessários para a vida dos apenados são insuficientes. 
(GUIMARÃES, 2014, p.566) 

 

Além do mais, esse problema ainda conta com o descaso e o abandono, que 

leva a agravar ainda mais essa desestruturação, quando não se tem um empenho 
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esperado pelo poder público, deixando de garantir a pessoa em prisão provisória ou  

em cumprimento de pena em regime fechado a devida assistência e outras garantias 

que se constituem em seu direito. 

 

[...] ao contrário do que estabelece a lei, os presídios atualmente 
proporcionam um ambiente degradante e desumano ao preso, tendo 
em vista, a superlotação, a ausência de assistência médica, a 
precariedade na alimentação e a falta de higiene que desencadeiam 
diversas doenças. (GUIMARÃES, 2014 p. 567). 

 
Segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN  (BRASIL, 2022), 

órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em um levantamento feito 

contando com dados até julho de 2021 a população encarcerada se manteve estável, 

apenas com um pequeno aumento de 1,1%, ou seja, em 2020 contava- se com um 

total de 811.707 pessoas com liberdade restringida, já em 2021 essa população 

alcançou o número de 820.689. Esse total contando com a maior parte pessoas sendo 

do sexo masculino e em privação de liberdade, mesmo que a quantidade de mulheres 

encarceradas tenha aumentado em relação ao ano anterior. Essa população é dividida 

em regimes e medidas diferentes, sendo da seguinte forma: aqueles que ainda não 

foram condenados, ou que estão aguardando julgamento os quais se constituem em 

um maior número, os que se encontram em regime fechado, vindo na sequência 

aqueles que estão em regime aberto e por último, contando com uma população bem 

menor, estão aqueles em medidas de segurança ou tratamento ambulatorial. 

Ainda segundo dados do DEPEN, entende-se que a falta de vagas nas 

unidades prisionais é uma situação de grande relevância, sendo fator que gera uma 

grande desproporção na questão de espaço para abrigar essas pessoas que estão 

com sua liberdade restringida trazendo a estas diversos problemas ocasionados pela 

insalubridade e também pela dificuldade em dar respostas ao cumprimento da lei nas 

questões de julgamentos nos tempos previstos, pelos operadores da lei. De certa 

forma os presídios têm se tornado, cada vez mais, grandes depósitos de pessoas 

aglomeradas, espaços esses carentes de assistência média e higiene pessoal, 

aspectos que acabam gerando outros problemas a serem resolvidos. 

Esse modelo repressivo brasileiro tem em sua gênese uma contradição na 

ideia colocada a qual tem uma intenção de reinclusão social uma finalidade bem 

diferente no que tange a reabilitação ao convívio social, porque depois de ter passado 

por esse sistema, o indivíduo sairá ainda mais despreparado, desambientado, 
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impassível e com uma grande chance de reincidir com outros crimes parecidos com 

aquele que foi preso ou com práticas piores.  

Nesse sentido, algumas questões são pertinentes quando se trata do 

planejamento da defesa dos direitos já que estes nem sempre são priorizados, ainda 

mais quando parece se ter uma população específica a que prender, ou seja homens 

negros e pobres e, que na maioria, sofrem discriminação ou preconceito tanto racial 

quanto de gênero, isso não quer dizer que mulheres também não fazem parte desse 

número de pessoas presas.  

 

Em dezembro de 2014, havia 37.444 pessoas presas em delegacias 
de polícia. Contudo, apenas para 30.177 delas o Infopen apresenta a 
informação sobre gênero, sendo 27.475 homens (91%) e 2.702 
mulheres (9%). Aplicado esse percentual (9%) para o total de pessoas 
custodiadas em delegacia de polícia, estima-se que havia 3.353 
mulheres custodiadas em delegacia, frente a 34.091 homens. 
(PIMENTA, 2014, P. 68) 

 

A realidade mostra que as mulheres que se encontram encarceradas 

enfrentam um problema maior que os homens como a insuficiência em questões 

básicas e pela falta de estrutura em unidades femininas as quais possam atender suas 

necessidades como: creches ou celas especiais para gestantes ou até mesmo 

berçários, fato este que também acaba violando os direitos dessas pessoas.  

É  importante também deixar claro que essa grande diferença no número de 

pessoas do sexo masculino ser maior que o feminino não pode ser vista como a 

questão de opressão ou de desigualdade social, já que vivemos em uma sociedade 

marcada pelo machismo na qual as mulheres sofrem com a opressão e as 

desigualdades. De certa forma, há uma leitura de que as mulheres levam uma 

“vantagem” sobre os homens na questão de punições do Estado para com as 

pessoas, já que não são estereotipadas associadas a delinquência pelo fato da própria 

sociedade coloca-las como pessoas inofensivas ao sistema tendo estas, segundo 

Pimenta (2014, p.71), vistas “como figura dócil a qual cabe a função doméstica, não 

preenche o perfil contra o qual o sistema punitivo deve estar voltado”. Além disso, o 

autor aponta que,  

 
Como às mulheres não se destinam, ordinariamente, os espaços 
públicos e produtivos, também a elas não se destinam os instrumentos 
punitivos e de controle próprios dessas arenas. (PIMENTA, 2014, 
p.70)  
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Essa relação que aparentemente deixa de lado a questão da punição para 

com as mulheres, advém do fato de se ter uma visão na qual entende-se que elas não 

fazem parte da cadeia produtiva do sistema a qual os homens estão inseridos, já que 

a ideia que se tem é de que a mulher deve apenas cuidar do espaço doméstico.  

 
De um lado, ressalta-se que a visão de que as mulheres não fazem 
parte da esfera produtiva, restringindo-se ao espaço doméstico, não 
se aplica às mulheres negras, que há muito tempo trabalham, fora de 
suas casas, para sustento de suas famílias – principal exemplo são as 

atividades exercidas como empregadas domésticas. (PIMENTA, 
2014, p.71).  

 

Mas isso muda de figura quando essas mulheres são negras, porque estas já 

a muito tempo trabalham fora de suas casas para sustentar suas famílias, isso faz 

com que as mulheres negras ocupem um maior espaço de que as brancas no Sistema 

Prisional. Soma-se a isso a questão do racismo estrutural e da seletividade penal, 

fazendo com que ocorra um crescimento em ritmo bastante acelerado o número de 

mulheres em relação ao número de homens encarcerados, e dessas, a maioria é 

negra.  

Este crescimento também se dá por diversos fatores que acabam contribuindo 

para esse aumento do números de mulheres envolvidas e que em algumas ocasiões 

na tentativa de ingressar com substâncias ilícitas dentro destas instituições prisionais 

no intuito de levar para seu cônjuge, acabam se envolvendo no tráfico de drogas ou 

que também na busca pela sua sobrevivência ou para o sustento dos filhos e além do 

mais com a ausência do marido acaba por se aventurar neste tipos de crimes, sem 

contar que ainda temos a questão das mulheres que são usadas como “mulas” para 

o tráfico de drogas internacional e que acabam sendo descobertas e presas em um 

país longe de onde são acostumas a viverem ficando assim sem nenhum respaldo e 

na maioria das vezes em condições de abandono pela própria família já que esta não 

tem a mínima condição de ajuda-las. 

 

Assim, percebe-se que, entre 2000 e 2014, a população prisional 
feminina saltou de 10.112 para 37.146, com um crescimento de 267%. 
Nesses mesmos anos, o número de homens presos cresceu 163%. O 
crescimento da população prisional feminina no período é, portanto, 

1,6 vezes superior ao masculino. (PIMENTA, 2014, p.75).  
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Ainda neste sentido, não podemos deixar de lado questões relacionadas a 

cor/raça/etnia para pessoas custodiadas no que tange a desaprovação do Estado em 

relação a pessoas negras devido esta própria tendência enraizada em nossa 

sociedade, o que faz dessa população negra maioria no Sistema Prisional 

 

Dentre os 506.906 presos e presas no sistema penitenciário brasileiro 
com informações disponíveis sobre cor/raça, 312.625 são negros – 
somados pretos e pardos. Representam, assim, 62% do total da 
população prisional, percentual que não difere muito para os homens 

(62%) ou mulheres (61%) presas. (PIMENTA, 2014, p.78). 
 

 Segundo os dados publicados em G1 São Paulo a desigualdade racial está 

muito nítida no Sistema Prisional e essa proporção aumenta cada dia mais e assim as 

prisões estão se tornando um espaço que abriga um perfil cada vez mais homogêneo, 

fazendo desta população, alvo no que tange ao encarceramento em nosso país. 

 

FIGURA 1 – PERFIL ETNICO-RACIAL DAS PESSOAS PRESAS NO BRASIL 

 

Fonte: G1, São Paulo.2020 

 

Assim fica nítido que a cor da pele traz em si um elemento usado 

necessariamente para a implementação de uma seletividade penal direcionada contra 

os negros, e que mesmo também sendo direcionada a pessoas de pele branca isso 

se dá em uma proporção bem menor, atingindo assim sempre a classe mais 

desfavorecida, deixando explicito o racismo e a questão de classe social em evidência. 
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Assim, mesmo quando atua contra brancos – e o faz em dimensão 
bastante inferior, em geral contra aqueles localizados nas classes 

mais pobres (PIMENTA, 2014, p.82) 
 

Tendo neste sentido um olhar assentado no materialismo histórico e dialético, 

talvez possamos buscar nos aproximar da compreensão desse arranjo do racismo 

enquanto elemento instaurador deste Sistema Prisional brasileiro na tentativa de 

compreender como essas bases ideológicas estão imbricadas na formação e 

reprodução das forças produtivas em nosso país, ou seja, como advém desde o 

período colonial e se reforçam modificando-se até os dias de hoje. Neste sentido 

percebe-se o quanto esse pensamento racista estruturado pela escravidão interfere 

nas relações sociais no Brasil e nos deixa um olhar histórico para a compreensão de 

que esse fato se confirma. 

 

O pensamento racista esteve presente como fundamento das relações 
sociais do Brasil colonial, a partir de um entendimento, alinhado às 
demandas expansionistas da época, que colocavam o 
reconhecimento de negros e indígenas como sujeitos de direitos como 
obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas e acumulação de 

capital. (PIMENTA, 2014, p.83). 
 

Para que possamos enxergar essas características que marcaram o Sistema 

Penal Brasileiro é preciso olharmos também para dados que relatam o 

encarceramento no país e nos mostram como é preciso identificarmos traços que 

levam a identificar o racismo, aspecto “que mais do que uma característica marcante 

do sistema penal brasileiro, é um de seus fundamentos centrais” (PIMENTA, 2014, 

p.87), como discutimos no primeiro capítulo deste trabalho.  

Avaliamos, por fim, que a realidade do Sistema Prisional brasileiro é 

extremamente violenta e violadora. O encarceramento em massa é inegável e o 

desmonte dos direitos sociais acontece de forma avassaladora. A questão que nos 

move nessa pesquisa se refere a realidade concreta de pessoas aprisionadas, 

portanto, no próximo capítulo abordaremos como tem se dado o acesso ao direito à 

educação de pessoas privadas de liberdade.  
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3 DIREITOS A EDUCAÇÃO ENQUANTO SE CUMPRE PENA 

 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), todos tem 

direitos iguais independente da sua condição, portanto, o direito à saúde, educação, 

profissionalização, trabalho, lazer, entre outros, também devem ser garantidos para 

pessoas em condição de privação de liberdade. Vale lembrar aqui que as pessoas em 

uma instituição prisional já perderam o direito à liberdade, como foi discutido no 

primeiro capítulo deste trabalho, no entanto, a questão do encarceramento não diz 

respeito a toda e qualquer perda dos direitos humanos.  

Mesmo que o sujeito não possa mais desfrutar do seu direito de ir e vir, isso 

não quer dizer que ele já não tem mais seus direitos enquanto ser humano os quais 

são inerentes a todos independentes de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outra condição. Portanto, o fato de estarem sob a custódia do 

Estado não os impede do acesso aos demais direitos, fazendo-se essencial se 

busquem maneiras para garanti-los.  

Também vale destacar que em Genebra no ano de 1955 aconteceu o 1º 

Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de 

Delinquentes, foram adotas as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos. 

Essas regras foram aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU em 1957, 

e passou por revisões em anos subsequentes. As regras em vigor, foram aprovadas 

em 2015 e são conhecidas como “Regras de Mandela”, as quais dispõe como regra 

fundamental: 

 

Regra 1 Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a 
seu valor e dignidade inerentes ao ser humano. Nenhum preso deverá 
ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanos 
ou degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não sendo estes 
justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos presos, dos 
servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve 
ser sempre assegurada. (ONU, 2015) 

 

Outra normativa internacional que também diz respeito a questão das pessoas 

privadas de liberdade decorre da Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos, que aconteceu em 22 de novembro de 1969 em San José da Costa 

Rica. Essa conferência foi celebrada pelos integrantes da Organização de Estados 

Americanos (OEA) e materializada na Convenção Americana de Direitos Humanos, 

https://www.infoescola.com/geografia/organizacao-dos-estados-americanos-oea/
https://www.infoescola.com/geografia/organizacao-dos-estados-americanos-oea/
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também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Este é apontado 

especialmente nas Américas, como marco político e normativo na proteção, no 

respeito e na promoção dos Direitos Humanos. 

No site do Superior Tribunal de Justiça existe esta explicação o qual diz sobre 

o documento que tem um total de 81 artigos, compreendendo as disposições 

transitórias, e tem como finalidade assentar os direitos fundamentais da pessoa 

humana como à liberdade, o direito à vida, à integridade pessoal e moral, à dignidade, 

à educação, entre outros análogos. A convenção proíbe ainda a escravidão e a 

servidão humana, versa sobre as garantias judiciais, a liberdade de consciência e 

religião, de pensamento e expressão, bem como da liberdade de associação e da 

proteção a família.  

O Pacto de São José, traz em si algo de extrema relevância o qual tem como 

objetivo avaliar casos em que haja violação de direitos humanos ocorridos em países 

que integram a Organização dos Estados Americanos (OEA). Assim foi criada uma 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos/Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, a qual tem a finalidade de avaliar casos em que venha ser detectado 

abusos referentes à matéria de Direitos Humanos em qualquer um dos países. Desta 

forma, a pessoa que esteja nas condições de prejudicado terá a oportunidade de fazer 

uma denúncia levando o caso a corte para ser julgado. Destacamos o artigo 5º, que 

se refere ao “Direito à integridade pessoal” 

 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, 
psíquica e moral. 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade 
deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser 
humano. 
3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em 
circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento 
adequado à sua condição de pessoas não condenadas. 
5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser 
separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a 
maior rapidez possível, para seu tratamento. 
6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial 
a reforma e a readaptação social dos condenados. 
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O Brasil levou vinte e três anos para aderir ao pacto, o qual foi ratificado 

somente em 25 de setembro de 1992, e passou a ter validade no ordenamento interno 

a partir do Decreto 678 de 6 de novembro de 1992.  

Esses foram alguns exemplos de normativas internacionais que positivam 

Direitos Humanos e os garantem para pessoas privadas de liberdade. Porém, quando 

observamos os dados do encarceramento em massa, da violência e violações de 

direitos em prisões, vemos que o Estado brasileiro não protege pessoas que estão 

sob sua custódia. Na sequência iremos tecer reflexões sobre a questão do direito à 

educação de pessoas privadas de liberdade a partir das legislações nacionais e ao 

final do capítulo traremos informações específicas do Estado do Paraná sobre o 

acesso à educação.  

 

3.1 DIREITO À EDUCAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 

 

Se olharmos para ações que visam preparar o sujeito para um retorno à 

sociedade depois de ter passado por um período de privação de liberdade, a educação 

dentro do Sistema Prisional sempre foi considerada um instrumento com extrema 

potencialidade. Neste sentido se torna nítido o quanto é importante o acesso à 

educação, o que poderá fazer com que pessoas reclusas possam ser estimuladas a 

tomarem atitudes que lhes possibilitarão um repensar sobre os rumos da própria 

história. 

Desta forma, vemos na educação uma possibilidade para se abrir caminhos 

reflexivos, de ampliação de conhecimento e como instrumento que pode vir a somar 

positivamente em processos que visem a inserção no mercado de trabalho. A nível 

internacional o direito a Educação de pessoas que estão cumprindo pena está previsto 

nas Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos (ONU,2015). Como podemos 

observar,  

Regra 4  
1. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida 
similar restritiva de liberdade são, prioritariamente, de proteger a 
sociedade contra a criminalidade e de reduzir a reincidência. Tais 
propósitos só podem ser alcançados se o período de encarceramento 
for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de 
tais indivíduos à sociedade após sua soltura, para que possam levar 
uma vida autossuficiente, com respeito às leis. 2. Para esse fim, as 
administrações prisionais e demais autoridades competentes devem 
oferecer educação, formação profissional e trabalho, bem como outras 
formas de assistência apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de 
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natureza reparadora, moral, espiritual, social, esportiva e de saúde. 
Tais programas, atividades e serviços devem ser oferecidos em 
consonância com as necessidades individuais de tratamento dos 
presos. (ONU, 2015 

 

Essa normativa abre maiores possibilidades para que o sujeito possa dar 

continuação em seus estudos após ter alcançado sua liberdade, mas que, também 

durante o período que esteja no cárcere possa ter acesso ao seu direito a educação 

buscando uma tentativa de reverter a defasagem escolar caso essa seja sua 

condição. Desta forma fica evidente que existem leis e normas os quais garantem o 

direito a educação também para pessoas com liberdade restringida como direito 

fundamental. 

 

O que se pode apreender das normativas internacionais é que a 
Educação é um direito humano fundamental, inclusive para as 
Pessoas Privadas de Liberdade, constituinte da modalidade da 
Educação de Jovens e Adultos.  No caso da legislação nacional 
assegura o direito a Educação com a perspectiva de ressocialização 
das Pessoas Privadas de Liberdade (FIGUEIREDO, 2019 p.13) 

 

Neste sentido podemos observar um avanço apresentado pela Constituição 

de 1988 na intenção de garantir os direitos sociais os quais entre eles se inclui a 

Educação Básica para todo e qualquer brasileiro incluindo, portanto, pessoas que se 

encontram privadas de sua liberdade. Deveria se buscar uma possível formação 

profissional para o recluso ancorado na instrução escolar afim de assegurar as 

pessoas seu direito a educação, como versa o Art. 205,  

 

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

 

Ou seja, a educação é direito de toda população brasileira e deve ser 

garantida desde a infância. Além disso, a constituição define a responsabilidade do 

Estado de garantir, planejar e universalizar o acesso à educação, como dispõe o Art. 

214,  

 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
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ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas que conduzam a:  
I - Erradicação do analfabetismo; 
II - Universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - Formação para o trabalho; 
V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. (BRASIL, 1988) 
 

 

 Em linhas gerais sabemos que mesmo a educação sendo garantida por lei, a 

grande maioria das pessoas que está no Sistema Prisional ou passou por ele, não 

teve acesso na idade própria que pudesse lhes proporcionar a educação de qualidade 

que deveria ser garantida pelo Estado. Impedindo, desta forma, o pleno 

desenvolvimento da pessoa lhe propiciando o mínimo de preparo para uma possível 

qualificação no mercado de trabalho, dessa forma estaria contribuindo para que 

realmente acontecesse a efetivação e garantia desse direito.     

Segundo o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, organizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2018), com base em dados de agosto de 2018, 

52,27% das pessoas privadas de liberdade possuem o Ensino Fundamental completo; 

24,04% Fundamental Incompleto; 13,72% Ensino Médio Completo; 6,11% Ensino 

Médio Incompleto; 2,51% Analfabetos; e menos de 1% tem Ensino Superior Completo 

ou Incompleto, como é o possível observar abaixo;    

 

GRÁFICO I – Escolaridade das Pessoas Privadas de Liberdade no Brasil 

segundo CNJ 

 

Fonte: Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (CNJ, 2018) 
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O que comprova a defasagem decorrente das expressões da Questão Social e 

do racismo estrutural. Esses sujeitos durante o período em que estavam em liberdade 

se depararam com diversos fatores que contribuíram para eles parassem de estudar, 

algumas pela própria questão de se inserirem no mercado de trabalho devido a 

necessidade ou até mesmo em decorrência da necessidade de trabalhar 

precocemente por conta das famílias por viverem em condições desfavoráveis para 

se manterem nos estudos, dessa forma abandonando. 

Neste sentido é importante pensarmos a educação como uma possibilidade 

de ampliação do universo da consciência e da abertura para o mundo do 

conhecimento a qual possibilita a profissionalização, mas também não podemos 

deixar de pensar que isso não quer dizer que o sujeito terá a garantia de um emprego, 

pois vivemos  em uma sociedade meritocrática onde falta oportunidades e além disso 

nem sempre temos a garantia dos direitos assegurados, assim não bastando apenas 

ter estudo, o que de certa forma cabe também a esta sociedade a prevenção de 

reincidência já que irá receber de volta essas pessoas.  

E são diversos os meios que se tem procurado assegurar os direitos das 

pessoas privadas de liberdades, como a  Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.280 de 

1984; a Constituição Federal de 1988 já citada, as Regras Mínimas para o tratamento 

do Preso no Brasil (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB Nº 

9.394/1996; A Resolução Nº 3/2009; e a Resolução  Nº 2/2010.  De certa forma todas 

essas leis e normativas seguem em um mesmo sentido que é a garantia e a busca 

por assegurar a implementação do direito à educação.  

Destacamos em primeiro lugar a LEP, pois é a legislação que versa 

exatamente sobre a execução penal no país. A Seção V da lei aborda exatamente a 

questão da Assistência Educacional, como versa o Art. 17 “A assistência educacional 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado”. 

Em relação as fases do ensino, dispõe que 

 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema 
escolar da Unidade Federativa. 
Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral 
ou educação profissional de nível médio, será implantado nos 
presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua 
universalização. 
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§ 1o O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos 
destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou 
administração penitenciária.                            
§ 2o Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos. 
§ 3o A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão 
em seus programas de educação à distância e de utilização de novas 
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou 
de aperfeiçoamento técnico. 
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional 
adequado à sua condição. 

 

No que tange a garantia, efetivação e analise do alcance desse direito, a lei 

refere que, 

 
 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 
entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam 
cursos especializados. 
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias 
de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 
Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar 
I - O nível de escolaridade dos presos e das presas; 
II - A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número 
de presos e presas atendidos; 
III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 
aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; 
IV - A existência de bibliotecas e as condições de seu 
acervo;                      
V - Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de 
presos e presas. 

 

Ou seja, por mais que a LEP seja anterior a Constituição de 1988, com o 

passar do tempo foi sofrendo alterações e adequações importantes no que se refere 

a questão do direito à educação das pessoas privadas de liberdade. Cabe também 

destacarmos, que como a maioria das pessoas presas chegaram ao sistema em 

situação de defasagem escolar, o oferecimento do acesso ao ensino formal se dá 

prioritariamente via Educação de Jovens e Adultos, como poderemos ver nos dados 

específicos do Paraná. Sobre esta modalidade de educação lembremos que está de 

acordo com a LDB Nº 9.394/1996, a qual deixa evidente no Art. TAL, que 

 
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderem efetuar os estudos na idade regular 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
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características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996) 

 

Neste sentido, a modalidade da Educação para Jovens e Adultos inclui 

também as pessoas privadas de liberdade, já que nesta população há pessoas que 

não tiveram acesso à Educação no período previsto como uma fase para cada idade, 

assim este instrumento é possível para pessoas com 15 anos de idade ou mais, que 

não completaram o Ensino Fundamental, e com 18 anos ou mais, que não finalizaram 

o ensino médio.  

 
Aponta-se que a LDB Nº 9.394/1996, apesar de não tratar de modo 
específico a Educação das Pessoas Privadas de Liberdade, ao 
assegurar a Educação para todos e, em especial, para os jovens e 
adultos, garante também a esses sujeitos o direito de acesso à 
Educação. Desse modo, as Pessoas Privadas de Liberdade incluem- 
se na modalidade da EJA, uma vez que são jovens e adultos que não 
tiveram acesso à Educação na idade certa. (FIGUEIREDO, 2019 

p.14).  
 

No entanto, mesmo havendo importante rol de instrumentos legislativos, 

normativos e planos que garantem o direito à educação nos estabelecimentos 

prisionais, essa situação tem variado bastante não conseguindo alcançar todos que 

necessitam. Realidade essa que decorre do fato das ações não levarem em 

consideração as particularidades das pessoas em cumprimento de penas, ou seja, 

não respondem a demanda sem pensar fora da iniciativa daquilo que está posto pelo 

Estado. Por outro lado,  

 
Enquanto a situação variável da educação tende com demasiada 
frequência a oscilar entre “ruim” e “muito ruim”, é preciso reconhecer 
plenamente o número de programas educacionais de excepcional 
qualidade que, à luz das observações dos(as)  próprios(as)  
reclusos(as),  são  resultado  de  iniciativas  individuais  e  de  um 
extraordinário compromisso mais do que produto de política do Estado 
ou de uma determinada instituição. (MUÑOZ, 2011, p. 3). 

 

É importante também um olhar voltado para o reconhecimento de que as 

questões vivenciadas pelos reclusos não se referem apenas as suas vidas individuais, 

mas também diz respeito a sociedade, já que estas pessoas retornarão novamente 

ao convívio social e assim se não for pensada uma maneira de preparar este indivíduo 

para seu retorno de uma forma que ele encontre meios para sua sobrevivência. A 

sociedade terá novamente em seu meio uma pessoa que além de carregar uma 

dificuldade para conviver nesta, sujeitos contaminados por frustações e diversos 
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outros fatores negativos assim como foi colocado por Muñoz (2011) em um 

depoimento relatado por uma carta de um recluso, 

 

Não podemos encarcerar uma pessoa durante muitos anos sem 
oferecer-lhe possibilidades de mudança e ao mesmo tempo esperar 
que quando volte a encontrar-se entre nós tenha mudado. De fato, terá 
ocorrido uma mudança, mas com certeza não o que se esperava. Pois 
teremos criado um indivíduo invejoso, frustrado, delirante, reprimido, 
irascível e desumanizado que, sem sobra de dúvida, tratará de se 
vingar. (CARTA RECLUSO APUD MUÑOZ, 2011, p. 4).  

 

Diante de tudo isso fica fácil entendermos que o Sistema Penitenciário acaba 

sendo resultado de uma política em que o próprio Estado cria, mas que na maioria 

das vezes devido à falta de recursos esta política tende a não ser bem aproveitada, e 

assim essas carências que continuam existindo são resultado de que as forças 

daqueles que lutam para alcançar uma possível mudança nessas políticas, nem 

sempre é o suficiente. Neste sentido a dificuldade também se dá na escassez na 

produção de fatores que possam dar sustentabilidade neste processo de educação a 

pessoas encarceradas, como debates ou pesquisas sobre a educação os quais 

possam melhorar e viabilizar o acesso ao direito dessa população encarcerada. 

Ainda com o olhar voltado para as instituições prisionais no sentido de levar a 

estes a educação, é preciso nos atentarmos as particularidades destes ambientes que 

na maioria das vezes tem um caráter punitivo e que nem sempre tem sido fácil o 

reconhecimento da humanidade, levando-se em conta assim apenas a questão do 

castigo. 

Frequentemente voltados para a “criminalidade” dos(as) reclusos(as), 
os sistemas penitenciários costumam, portanto, ser resistentes em 
reconhecer a humanidade, as potencialidades e os direitos humanos 
dessas pessoas. (MUÑOZ, 2011, p. 5) 
 

Tendo um olhar voltado na questão dos direitos dessas pessoas enquanto 

cumprem pena, percebe- se que a educação então é um meio para que se possa 

contribuir na efetivação destes, contribuindo na assistência a estas pessoas reclusas 

já que mesmo nestas condições, não perdem este direito. Este fato também contribui 

sem dúvida para o desenvolvimento destas pessoas o que também repercute na 

sociedade a qual retornarão novamente ao meio social após o cumprimento de suas 

penas.  



43 
 

Mesmo se tendo uma visão de que a grande dificuldade da ampliação da 

educação nas prisões vem a ser a opinião pública esse problema não se resume 

somente neste fato, até porque em linhas gerais a sociedade não tem uma 

compreensão total da complexidade que isso se desdobra, analisando assim, 

percebe-se que o fator principal está no peso das políticas de educação com que o 

próprio Estado é responsável. 

 
Ainda que às vezes possa parecer que o principal obstáculo para 
aproveitar as possibilidades de proporcionar educação nas prisões é 
a opinião pública, que costuma desconhecer a situação dos detentos 
e ser indiferente a ela, a principal responsabilidade nesta esfera recai 
sobre o Estado mediante suas políticas de educação pública. 
(MUÑOZ, 2011, p. 9). 

 

Não podemos deixar de lado também as particularidades que estas 

instituições prisionais apresentam em relação a obstáculos enfrentados no seu 

interior, os quais vão desde estrutura física, como falta de biblioteca ou algum tipo de 

tecnologia que possa dar o acesso à informação e a capacitação. A partir da 

percepção vivenciada pelo próprio pesquisador que passou por um período de tempo 

pelo Sistema Prisional foi possível observar que há a relutância da parte de alguns 

administradores ou de funcionários que trabalham nessas instituições, os quais, 

algumas vezes, por não ter um pensamento que contribua com a evolução da 

humanidade no sentido de entender as particularidades de cada sujeito, ou 

simplesmente pelo mero desfavor em não ser profissional naquilo que faz e que 

pensam que o direito a educação a estas pessoas não passa de privilégios. Por outro 

lado, há alguns sujeitos do Sistema de Segurança e Justiça, que acreditam na 

potência da educação e constroem possibilidades de incentivo para o acesso a este 

direito, como abordaremos para experiência de Londrina/PR em relação ao acesso ao 

Ensino Superior, debate que será desenvolvido com mais detalhes mais a frente.  

No entanto, a implementação deste direito em instituições prisionais ainda se 

depara com desafios impostos por diversos fatores que acabam indo na contramão da 

garantia, fazendo com que o avanço seja sempre muito lento, fatores estes englobam 

aspectos ambientais, sociais, individuais e também institucionais. Dessa forma é 

essencial observarmos que há uma falta de compromisso do Estado quando falamos 

de garantir os direitos, já que as pessoas que enfrentam essas dificuldades acabam 

não encontrando nele a garantia ou a possibilidade de serem educadas.  
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Um outro fator importante que contribui para que a educação dentro do 

Sistema Prisional não alcance um resultado significativo é a estigmatização e a 

discriminação de pessoas com deficiência. Fatores estes que, infelizmente, também 

alcançam estes lugares e o Estado não cria mecanismos que possibilitem que essa 

população tenha um aprendizado aceitável, ficando assim limitado a poucos. Além do 

mais, não são todas as instituições prisionais que reconhecem este problema, 

havendo uma grande parcela que não toma nenhuma medida para mudar essa 

situação. Também temos a questão das mulheres que se encontram na prisão e que 

mesmo representando uma pequena proporção da população carcerária, grande parte 

destas são mães de crianças menores de 18 anos. 

De acordo com INFOPEN (2016) a taxa de pessoas do sexo feminino que se 

encontram em situação de prisão provisória com maior número é em São Paulo com 

6.266. É importante também destacar que a natureza destas prisões no sentido de 

identificar o regime em que estão, tem mais relevância com maior número as que 

estão sem condenação. Ainda segundo esta fonte, percebe-se que houve uma 

evolução dentro de 10 anos, ou seja, de 2006 a 2016 por conta da mudança de lei de 

drogas. 

Apesar de existir bem pouco em nível mundial estatísticas que comprovem o 

número de crianças que convivem com suas mães nas prisões, a maioria dos Estados 

permite que essa convivência seja apenas por um período até uma determinada idade 

as quais podem oscilar. A dificuldade também existe nestas instituições para essas 

mulheres, ou seja, a escassez de recursos econômicos e humanos faz com que o 

mandado jurídico não seja cumprido no quesito de ministrar educação para as 

meninas e meninos que vivem na prisão e que possam ser inseridos na pré-escola. 

Isso sem contar com outras aspectos que aumentam ainda mais as dificuldades com 

as quais estas mulheres e crianças se deparam. 

 
Ainda  que  na  maioria  dos  países  exista  o  mandato  jurídico  para 
se ministrar educação pré-escolar aos meninos e às meninas que 
vivem na prisão, na prática isto não se aplica devido à escassez de 
recursos econômicos e humanos – falta de docentes capacitados, de 
meios de transportes e de coordenação entre os organismos 
responsáveis, assim como desconhecimento dos direitos do menino e 
da menina (Sepúlveda, 2008). (MUÑOZ, 2011, p. 12). 
 

Na maioria dos Estados as mulheres encarceradas seguem quase um mesmo 

perfil, ou seja, são de lugares diferentes, mas coincidem na questão de serem menos 
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favorecidas economicamente. Estas trazem em si particularidades em comum no que 

tange a pobreza, também com baixo rendimento escolar ou quase nenhuma 

habilidade para sua sobrevivência, e na maioria dos casos as suas prisões estão 

relacionadas ao consumo e ao tráfico de drogas. As mulheres também enfrentam 

obstáculos que dificultam o acesso ao direito a educação e isso se dá principalmente 

porque a atenção está mais voltada aos homens, isso acaba refletindo de uma forma 

negativa nas mulheres que em muitas vezes são deixadas de lado. 

 
Quase não se presta atenção ao número de reclusas com dificuldade 
de aprendizagem, tendo em conta que as escassas investigações 
realizadas até então sobre esta questão se concentraram 
principalmente nos homens (Hayes, 2007). As conotações negativas 
deste fato para a qualidade da educação que se ministra são motivo 
de preocupação. (MUÑOZ, 2011, p. 13). 
 
 

Refletindo sobre a questão da privação de liberdade, de uma maneira em que 

se tentasse fazer uso desta somente quando não houvesse mais nenhum recurso a 

se buscar, o que seria um fator considerável para se pensar em outras formas. Se 

tivermos um olhar voltado para as consequências que a prisão a longo prazo acarreta 

para as pessoas que passam por este sistema acabam sofrendo, tanto nas suas 

famílias quanto em suas comunidades em aspectos econômicos e até psicológicos, 

fica nítido a necessidade de priorizar a aplicação de medidas que possam substituir a 

questão do cárcere, mas caso esta condição se fizer necessário, que não se exclua 

do indivíduo seu direito enquanto ser humano a educação. 

Há ainda que se destacar que esse problema referente a prisão de mulheres 

tem como base a escassa aplicação da Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, 

que estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher 

gestante ou que for mãe ou responsável por crianças de até 12 anos ou pessoas com 

deficiência. Esta lei disciplina ainda o regime de cumprimento de pena privativa de 

liberdade de condenadas na mesma situação, mas quando se trata de pobre e negra 

isso geralmente não acontece.  

Na esteira do debate sobre o direito à educação de pessoas privadas de 

liberdade também se assenta a questão do direito ao trabalho. Neste sentido, o breve 

assunto aqui abordado sobre trabalho tem como foco uma rápida passagem sobre 

o direito para pessoas enquanto cumprem pena. De acordo com a Lei de Execuções 

Penais - LEP, capítulo 3 no art. 28, o trabalho da pessoa que está reclusa tem uma 



46 
 

finalidade educativa e produtiva, mas também um dever social, dessa forma a lei de 

nosso país não traz o trabalho na instituição prisional com caráter punitivo. No entanto, 

é importante destacarmos que o trabalho desenvolvido no âmbito de uma instituição 

prisional não está sujeito ao regime da CLT, desobrigando que o salário-mínimo seja 

o parâmetro, mas definindo que o rendimento não pode ser inferior a ¾ do salário-

mínimo. Como podemos observar na lei, 

 

Art. 29- O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia 
tabela, não podendo ser inferior a ¾ (três quartos) do salário mínimo. 
§ 1º- O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender: 
a) À indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não separados por outros meios; 
b) À assistência familiar; 
c) A pequenas despesas pessoais; 
d) Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 
manutenção do condenado, em proporção em ser fixada e sem 
prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. 
§ 2º- Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte 
restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, 
que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. (LEP, 
p. 26, 1984)  

 

Na medida das condições e da capacidade da pessoa reclusa, o trabalho 

exercido pode ter um caráter obrigatório, e caso este se recuse mesmo estando dentro 

da sua aptidão a atividade que irá desenvolver, poderá responder por falta grave (art. 

30,V e 50, VI,LEP2).  Porém o apenado que ainda não seja condenado estando em 

condições de provisório não terá esta obrigação e nem responderá por essa infração. 

Importante destacar também que no tocante ao crime político, a pessoa que 

encontra com a sua liberdade restringida não terá como obrigação o trabalho dentro 

do estabelecimento prisional, já que neste sentido o condenado não se enquadra nas 

regras da CLT, “O condenado por crime político não será obrigado ao trabalho” (LEP, 

artigo 200, 1984).  

Enquanto se cumpre pena a pessoa que esteja condenado poderá “desfrutar” 

de alguns efeitos que esta ação trará, como: a remissão de pena, profissionalização 

 
2 Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local 
especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a 
tentativa com a sanção correspondente com a falta consumada. 
Art. 50. Comete falta grave o condenado a pena privada de liberdade que: I. Iniciar ou participar de 
movimento para subverter a ordem ou disciplina; II - Fugir; III - Possuir, indevidamente, objeto capaz 
de a capacidade física de outrem; IV - Provocar acidente de trabalho; V - Descumprir, no regime aberto, 
as condições impostas; VI - Inobservar os deveres previstos nos incisos II e V no art. 39 desta lei; 
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e remuneração. Durante o período que esta pessoa permanecer em regime fechado, 

ou seja, quando ele estiver exercendo o trabalho externo, terá uma jornada de trabalho 

que não será inferior a seis e nem superior a oito horas, tendo dias de descanso aos 

domingos e aos feriados, exceto daqueles que exercem atividades especiais como 

serviços de conservação ou manutenção daquele estabelecimento penal. Já no 

trabalho externo, o que também está previsto na Lei de Execuções Penais, o apenado 

cumprindo pena em regime fechado também terá direito a sair para trabalhar:  

 

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime 
fechado somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos 
da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que 
tomada as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 
§ 1º O limite máximo do número de presos será de dez por cento do 
total de empregados na obra; 
§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou a empresa 
empreiteira a remuneração desse trabalho; 
§ 3º A prestação de trabalho a entidade privada depende do 
consentimento expresso do preso. (LEP, p. 28, 29, 1984). 

 

Sobre o direito de remissão da pena pelo trabalho exercido, o apenado poderá 

ter descontado do total da sua pena um dia, a cada três dias trabalhados. Ainda há a 

remissão pela leitura o qual é um projeto instituído nos estabelecimentos prisionais do 

Estado do paraná e que está previsto na Lei Federal nº 12.433 de 29 de junho de 

2011. Este, segundo a lei estabelecida permitirá a pessoa reclusa remir quatro dias 

da sua pena a cada livro que ela possa ler e produzir uma resenha no intervalo de 

trinta dias.  

 
O benefício da remição pelo estudo autoriza a redução de um dia da 
pena a cada 12 horas de estudo, distribuídas em três dias, em 
atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior 
ou ainda de requalificação profissional. (CASTRO, 2021) 

Dessa maneira será encaminhado ao juiz responsável um registro de 

frequência mensalmente pela administração da instituição contendo registro dos dias 

trabalhados, estudados ou de qualquer outra atividade que esteja previsto para 

beneficiá-lo. 

                                     Art. 65. Compete ao juiz da execução: 
I- Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo 

favorecer o condenado; 
II- Declarar extinta a punibilidade; 
III- Decidir sobre: 

a) Soma ou unificação das penas; 
b) Progressão ou regressão dos regimes; 
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c) Detração e remissão de pena; 
d) Suspensão condicional da pena; 

e) Livramento condicional;  
 

Diante da breve passagem sobre a questão do trabalho, em específico sobre 

o direito da pessoa que cumpre pena, ficou nítido de que este também contribui de 

certa forma para a abertura de possibilidade do cidadão em poder trabalhar com aquilo 

que aprendeu durante o tempo que esteve privado, mesmo que ainda haja índices de 

reincidência dentro dessa parcela de pessoas que passaram pelo Sistema Prisional e 

tiveram a oportunidade de trabalhar ou participar de qualquer outra atividade.  

Obstante a isso, abordaremos a seguir as particularidades do direito à 

educação no Estado do Paraná, especialmente no que se refere ao ingresso de 

pessoas privadas de liberdade na educação superior, vivência que vincula o direito à 

educação ao direito a escolha de uma profissão de nível superior, que no futuro poderá 

somar pela reconstrução da história de vida de uma pessoa que esteve privada de 

sua liberdade. 

 

3.2 INGRESSO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: EXPERIÊNCIA 

DE LONDRINA/PR 

 

Trazendo a questão para a instância estadual, ou seja, buscando se falar 

sobre o assunto no Estado do Paraná, temos a Constituição do Estado do Paraná 

(1989) a qual tem alguns planos instituídos os quais se destacam o Plano Diretor do 

Sistema Penal do Estado do Paraná (2011) . Este é constituído por uma estrutura com 

diversos programas e coloca como elemento de extrema importância para que o 

indivíduo possa ser reintegrado ao meio social, a educação e dessa forma, inserido 

no mercado de trabalho. 

visa a integração da esfera federal com a estadual em direção à 
solução para a crise carcerária no país e o cumprimento dos 
dispositivos contidos na Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 
7.210/1984, com vistas à concreção dos princípios constitucionais, 
notadamente os de respeitar a dignidade da pessoa humana, respeitar 
os direitos humanos, erradicar a marginalização e promover o bem de 
todos, além do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM). (PARANÁ, 2011) 

 

Outro de grande relevância é o Plano Estadual de Educação no Sistema 

Prisional do Paraná (2012). Vale destacar que, segundo Figueiredo (2019) a 
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Assistência Educacional no âmbito das Instituições Penais não se desenvolve em 

oposição aos demais tipos de assistência, ou seja, material, social ou religiosa, elas 

estão articuladas entre si e dessa forma manifestam naquilo que está colocado pelos 

documentos sejam eles estaduais, nacionais ou internacionais de acordo com  

O Plano Estadual de Educação no Sistema Prisional do Paraná tem como 

objetivo, 

a garantia da escolarização básica, no nível fundamental e médio, na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a educação 
profissional às pessoas em privação de liberdade, no Sistema 
Penitenciário do Estado do Paraná, por meio dos Centros Estaduais 
de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA e/ou Ações 
Pedagógicas Descentralizadas – APED. (PARANÁ 2012, p. 5) 
 

 

No Paraná as modalidades de educação oferecidas para pessoas privadas de 

liberdade são: Educação Básica, Ensino Superior, Qualificação Profissional. Além 

disso, há o Programa de Remissão de Pena pelo Estudo através da Leitura que 

chegou a atender aproximadamente 3.500 a 3.800 homens e mulheres encarceradas 

inseridas no Programa Remição pela Leitura mensal (DEPEN 2021). 

 Até dezembro de 2021 segundo os dados ofertados nesta tabela foram 

atendidas um total de 6005 pessoas privadas de liberdade estudando na educação 

básica, a maioria cursando o ensino fundamental. Sobre a Educação Básica temos os 

seguintes dados: 

FIGURA 1 

ESTATÍTICAS DO ACESSO A EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO PARANÁ 

ANO 2021 

  

DEPPEN,2021 
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Esses dados são referentes ao número de pessoas atendidas nos 

estabelecimentos penais do Estado do Paraná contando com regimes fechados, semi- 

abertos, cadeias públicas e unidades provisórias.      

No entanto, há que se destacar o acesso à educação superior, que vem 

ocorrendo no Estado desde 2012 primeiramente por meio de cursos em Educação à 

Distância como era o caso em que, a Universidade Estadual do Centro-Oeste do 

Paraná-UNICENTRO através de parceria com Unidades Penais usando de suas 

dependências ofertavam o ensino.  

No entanto, o acesso ao Ensino Superior ganha maior abrangência na cidade 

de Londrina/PR, quando inicia a entrada da UEL através de um processo de inserção 

de pessoas em cumprimento de pena ainda em regime fechado nesta Universidade. 

Essa experiência nova que começava a surgir no ano 2013 com a iniciativa de alguns 

servidores do próprio Sistema Penitenciário desse território, mas que teve como 

principal responsável o Juiz da Vara de Execuções Penais de Londrina.  

É certo que tudo isso não se desdobra de uma maneira tão simples, já que 

para se chegar ao ponto de a pessoa ter o direito de sair para estudar, é um processo 

longo e acompanhado de diversos critérios que serão cobrados das pessoas em 

questão. Essa ação não acontece descolada da realidade das normativas jurídicas, 

mas segue de acordo como qualquer outro tipo de processo dentro de seu tempo a 

serem tramitados e observados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e por 

uma gama de procedimentos de técnicos que auxiliarão na decisão do juiz para uma 

possível autorização caso o sujeito venha tenha permissão para sair com o objetivo 

de estudar.   

Esse fato teve início com a implantação do primeiro cursinho pré-vestibular 

dentro das Unidades Penitenciárias de Londrina I e II. Vale destacar que houve um 

processo com vários obstáculos para que se chegasse ao ponto de as pessoas que 

ali estavam recolhidas, começassem a participar destas aulas. Antes que essa ação 

pudesse ser colocada em prática houve toda uma preparação por parte do sistema 

penitenciário destas unidades e também pela CEPV da UEL.  

O cursinho é uma atividade de extensão universitária criada em 1996 que 

busca oportunizar o acesso ao ensino superior a estudantes com baixa renda da rede 

pública. Essa iniciativa aos poucos foi alcançando consistência e ao mesmo tempo, 

com a aceitação do Juiz da Vara de Execuções, foram pensadas maneiras de como 

implantar e organizar o cursinho dentro destes estabelecimentos prisionais de uma 
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forma que não viesse a colocar em risco a segurança do local e também das pessoas 

que conduziriam as aulas, já que por ser um lugar de muitas restrições, e segurança 

deveria estar em primeiro lugar a ser preservada. Dessa forma foi viabilizado a 

implantação do CEPV nas unidades do Sistema Penitenciário de Londrina com a 

união do Juízo e a Secretaria de Estado da Justiça através da PROEX pela UEL e 

teve início o primeiro cursinho pré-vestibular dentro destas unidades prisionais no ano 

de 2012. 

Aqui se refere a um projeto do Juiz da Vara de Execuções Penal de Londrina 

que propiciou a experiência de atividades educacionais dentro do Sistema Prisional 

para que pessoas com o ensino médio completo pudessem ter acesso ao curso pré-

vestibular e posteriormente ao vestibular. 

 
Essa experiência inovadora, se iniciou no ano de 2012, quando 
diretores das unidades prisionais de Londrina convidaram a 
universidade para propor atividades educacionais voltadas a pessoas 
presas que já haviam concluído o Ensino Médio. Então, em 2013, a 
UEL implementa o cursinho pré-vestibular p.7cartilha 

 

Vale mencionar aqui também que uma das grandes dificuldades enfrentadas 

mesmo durante o período do curso foi a questão financeira, o que fez por um certo 

tempo a UEL ter que suspender as atividades de aula pela falta de recurso, retornando 

somente em 2014. Neste ano a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, 

(COPS) e a própria UEL aplicaram o primeiro vestibular dentro destas Unidades 

Prisionais na cidade de Londrina. Assim, foram aprovadas onze pessoas que ainda 

estavam em regime fechado, mas segundo os procedimentos e critérios analisados 

pelo Juiz Dr. Katsujo Nakadomari e pelo corpo técnico da unidade, apenas seis foram 

autorizados a saírem para estudar. 

Esse é um processo um pouco complexo já que, para que a pessoa nestas 

condições possa ter o direito ao estudo fora da unidade prisional, primeiramente ela 

tem que ter conseguido alcançar nota para passar no vestibular da UEL ou qualquer 

outra Universidade que tenha sido conveniada com esse projeto do Juiz da Vara de 

Execuções Penais de Londrina, e ter sido aprovado por todos os critérios para sua 

liberação. Um dos principais critérios é que este seja monitorado por equipamento de 

tornozeleira eletrônica com horários e rotas estipulados e que deverão ser seguidas, 

dessa forma ficando com várias restrições. Mas para que se chegue a esse estágio 

há uma análise rigorosa para a liberação feita pela equipe técnica dessas instituições 
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prisionais os quais são compostas por: Serviço Social, Psiquiatria e Psicologia, 

Pedagogia e Diretores daquela Unidade prisional. Assim essas avaliações, 

posteriormente serão encaminhados para o poder judiciário. 

Hoje, dentre essas pessoas que possivelmente poderão alcançar esse 

benefício na cidade de Londrina estando ainda do regime fechado, cumprem pena 

nas unidades Penitenciária Estadual de Londrina 1 - PEL 1 e Penitenciária Estadual 

de Londrina 2 - PEL 2. Estas unidades abrigam pessoas já com condenações em 

trânsito julgado, diferente daquelas que ainda se encontram aguardando pela decisão 

do juiz como é o caso da Casa de Custódia de Londrina - CCL. Já aquelas que 

passaram pelo regime fechado e hoje se encontram em regime semiaberto, estão 

ainda também cumprindo pena no Centro de Reintegração Social de Londrina- PR - 

CRESLON, também podem ter este benefício de cursar a Universidade. 

Desde então todos os anos têm acontecido dentro destas unidades o 

vestibular da UEL, com uma exceção apenas no ano de 2015 na PEL 2 devido esta 

ter passado por uma rebelião naquela época e estar com grande parte de sua 

estrutura destruída. Desta forma a demanda de pessoas participando e sendo 

autorizadas a saírem para estudar tem sido cada vez maior e consequentemente esse 

projeto ainda se depara com obstáculos os quais a pesquisa procurou demonstrar um 

pouco diante dos desafios vivenciados por pessoas autorizadas a saírem atualmente 

para se manterem estudando. 

Sabemos que a vida acadêmica não é fácil para nenhum estudante,  

independentemente de suas condições, e que demanda muito esforço de certa forma 

do próprio estudante, mas entendemos também que cada um tem sua particularidade, 

e esta a qual é nosso assunto principal, ou seja, a condição do estudante em 

cumprimento de pena do Sistema Prisional, enfrenta desafios diferentes de uma outra 

pessoa que também se encontra na academia mas que nunca passou pelo sistema. 

Desta forma, a pesquisa busca trazer um olhar sobre estas questões para nos 

aproximarmos da realidade e tentarmos entender o que essas pessoas tem passado 

no decorrer do tempo que permanecerão como estudantes e como isso se dá no 

sentido de entender essas dificuldades enfrentados por estes.  
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4. PERCEPÇÕES DE PESSOAS QUE ESTIVERAM PRIVADAS DE LIBERDADE 

SOBRE ACESSO À EDUCAÇÃO. 

 

 

Trazendo a discussão para a experiência vivenciada na cidade de Londrina- 

PR no sentido de entender essa questão dos desafios enfrentados pelos estudantes 

em cumprimento de pena nesta cidade, essa pesquisa além de desenvolver novos 

conhecimentos a partir de dados bibliográficos e resultados obtidos a partir de outras 

pesquisas, buscou elucidar o objeto de estudo para uma possível aproximação da 

realidade vivenciada por esses sujeitos. 

A pesquisa se constituiu a partir de um estudo que buscou evidenciar os 

desafios enfrentados por egressos do Sistema Prisional para o acesso e permanência 

ao direito à educação, envolvendo o período em regime fechado, passando pelo 

processo de progressão de regime até chegar na harmonização do regime 

semiaberto. Dessa forma foi analisado como se dá o cotidiano destas pessoas que 

passaram pelo Sistema Prisional de Londrina-PR para se entender estas dificuldades 

a partir das percepções dos próprios sujeitos que as vivenciaram e ainda vivenciam.  

Também procurou-se discorrer rapidamente sobre a trajetória de cada sujeito 

entrevistado em relação a educação e experiências vivenciadas ao longo do tempo 

que estiveram com suas liberdades restringidas para que assim pudesse chegar ao 

presente momento desta pesquisa para essa possível aproximação. 

Assim, para que pudesse ser feita uma aproximação da realidade destas 

pessoas, buscou-se a estruturação dos questionários aplicados a estes sujeitos a fim 

de elucidar e tentar entender um pouco deste assunto que, mesmo diante da pesquisa 

elaborada, está longe de ser esgotado. Dessa forma o questionário foi aplicado para 

quatro (4) sujeitos, sendo dois (2) do regime aberto e dois (2)  em cumprimento de 

pena em regime fechado, mesmo que estes não estejam dentro das unidades 

prisionais pelo fato de terem conseguido sair, mediante autorização judicial para 

fazerem curso superior, todos estes passaram por pelo menos duas das unidades 

prisionais de Londrina- PR. 

Importante aqui mencionar que os sujeitos envolvidos nesta pesquisa ainda 

não se configuram como egressos do Sistema Prisional, mesmo que já estejam em 

suas casas. Fato esse se deu por conta de uma particularidade trazida pela pandemia 

da doença COVID-19 no momento em que estavam cursando o ensino superior com 
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autorização para saírem das unidades semi- aberto e regime fechado para estudar.  

O que na ocasião foi autorizado pelo juiz da Vara de Execuções Penais de Londrina 

– PR já que essas unidades não tinham suporte para manter estes estudantes para 

continuarem de forma remota. Dessa forma não se caracteriza esses sujeitos como 

egressos3 segundo a lei, uma vez que não se encontram em condicional e nem foram 

liberados definitivo podendo ter que retornarem para as unidades depois ou durante o 

período do curso que estejam frequentando, de acordo com o entendimento deste juiz. 

Essas pessoas as quais foi feito a coleta dos dados para análise são de 

diferentes cursos e períodos dentro da Universidade Estadual de Londrina. Assim, 

para que se manter o sigilo a fim de não causar qualquer tipo de constrangimento 

foram identificadas apenas como sujeitos 1,2,3 e 4. Sendo assim, o sujeito 1 deu início 

na graduação em Serviço Social no ano de 2018 quando ainda estava em regime- 

fechado, porém hoje já encontra no semi- aberto e continua estudando, cursando o 

terceiro ano. Hoje está com 43 anos de idade e passou por um período de 7 anos na 

prisão.  

A segunda pessoa identificada como sujeito 2, passou 28 anos na prisão em 

regime fechado, hoje com 51 anos de idade encontra- se cursando Educação Física 

ainda neste mesmo regime, mas com autorização para ficar em casa. Deu início no 

ano de 2021 neste curso, porém teve a oportunidade de saída para estudar no ano de 

2019 no curso de Letras Vernáculas, trocando de curso após passar novamente no 

vestibular da UEL.  

O sujeito 3, após ter passado 23 anos em regime fechado, também teve a 

oportunidade de sair para estudar na UEL após ter passado no vestibular para Letras 

Vernáculas o qual deu início no ano de 2018, e se encontra com 51 anos de idade 

cursando o quarto ano. Este ainda permanece em regime- fechado com autorização 

somente para ficar em casa com a finalidade de estudar e autorizado a sair somente 

com destino a UEL assim como os demais citados.  

O último sujeito identificado como 4, está cursando Educação física desde o 

ano de 2018 quando teve a liberação para estudar quando ainda estava em regime- 

 
3 Na LEP, Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: 
I - O liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; 
II - O liberado condicional, durante o período de prova. (LEP) 
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fechado. Hoje já em regime semi- aberto, está com 34 anos de idade e no 8º período 

da graduação, este passou por um período de 9 anos em regime fechado.  

QUADRO 1 – Perfil dos Sujeitos 

Sujeito Idade Período em 
privação de 
liberdade 

Regime atual Curso Ano de 
entrada 

Sujeito 1 43 anos  7 anos Semiaberto 
harmonizado 

Serviço Social 2018 

Sujeito 2 51 anos  28 anos Fechado 
harmonizado  

Educação 
Física 
 
Letras 
Vernáculas 

2021 
 
 
2019 

Sujeito 3 51 anos 23 anos Fechado 
harmonizado 

Letras 
Vernáculas 

2018 

Sujeito 4 34 anos 9 anos Semiaberto 
harmonizado 

Educação 
Física 
 

2018 

 

Importa ressaltar aqui que, todos os sujeitos dessa pesquisa ainda que em 

regimes de cumprimento de penas diferentes, seguem com as mesmas restrições, ou 

seja, devem permanecer em suas casas e não se ausentar delas em hipótese alguma, 

exceto em caso de precisar ir ao médico, mas tendo que justificar depois, todos 

monitorados por equipamento eletrônico tornozeleira.  

 

4.1 ACESSO À EDUCAÇÃO DURANTE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA; 

  

Como abordamos ao longo do trabalho, a questão do direito à educação deve 

ser garantida a todas as pessoas, no entanto, os dados apontam que a maioria 

absoluta das pessoas privadas de liberdade não concluiu o Ensino Fundamental. Este 

dado nos revela o quanto o direito à educação é negligenciado pelo Estado brasileiro. 

Na pesquisa de campo, três sujeitos indicaram que durante a infância o vínculo com 

a escola foi tranquilo, no entanto ressaltam que na adolescência pararam de estudar. 

Podemos observar na fala do Sujeito 1  

 

Eu na infância não tive dificuldades em relação aos estudos, porém na 
adolescência precisei trabalhar e estudar acredito que isso diminuiu o 
desempenho escolar (SUJEITO 1) 

 

O sujeito apontou que o fato de conciliar trabalho e estudo, houve uma 

diminuição no seu desempenho, todavia, observamos em outras respostas que o 
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mesmo chegou a concluir o Ensino Médio antes de adentrar no Sistema Prisional. Já 

os sujeitos 2 e 3, não problematizam muito a questão, mas relatam que deixaram a 

escola precocemente, como podemos observar: 

 

Na minha infância a relação com os estudos foi muito bem, a partir de então, 
na adolescência estudei até o 7° ano e acabei abandonando os estudos. 
(SUJEITO 2) 
 
Na infância dei início a educação com sete anos e na adolescência eu não 
dei continuidade nos estudos; minha relação na educação foi boa, só que, 
não tinha uma boa disciplina fora da sala de aula. (Sujeito 3) 

 

O sujeito 4, por sua vez, só indicou “Sempre estudei em escola pública e 

acredito que fui um aluno regular” (Sujeito 4). Porém só concluiu o ensino médio 

durante o tempo que ainda se encontrava em regime fechado através do ENEN, 

quando na época isto era concluir desta forma. Ou seja, mesmo não tendo indicado o 

abandono na adolescência, ela aconteceu.  

O fato destes estudantes não terem concluído o Ensino Fundamental e Médio 

durante a adolescência nos leva a considerar o quanto a precariedade da política de 

educação acaba expulsando-os por inúmeros motivos. Infelizmente, a naturalização 

do abandono escolar é recorrente quando se trata de crianças e adolescentes pobres 

e negros. Esses elementos também anunciam o quanto a violação de direitos inicia 

na infância/juventude e no Estado neoliberal finge resolver o problema via Sistema 

Penal.   

 

4.2 EDUCAÇÃO DURANTE A PRISÃO EM REGIME FECHADO 

 

Ainda na pesquisa realizada os resultados mostram que durante o tempo em 

que os sujeitos estavam cumprindo pena em regime fechado em instituições 

prisionais, a dificuldade para se ter acesso a educação devido à falta de vagas é nítido. 

O sujeito 1 indica isso em sua fala: 

 

Durante o regime fechado tive pouco contato com a escola pois eu já 
tinha concluído o ensino médio a minha experiência foi cursos que 
normalmente eram direcionados por empresas de fora da penitenciária 
tipo Senai, Senac, entre outros. Lembrando que no regime fechado a 
grande dificuldade era ter acesso a esses cursos pois os cursos tinham 
o número de vagas bem reduzidos e os critérios para participar não 
tinham transparências. (SUJEITO 1) 
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O sujeito problematiza a questão da falta de vagas para cursos e se refere a 

falta de transparência nos critérios de prioridades para o acesso. Já o sujeito 2 e 3 

apontam diversas restrições relevantes que foram enfrentadas dentro das unidades 

prisionais. Também traz relatos de fatos que causavam essas dificuldades e que 

contribuía muito para que essas pessoas não conseguissem ter o acesso ao se 

deparar com esses obstáculos para estudar dentro da prisão: 

 

No ano de 2000 na (PCE) Penitenciária Estadual de Curitiba tive a 
oportunidade de dar continuidade nos estudos e acabei o Ensino 
Fundamental e Ensino Médio por volta de 2004/2005. Ainda em 2000 
quando retornei os estudos infelizmente houve uma rebelião e 
terminantente ficamos alguns anos sem estudar por conta da 
destruição a escola que contávamos com um amplo espaço várias 
salas de aula, laboratório de informática, biblioteca foi alvo, ficando 
totalmente destruída. Em seguida fui contemplado com meu benefício 
de regime semi-aberto e após algum tempo retornei ao Sistema 
Prisional novamente, na PEL II  no ano de 2013 fiz um curso 
preparatório, depois fui me envolvendo cada vez mais e tive a 
oportunidade de fazer o (ENEM) e (VESTIBULAR), nesse período o 
sistema não estava engrenado ainda e a escola era limitada e  o total 
de vagas era escassa, pois era aplicado somente o Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, para quem já tinha o Médio completo 
tinha que se ajustar e fazer alguns cursos do SENAI e esperar sua vez 
para fazer um vestibular e coisa e tal, também a PEL II não foi diferente  
da PCE porque no ano de 2015 ocorreu uma rebelião e atrasou todo 
processo de educação, mas continuei firme até que no ano de 2019 
chegou minha vez passei e consegui ingressar na 
faculdade.(SUJEITO 2) 
 

O relato acima traz inúmeros limites enfrentados pelo Sujeito 2, os quais são 

impostos, prioritariamente pela natureza da instituição penal, elementos discutidos no 

primeiro capítulo deste trabalho. O acesso à educação é visto como oportunidade, o 

que nos faz supor que não abrange a todos os interessados. Novamente a questão 

das vagas escassas aparece como dificuldade. No entanto, a questão das rebeliões 

como impeditivo para o acesso ao direito à educação é uma informação muito 

relevante, pois demonstra o quando a vida em uma instituição penal está repleta de 

riscos. No caso de rebeliões o acesso a direitos é restringido e, pior que isso, os 

prejuízos e desafios em contexto de rebelião excedem todas as dificuldades. O relato 

abaixo traduz de forma explicita a função da prisão no controle de corpos e mentes,  

 

Tinha sim, porém com restrições, estudei durante anos na 
penitenciária, olha pra falar sobre restrições naquele lugar é bem 
complicado porque tudo tem o não, imagine o apenado pronto para ir 
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a escola e o agente penitenciário não deixa sair e se a pessoa 
questiona ainda vai para o castigo. (SUJEITO 3) 

 

Dessa forma deixam claro que encontraram de certa forma algumas 

possibilidades, mas que as restrições foram maiores e de maior relevância no sentido 

de deixá-los impossibilitados de estudar. O sujeito 4 associa a possibilidade de poder 

estudar ao trabalho, já que, segundo deixa entender, um possibilita o acesso ao outro. 

Ainda segundo este sujeito, faz menção a alguns administradores daquele local que 

de certa forma possibilitam o acesso, mas por outro lado existem aqueles que 

dificultam ainda mais: 

 

Antes de arrumar um trabalho lá dentro, não tinha acesso a nenhum 
recurso para estudar, salvo a prova do Enem. Após conseguir 
trabalhar na unidade, obtive acesso a cursos, livros, apostilas em 
geral. Muitas vezes exista boa vontade dos professores para fazer 
chegar a informação nos alunos, mas a resistência dos agentes 
penitenciários era maior e isso dificultava o aprendizado. As 
possibilidades eram poucas devido a resistência como dito acima, e 
as poucas oportunidades conseguidas eram através do trabalho por 
existir um “acesso livre” dentro da unidade. (sujeito 4) 

 

O relato do sujeito coloca o trabalho como um elemento mediador para o 

acesso à educação. Nos leva a considerar que o fato da pessoa ser inserida em 

atividade laborativa, abre possibilidade para outros acessos e o cotidiano na prisão 

ganha novas nuances. No entanto, também menciona a resistência de agentes 

penitenciários, tema não muito aprofundando, mas que podemos aferir que 

profissionais da instituição penal não entendem que o direito à educação é algo 

fundamental.  

4.3 ACESSO À EDUCAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

Segundo o sujeito 1, há um desajuste entre as partes que acompanham e 

coordenam o projeto que proporciona o direito a essas pessoas na cidade de Londrina 

a estudarem, fato este que acaba por influenciar negativamente em resultados para 

uma melhora deste projeto. Em seu relato percebe-se também a falta de 

acompanhamento das partes responsáveis e as tensões existentes entre servidores 

dentro deste sistema, o que acaba causando um certo desacordo entre estes, 

tornando-se um grande desafio para os estudantes: 
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Acredito que dentro do projeto que eu participo, falta diálogo entre 
todas as partes, pois o judiciário, Sistema Prisional e sujeito restrito de 
liberdade, tem demandas iguais, porém não entram em acordo quanto 
acesso aos instrumentos relacionados a formação acadêmica. 
Discordância são os horários que universitário precisa mais para 
estudar, acesso dentro das unidades prisionais a sistemas de 
informática principalmente acesso a internet. Outro grande problema 
é que essa falta de diálogo entre as partes envolvidas cria tensões no 
dia a dia pois nem todos os agentes penitenciários concordam com a 
decisão do juiz isso acaba prejudicando quem está dentro da 
universidade. (SUJEITO 1) 

 

O sujeito aponta várias limitações e dificuldades que acabam interferindo no 

desempenho acadêmico. Ressalta a ausência de habilidades para que possam utilizar 

algumas tecnologias que são imprescindíveis na vida acadêmica, o que de certa forma 

poderia servir como um potencial educativo, mas esse sistema ainda não consegue 

suprir essa questão. Além disso, não há estrutura para preparar esses sujeitos antes 

de saírem para cursar na Universidade. 

 

Essa situação para nós que ainda somos privados de liberdade e 
tendo oportunidade do direito de ir e vir limitado não é fácil, porque 
acaba nos prejudicando, porque a própria instituição exige  um 
comprometimento do estudante, e da oportunidades de participar de 
cursos, palestras, projetos, acesso a Biblioteca, laboratório de 
informática etc... e essa limitação imposta pelo sistema deixa-nos 
impossibilitado de explorar coisas inovadoras, portanto temos que 
lutar com as armas que temos em mãos.(SUJEITO 2) 

 

Esse fato evidencia que esta limitação encontrada pelos estudantes e o 

descaso do Estado frente a esses recursos necessários, de certa forma deixa-os 

impossibilitados de irem mais além já que, segundo a fala desse sujeito, ao saírem 

para estudar se sentem prejudicados no sentido de não ter este espaço de 

participação em possíveis eventualidades que irão enriquecer sua formação durante 

o curso, o que também contribuirá principalmente para o retorno ao convívio social, 

isso que de certa forma acaba sendo um desafio para esse retorno ao meio social.   

O sujeito 3 descreve grande dificuldade no que tange ao estigma e ao 

preconceito sofrido por parte dos próprios agentes. Ainda relata a questão da pressão 

feita por parte dessas pessoas que trabalham no Sistema Prisional. Este fato confirma 

os estudos realizados para esta pesquisa e citados nos capítulos anteriores que dizem 

respeito ao racismo estrutural que está impregnado em nossa sociedade e o 
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preconceito que ela traz em si. Há a reprodução de um senso comum de que uma vez 

inseridos em um sistema por ter tido comportamentos reprovados por essa sociedade, 

não será novamente possível readequá-lo para a retomada da vida em liberdade. 

Essa questão ainda mostra a falta de preparo dessas pessoas que trabalham neste 

sistema os quais deveriam oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras, 

mas que por seguirem um padrão criado ao longo da história, acabam discriminando 

aqueles que não seguem. 

 
 

Muito ruim tudo não pode mesmo você se esforçando para atingir seus 
objetivos na educação sem tem aquele agente: 
- "esses presos eu não acredito são todos bandidos, jamais irão estudar 
acham que vão se dar bem". 
Mas o pior não deixar eu participar de projetos que a Universidade me 
oferecia; horário para ir e voltar a penitenciária dias de prova parecia 
que os agentes sabiam falavam umas coisas que deixavam eu 
preocupado: hoje 4 ou 5 de vocês irão perder o privilégio de estudar vão 
ser recolhidos. (SUJEITO 3) 

 
A experiência vivenciada pelo sujeito demonstra o imenso clima de pressão 

que assolava seu cotidiano. Ameaças diretas ou veladas, que o deixava preocupado, 

com receio de perder o direito a se manter estudando. Com certeza, essas questões 

abalaram a saúde mental do sujeito e de outros que passaram pela mesma situação. 

O sujeito 4, por sua vez, indica uma certa dificuldade na questão de associar 

esses dois momentos vividos pelos estudantes em cumprimento de pena, isso traz 

novamente a questão do controle dos corpos que refletimos no primeiro capítulo. É 

evidente que o Estado visa tornar estes “dóceis” para que através da disciplina possa 

controla-los sem dar a eles um espaço de reflexão onde possam buscar entender sua 

posição na sociedade. 

 

O fato de se encontrar fora do presídio passa a impressão de estar 
livre do sistema, e com isso vem as vontades de agir como todos 
fazem. Mas logo tem que voltar a realidade. Tipo, uma falsa sensação 
de liberdade junto com a frustração de apenado. (SUJEITO 4) 

  
Esse duplo pertencimento, que uma parte do dia é estudante, na outra volta a 

condição de preso é algo muito complexo. Essa vivência torna a manutenção da saúde 

mental um desafio maior ainda. E, o mais incrível disso tudo, é que a maioria absoluta 

desses estudantes, por mais que estivessem vivenciando conflitos dessa natureza, 

sempre voltavam/voltam para o sistema prisional depois da aula. Elemento este que 
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a sociedade preconceituosa e estigmatizadora custa a acreditar.  

4.4 DESAFIOS ENFRENTADOS 

Podemos observar que nos eixos anteriores, inúmeras dificuldades já foram 

apresentadas. No entanto, o leque de dificuldade é muito amplo, e ao responderem 

uma questão específica sobre esse tema, os relatos apontaram dificuldades objetivas, 

à exemplo de necessidades financeiras, bem como, os desafios de se conciliar estudo 

e trabalho, como podemos observar nos relatos,  

 

Acredito que na condição que eu me encontro hoje que é regime 
semiaberto harmonizado a minha dificuldade é parecida a de outros 
alunos que é trabalhar estudar está ligado diretamente a necessidade 
econômica. (SUJEITO 1) 
 
São inúmeras as dificuldades; mas no meu caso a princípio está sendo 
a possibilidade de trabalhar e ter uma renda fixa, (transporte) dependo 
de ônibus coletivo e acordo muito cedo 4:00 horas e chego somente 
às 17:30, acredito eu, mesmo com as dificuldades não posso desistir. 
(SUJEITO 2) 

 

Ou seja, os sujeitos 1 e 2 apontaram que seus maiores desafios se referem a 

questão econômica, o que certamente dificulta seu cotidiano para que se mantenham 

estudando, tanto em questões dentro da própria Universidade quanto fora, ainda mais 

quando o estudante é de região distante. Mas chama a atenção o relato do Sujeito 1, 

ao apontar que não vivencia problema específico de pessoas em cumprimento de 

pena, já que, ele faz comparação aos desafios encontrados também por outros 

estudantes que não estejam nas mesmas condições que ele. Isso nos dá um 

panorama do quanto a estrutura Brasileira da Educação do nosso país tem sido 

afetada e necessitam de um comportamento coletivo organizado para que possa ser 

combatido algumas consequências negativas e insatisfatórias criadas ao longo dos 

tempos e que acabam por dificultar o avanço. 

Já os sujeitos 3 e 4, relatam também a questão financeira e essas dificuldades 

encontradas por eles também, mas ressalta algo que mesmo dentro da Universidade 

eles se deparam, ou seja, o preconceito devido estarem nestas condições de 

cumprimento de pena. Segundo eles, isso acontece tanto por parte de alguns outros 

estudantes, quanto também de alguns professores: 
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O mais chocante é o preconceito por eu ser apenado, não chamam eu 
para fazer trabalhos em grupo não sentam perto de mim tem alguns 
professores que são preconceituosos. (SUJEITO 3) 

 
Em modo geral, acredito que seja financeira, pois os custos que é 
necessário para frequentar, se alimentar, transporte, xerox, entre 
outros, se torna um grande obstáculo para progredir na Universidade. 
Além disso existe o preconceito que alguns professores e alunos tem, 
e muitas vezes nós mesmos criamos esse preconceito de achar que 
não será aceito. (SUJEITO 4). 

 

Ainda, segundo o sujeito 4, podemos observar o quanto esse modelo de 

aprisionamento está tão entranhado na sociedade, que na leitura dele, o próprio 

estudante nestas condições acaba carregando consigo esse preconceito ou 

pensamento antecipado de que as pessoas lhe tratarão assim, o qual acaba trazendo 

esse pensamento que a prisão deixa em sua mente, ou seja, de segregação, 

aprisionamento do próprio ser mesmo, carregando consigo esse estigma de 

desordeiro do convívio social.  

4.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E DO TRABALHO; 

Interrogados sobre como enxergavam o trabalho e a educação durante o 

tempo em que estavam privados de liberdade e como conseguem ver isso hoje, o 

sujeito 1 relata que, assim como muitos dentro desse sistema, de início tem buscado 

os estudos apenas como uma maneira de poder expandir seus espaços dentro destes 

estabelecimentos, mas que posteriormente foi possível ter outra visão em relação aos 

seus direitos enquanto cidadão; 

 

Quando estava restrito de liberdade eu via o trabalho e o estudo, 
penas de duas maneiras modo de diminuição de pena e para passar 
o tempo apenas isso a única coisa relacionada ao estudo que era 
prazerosa era as leituras de livros. Hoje eu enxergo o estudo como a 
verdadeira expressão de cidadania pois sem o estudo não 
conseguimos exercer os nossos direitos de cidadão, quanto ao 
trabalho além de prover renda, é a interação minha com a sociedade. 
(sujeito 1) 

 

O sujeito 2 entende que sempre viu a educação como uma forma que 

poderia transformar a vida das pessoas e diz que agora passou a perceber de 

que forma essa transformação acontece, permitindo o sujeito possa se tornar 
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mais crítico e através de novas oportunidades de emprego possa vir também 

uma melhoria de vida com novos projetos a serem realizados. 

 

Sempre soube que o estudo leva o indivíduo à uma formação e o 
trabalho dignifica o homem, mas por livre e espontânea vontade 
acabei seguindo um caminho errôneo e ao longo dos anos numa 
prisão descobri que não era o tipo de vida que eu queria pra mim. 
Portanto, até certo dia comecei trabalhar e estudar dentro do Sistema 
Prisional não apenas como uma ocupação para a mente e sim um 
direcionamento para uma transformação de vida. Hoje compreendo 
perfeitamente o valor da pessoa que trabalha e estuda mesmo com as 
dificuldades e desafios somente assim conseguimos conquistar as 
coisas e ter êxito na vida e se tornar um cidadão de bem. (Sujeito 2) 

 

No relato do sujeito 3, percebe-se ainda como a questão financeira de certa 

forma influencia a desistência dos estudos, ou seja, na fala deste sujeito vemos que 

sua prioridade era ter uma renda para se manter, mesmo sabendo da necessidade 

dos estudos em sua vida. Aqui fica evidente o quanto o trabalho se faz necessário na 

vida dessas pessoas e as condições que são impostas a elas por uma sociedade 

desigual até mesmo dentro da própria prisão, na maioria das vezes os obrigando a 

deixar os estudos para trabalhar. Dessa forma podemos entender que uma das 

causas da desistência dos estudos geralmente é por questões de trabalho. 

 
Meu maior medo de estudar era perder meu serviço remunerado na 
penitenciária que era na época a minha única fonte de renda que eu 
ajudava minha família, mas pelo outro lado já enxergava várias portas 
se abrindo para mim através do estudo. Hoje já vejo isso não, mas 
como medo, mas sim como um desafio pra eu conquistar um diploma 
na UEL não é fácil. (SUJEITO 3) 

 

De acordo com a fala do sujeito 4, podemos ver que essa “oportunidade” dada 

a ele, no começo era encarada como uma forma de poder sair da prisão, mas que 

depois encontrou nestes um estímulo para construir seu retorno para a vida em 

liberdade. Aqui podemos ver que a Educação atua em um papel importante na 

transformação tanto de abertura de conhecimentos quanto de possíveis 

oportunidades e que, neste sentido ela contribui com um papel de eliminação de 

fronteiras e que está relacionada intimamente com as mudanças sociais de uma 

sociedade. 

 

Quando estava privado da liberdade, tinha pensamentos de trabalhar, 
mas estudar nunca foi prioridade. Após conseguir acesso na 
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faculdade, comecei a priorizar o estudo com a esperança de estar livre 
o mais rápido possível. Com o passar do tempo vi que as coisas não 
eram tão simples como pensava. Hoje associo trabalho e estudo e vejo 
que se quero ter uma vida melhor pra mim e para os meus, tenho que 
continuar focado. Mas não foi fácil chegar até aqui e sei que não vai 
ser fácil daqui pra frente, mas acredito que o estudo e a base para 
melhores oportunidades na vida. (SUJEITO 4) 

4.6 PROJETOS DE FUTURO 

Ao serem questionados sobre aquilo que pensam ou planejam para o futuro 

após sua formação os sujeitos 1, 2 e 3 demonstraram o interesse em dar seguimento 

na área que estão estudando, buscando ingressar no mercado de trabalho através de 

concursos públicos, alguns destes com perspectivas inclusive de dar continuidade nos 

estudos mesmo com as dificuldades relatadas por estes. 

 

Projetos futuros relacionados ao estudo é prestar concurso público 
trabalhar na área, com foco em projetos que envolve a gestão pública. 
(SUJEITO 1) 

 
Eu perdi muito tempo da minha vida por fazer escolhas erradas e ainda 
me arrependo muito de não ter estudado, após minha formação quero 
entrar no mercado de trabalho e seguir em frente pelo que eu estou 
lutando, lecionar aulas e colocar em prática um projeto social dar aula 
de capoeira para crianças. Talvez fazer uma pós-graduação. 
(SUJEITO 2) 

 
Depois da minha formatura meu projeto dar aula de língua portuguesa 
incentivar as pessoas a ler livros de literatura, porque, quem lê fica 
com muito conhecimento dê várias outras culturas. (SUJEITO 3) 

 
    

O sujeito 4, de certa forma deixa entender que buscará posteriormente atuar 

na área, mas, demonstra prioridade no trabalho que já vem desenvolvendo, segundo 

ele, é o que tem lhe mantido financeiramente. Aqui encontramos um fator relevante 

que segundo os estudos e as pesquisas realizadas, ou seja, um dos maiores impasses 

que tem feito com que essas pessoas na maioria das vezes parassem com os estudos 

é realmente a questão financeira. Fica claro aqui uma mais profunda análise diante 

de extensões de projetos dentro das Universidades em parcerias com projetos como 

estes a qual essas pessoas estão inseridas para que lhes possam dar o respaldo 

necessário. 

 
A princípio pretendo continuar com meu trabalho e atuando na área 
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conforme as oportunidades forem aparecendo. (sujeito 4). 

 
O mesmo sujeito apresenta um breve comentário o qual faz menção de certos 

desafios que ainda ele poderá encontrar devido algumas condições impostas a ele 

durante seu período de curso pelo próprio sistema mais especificamente dentro deste 

projeto a qual está inserido; 

 

O projeto de cursar o ensino superior , tem potencial para mudar vidas, 
mas as restrições que o sistema impõe (no caso estou falando de 
proibição de tudo que é possível e para conseguir qualquer liberação 
para fins acadêmicos extracurriculares) nos tira a chance de buscar 
novos conhecimentos sobre a área do curso e possíveis 
oportunidades de trabalho voltadas a graduação. Isso se deve pela 
burocracia que fazem para conseguir uma liberação para tais fins. 
Sabemos que a condição de apenado, mesmo estando em liberdade 
restringida, impossibilita muitos direitos que perdemos ao ingressar no 
Sistema Prisional, mas acredito que se faz necessário uma 
reestruturação nesse “projeto" para dar mais atenção ao que 
interessa, que é ressocializar o apenado para que o mesmo possa ser 
reintegrado na sociedade com condições que permitam que o mesmo 
evolua como pessoa e como futuro profissional. No meu caso em 
especial, perdi muitas oportunidades de trabalho, estágio, cursos que 
complementação que iriam auxiliar na graduação devido a essa falta 
de estruturação e restrição burocrática. (SUJEITO 4) 

 
Nesta fala o sujeito 4 traz uma reflexão acerca de possíveis ajustes que 

ele entende poder ser bom para melhorar algum aspectos observados nas 

fazes vivenciadas por ele, questões estas que de acordo com a reflexão feita 

por este, contribuem para uma melhor formação e que são básicas para que o 

estudante possa ter um melhor aproveitamento dentro da Universidade. 

Segundo ele, essa burocracia que segue dentro do projeto acaba atrapalhando 

de certa forma o período de graduação. Esta questão deixa claro que mesmo 

existindo o direito que é dados a essas pessoas que ainda estejam nas 

condições de cumprimento de pena, não consegue alcançar seu êxito, o que 

deixa evidente a falta de uma política que vá de encontra as necessidades 

diretas no que tange a educação para pessoas privadas de liberdade que 

estejam cursando o ensino superior.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste estudo teve como foi refletir sobre os desafios enfrentados 

por pessoas que acessaram o Ensino Superior enquanto estavam cumprindo pena 

em Regime Fechado, considerando o contexto em que estavam privados de liberdade 

e em liberdade restrita por monitoração eletrônica, mas em seus domicílios. Portanto, 

o objetivo geral conhecer as vivências de pessoas que estão cumprindo pena acerca 

dos desafios enfrentados para se manterem estudando Ensino Superior na 

Universidade Estadual de Londrina. 

Para compreensão do objeto de estudo, buscamos resgatar a história e 

evolução das prisões no mundo, desde a Idade Média onde a pena era aplicada 

através do sofrimento físico, até a moderna concepção da prisão como espaço de 

ressocialização. Foi possível também denotar sobre a questão da educação enquanto 

direito em nosso país, e principalmente tendo um olhar reflexivo sobre o aparato legal 

que visa essa garantia, mas que também operacionaliza esse direito a partir da 

ofensiva neoliberal, porém não fazendo do ensino superior uma prioridade. Neste 

sentido, foi considerada essa experiência com um pensamento de inclusão de uma 

população estigmatizada e de certa forma excluída, para que se busque, com a 

conhecimento crítico e científico, trazer a essas pessoas o acesso a oportunidade 

superar a criminalidade imposta devido sua realidade. 

No que se refere a pesquisa empírica, tivemos como quatro desses 

estudantes da UEL, sendo dois destes na condição de regime fechado e dois no semi-

aberto, todos são monitorados por equipamento eletrônico tornozeleira. Foram 

levantadas questões pertinentes aos desafios desses estudantes neste processo 

desde a saída para estudarem enquanto ainda estavam nas unidades prisionais até 

chegarem as condições que se encontram hoje.  

A coleta de dados se deu por um questionário que foi enviado para que os 

sujeitos respondessem por escrito. A partir disso pudemos colher as percepções e 

impressões destes sujeitos ao longo deste período que estão frequentando a 

Universidade. Importa- se ressaltar que não houve a intenção de realizar qualquer tipo 

de entrevistas com outros profissionais que acompanharam esse projeto que favorece 

essas pessoas com a saída para o estudo fora da prisão.  

Foi possível observar também através deste estudo que, por mais que esse 

assunto seja recorrente, não existe uma política que busque fazer valer na realidade 



67 
 

de indivíduos privados de liberdade, o acesso à educação superior. Existe sim o direito 

inclusive respaldado por lei, mas para que se possa efetivar, essas ações dependem 

de órgãos como Universidade, Juízo e o próprio Sistema Penitenciário, que busquem 

com suas próprias iniciativas executar aquilo que está previsto na lei, na tentativa de 

dar respostas para essas situações específicas. Isso ficou nítido nesta pesquisa na 

observação da maneira como acontece o processo de ingresso e de permanência 

dessas pessoas em cumprimento de pena, na UEL, quando observamos que, se não 

tivesse existido esse empenho dessas partes, essa ação nunca teria sido efetivada. 

Diante das respostas encontradas advindas dos sujeitos envolvidos, percebe- 

se que apesar de eles terem vivenciado realidades diferentes durantes o período que 

passaram na prisão, as questões vão se afunilando em um só sentido ao nos 

depararmos com as principais dificuldades vivenciadas por estes. Ainda neste sentido, 

vale lembrar que neste período se deparam com questões que possa os motivar, vindo 

de quem tem um olhar o qual entende que a educação pode oferecer meio de 

obtenção de novas oportunidades e de reinserção social dessas pessoas que 

passaram pelo sistema, mas também aqueles temerosos ou  preconceituoso que 

mesmo vendo a educação como um direito não admitem que isso seja possível. 

Mesmo os estudantes nestas condições tendo esta noção de direito após estarem 

dentro de uma Universidade, ainda carregam consigo o pensamento de privilégio ou 

benefício. Isso se dá por conta da violação e do desrespeito com seus direitos.  

De acordo com o resultado da pesquisa, nota- se que ainda há mesmo dentro 

da Universidade um certo preconceito em relação a essas pessoas, mas isso não 

chega a ser unânime, já que, de acordo com algumas respostas, tiveram uma boa 

aceitação no curso que conseguiram acessar. Fica nítido também que a principal, ou 

talvez a maior dificuldade citada pelos sujeitos questionados, é a própria questão 

econômica, fator este que acompanha eles desde o ingresso na UEL, até o momento 

que estão hoje, já que, quando começam a sair para estudar se deparam com 

despesas que depois se intensificam com a saída da prisão para poderem ficar em 

suas casas, ou seja, durante o período que ainda estavam saindo das unidades 

prisionais para estudarem, tinham gastos mas era com transporte até a Universidade, 

xerox e outras coisas neste sentido, mas depois de terem a oportunidade de ficar em 

suas casas, a despesa aumenta principalmente porque na maioria são pais de família 

e com isso sentem a necessidade de assumir essa responsabilidade para si. De certa 

forma essas questões, segundo eles acabam comprometendo um bom desempenho 
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na Universidade, mas por outro lado usufruem desse direito e tem uma chance de 

recomeçarem suas vidas.   

Há de se pensar também que por outro lado, para que este projeto possa 

atingir seu objetivo envolve um pouco de cada lado, segundo estes sujeitos que deram 

resposta a esta pesquisa, eles entendem que de certa forma é preciso também um 

querer de mudança por parte deles, já que a primeira iniciativa a ser tomada é buscar 

por esse direito ainda dentro da prisão se esforçando de uma maneira que possa 

alcançar aprovação no vestibular assim como funciona para todos que almejam 

ingressar na UEL, estando estes com suas liberdades restringidas ou não, claro que 

suas particularidades serão diferentes. 

Um destaque positivo que podemos observar nesta experiência, é que, o 

projeto traz uma perspectiva de inserção social e uma possível formação através da 

educação, deixando a estes também uma noção de portadores de seus direitos 

enquanto cidadãos que mesmo em uma sociedade composta por um sistema 

complexo de relações sociais e que visa sempre o lado da burguesia, a Universidade 

cumpre seu papel no sentido de formação deste público.  Contudo espera-se que esta 

pesquisa possa contribuir para questões pertinentes a este tema e que também possa 

dar mais nitidez a esse assunto tão importante de ser aprofundado principalmente 

para quem sabe, ser pensado uma política que venha abranger um maior número de 

pessoas nestas condições já que, os resultados que se tem são positivos segundo o 

próprio estudo feito comprova, que mesmo com as diversas barreiras enfrentadas por 

esse público, aos poucos eles tem conseguido alcançar uma formação no ensino 

superior. 
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APÊNDICE A 
 
Roteiro de entrevista com os sujeitos estudantes da UEL ainda em cumprimento 
de pena 

 

1. Como foi sua relação com os estudos durante a infância e adolescência? 

 

2. Como você tinha acesso ao estudo durante o tempo que esteve em regime 

fechado ainda na penitenciária sem sair para estudar? Conte um pouco sobre 

as possibilidades e as restrições: 

 

3. Como você descreve essa experiência de estar dentro de uma Universidade e 

ter que lidar com as restrições colocadas pelo Sistema Prisional? 

 
4. Quais as maiores dificuldades enfrentadas para permanecer na Universidade? 

 
5. Qual era seu modo de pensar sobre educação e trabalho durante tempo em 

que estava privado de liberdade? Como enxerga isso hoje? 

 
6. O que pensa para o futuro depois de se formar, ou seja, quais seus projetos? 
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APÊNDICE B 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Prezado(a) Senhor(a)  
 
Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar de nosso estudo cujo objetivo é evidenciar 
os desafios enfrentados por egressos do Sistema Prisional de Londrina para o acesso 
e permanência ao direito à educação, envolvendo o período em regime fechado, 
passando pelo processo de progressão de regime até chegar na harmonização do 
regime semiaberto quando do ingresso em cursos regulares na Universidade estadual 
de Londrina (UEL). 
A pesquisa consistirá na realização de perguntas abertas direcionadas a quatro 
pessoas com sua liberdade restringida, sedo duas em regime semi- aberto e duas 
ainda no regime fechado com vistas a compreender esses desafios durante a vida 
acadêmica e sua permanência na UEL. 

Trata-se de uma pesquisa prevista para embasar trabalho de conclusão de curso a se 
realizar no ano de 2021, desenvolvida por Fábio da Silva Santos e orientado pela 
Prof.ª Dr.ª Andréa Rocha Pires, do curso Serviço Social da Universidade Estadual de 
Londrina.  
A qualquer momento da realização desse estudo o participante/pesquisado poderá 
receber esclarecimentos adicionais que julgar necessário ou retirar-se da pesquisa, 
sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo.  
O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos 
instrumentos de coleta de dados. Os sujeitos serão identificados por números 1,2,3 e 
4, sem que sejam citados nomes. Todos os registros efetuados no decorrer desta 
investigação serão usados para fins unicamente acadêmico-científicos e 
apresentados na forma de um trabalho de conclusão de curso, de tipo monográfico, 
não sendo utilizados para qualquer fim comercial.  
Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine 
este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde 
já agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a disponibilização à 
instituição dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os 
participantes. 
 
 
 
 
 
      ___________________________             _________________________ 
                 Fábio da Silva Santos                           Profª. Drª. Andréa Pires Rocha 

                 Pesquisador(a)                                        Orientador (a) 
Graduação de Serviço Social/CESA/UEL        Serviço Social/CESA/UEL 
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Eu,____________________________________________________________, 
assino o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os 
objetivos e condições da realização da pesquisa “ Vivências de pessoas em 
cumprimento de pena, e os desafios para se manterem estudando”, permitindo, 
também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a menção dos 
nomes dos pesquisados.  
Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com os responsáveis 
pelo estudo:  
e-mail: fabiossule@gmail.com 
Telefone: 3371-4245 (Departamento de Serviço Social)  
 
 
 
 
 
 
Londrina, _____ de ______________ de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


