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Caros Leitores,

Há 68 anos, mais precisamente em 10 de Dezembro de 1948, luzes verteram à 

racionalidade dos imperativos categóricos, anteriormente apresentados por um dos maiores 

filósofos de todos os tempos: KANT.

O céu, marcado pela escuridão das guerras, foi tocado pela magna sabedoria diante das 

realidades trágicas do início do século XX.

Afinal, reconheceu-se que a cegueira tinha tornado o humano... Inumano!

Algo precisava ser dito ao mundo. Mas, não somente dito... Alcançado. Vivido. 

Essa passou a ser a busca teórico-filosófica e política de Hannah Arendt à superação do 

emudecimento, bem como dos martírios. Uma grande mulher, para além do seu tempo.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, portanto, marco histórico de proteção à 

nossa própria humanidade.

A defesa do Estado de Direito, dos governos, do Poder, ou ainda, da cultura, da arte, 

das expressões da vida não tem efeito algum, se não considerarmos a mola primeira... Elementar: 

o humano.

Não mais há silêncio. Não há mais como conter as realidades imprescindíveis. Estas, 
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pois, advindas da consciência do limite intransponível do existencial.

Constituições e Leis foram modificadas diante da percepção de que nenhum direito pode 

estar vazio do princípio humano. Toda e qualquer norma somente se justifica diante deste título mor.

E compete, a cada um de nós, reconhecer que as ações delineadas, pelo Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, estão alimentadas dessa diretriz essencial.

Assim, todo o trabalho incansável desenvolvido, ao alcance de valores essenciais à 

sociedade, à coletividade, à família e ao indivíduo, é expressão máxima de mais esta realização. 

O lançamento da REVISTA DIGITAL GMF torna possível todos os diálogos e vozes ao 

alcance de políticas públicas eficazes... Não há mais barreiras ao conhecimento e às ações.

Ao horizonte, as diretrizes devem ser capazes de guarnecer o mínimo existencial da 

nossa comum identidade, tal como retratado por CHARLES TAYLOR.

A fiel esperança de que somos capazes, em todos os espaços sociais que assumimos, 

a fazer o melhor daquilo que temos, torna esta ação ainda mais nobre: estamos frente à evidência 

do extraordinário, visto que único e incrivelmente belo... O servir!

Parabéns à Coordenação. Os artigos científicos inseridos dão-nos amostras do quão 

relevante pode ser o engajamento de todos na busca efetiva para um bem maior.

Todos somos potências!

Parabéns aos Colaboradores.

Parabéns à Presidência do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário.

Que esta realização possa verter novos horizontes à efetiva proteção da nossa 

humanidade.

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Corregedora-Geral da Justiça                                                                                                        
Tribunal de Justiça de Mato Grosso



Caros,

É uma grande honra participar deste momento histórico.

A iniciativa pioneira do Judiciário de Mato Grosso, no cenário nacional, à concretização 

de espaços de diálogos no tópico das políticas públicas, estas, pois, direcionadas à realização 

dos Direitos fundamentais, demonstra o compromisso de todos os envolvidos nas diretrizes dos 

trabalhos desempenhados.

As realidades abstrusas da atualidade nos impõem novas estruturas de aprendizado e 

de eficiência. 

A oportunidade do intercâmbio institucional, entre diversos atores, torna mais viável uma 

‘re-análise’ das providências que estão sendo tomadas na condução das prioridades públicas do 

Sistema de Justiça, inclusive à gestão dos interesses coletivos.

Muitas diretrizes estão em andamento, além das já alcançadas, tais como melhorias à 

concessão de cursos profissionalizantes, diante das vulnerabilidades sociais (sistema carcerário); 

monitoramento das escolas com maior incidência de violência e menor aproveitamento de 

aprendizado para os trabalhos de conscientização e de orientação, em palestras públicas 

denominadas Justiça se aprende na Escola; participação em Campanhas e Comissões atinentes 

às áreas de concreção de Direitos Humanos à viável formação de redes sociais de apoio; sugestão 

e apresentação de proposta de Lei na ambiência federal na temática da Ressocialização e novos 

tipos penais ao alcance das responsabilidades por modalidades diferenciadas de violência; 

desenvolvimento de campanhas de formação e Informação tais como a de Combate à Violência 

Doméstica e Familiar, o Combate à Exploração e Abuso Sexual Infanto-Juvenil e Campanha 

Integrada para Combate ao Tráfico de Pessoas, com conscientização pública; desenvolvimento de 
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programa à funcionalidade da Audiência de Custódia; Ampliação de benefícios de Monitoramento 

Eletrônico à profissionalização dos encarcerados, inclusive no regime fechado; proposição de 

projetos à funcionalidade e ampliação da Justiça Terapêutica no Estado de Mato Grosso, bem como 

da Justiça Restaurativa (célula piloto); desenvolvimento de ações integradas com os Executivos 

(Governos Federal, Estadual e Municipal), dentre inúmeras outras, são realidades importantes dos 

passos dados por todos os atores, incluindo os membros do GMF.

Há muitos horizontes a serem guarnecidos. A realização de um Fórum Internacional, 

na temática da Ressocialização e dos Direitos Humanos, coloca-nos frente a um novo desafio. 

Destarte, os profissionais, gabaritados palestrantes, atores da contemporaneidade, alocam-nos 

no foco da principal questão que alimenta os debates atuais no mundo. Afinal, como podemos 

majorar os efeitos das políticas públicas de Estado? As ações estruturadas, em redes de apoio, são 

mais eficientes ao alcance dos beneficiários? Quem seriam, de fato, os beneficiários nessas ações 

compartilhadas? 

Ainda, compete-nos buscar atrelar a indagação quanto às políticas públicas em seu 

critério assistencial, para uma  compromissada diretriz ao incremento democrático comunitário, 

com melhorias  globais para os objetivos de cidadania. 

Sabemos que os efeitos das políticas públicas e de gestão podem ser potencializados 

quando reconhecemos alguns detalhamentos estratégicos: a) objetivos; b) atores-líderes; c) 

responsabilidades; d) diretrizes; e) controle de resultado; e f) avaliação periódica. 

Não há dúvida de que devemos também considerar outras elementares à crítica dos 

sistemas públicos, no concernente à organização, à funcionalidade e à efetividade do cumprimento 

das exigências constitucionais básicas. 

Contudo, diante da integração permitida, pelos diálogos do Grupo de Monitoramento 

e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF vê-se que o Brasil ainda está na contramão da 

história em vários aspectos. Por exemplo, o princípio da separação dos poderes tem viabilizado 

uma interpretação de isolamento e discrepância injustificáveis, quando, em verdade, o ideal da 

Constituição somente poderá ser alcançado quando as vocações coletivas e comunitárias, da 

unidade denominada República Federativa do Brasil, forem devidamente observadas. 

O Brasil tem muito a amadurecer nesse sentido, visto que os caminhos tortuosos, por 

vezes escolhidos, resultaram em incongruências no concernente ao verdadeiro norte dos Direitos 

Humanos. Este, pois, não deverá jamais servir para acobertar situações ilícitas. Isso significaria 

verbalizar a imoralidade como título do “garantismo”. 



Além do mais, percebe-se, ainda, uma verdadeira insegurança do cidadão em relação 

às diretrizes dos Poderes. Isso, logicamente, em consequência da história de exploração (Brasil-

Colônia), além dos abandonos e abusos vivenciados nos períodos ditatoriais e nas nomenclaturas 

experimentadas de “democracia”, que, até a atualidade, orientam práticas criminosas de um Brasil 

que, por vezes, age segundo uma lógica atroz, possibilitando as mais diversas violações e excessos.

A Justiça é elementar aos Direitos Humanos.

A análise crítica, em permanente exercício habermasiano, é imprescindível à consolidação 

do sentimento democrático. Este, pois, elementar do próprio direito fundamental à informação 

e à formação. Consequentemente, do livre pensar e agir, nas habilidades geradas pelo próprio 

conhecimento. 

Somos, pois, agentes do nosso tempo.

Afinal, se pretendemos um novo Brasil, não basta uma iniciativa de “virar” a página. É 

preciso escrever uma nova história. 

Os excelentes artigos selecionados, conforme edital lançado (gmf.tjmt.jus.br), para esta 

revista pioneira, considerando o âmbito nacional, são amostras de espaços públicos que podem 

ser majorados: presídios (restauração de vidas); ações no cárcere (educação); ações afirmativas 

(profissionalização); Arte (reencontro da identidade no artesanato); sistema penitenciário (trabalho); 

cidadania e resiliência (formação preventiva); a ideia de maioridade como maturidade à identidade 

e ao empoderamento;  ressocialização como transformação social, dentre outras.

As diretrizes desta iniciativa, em égide nacional, então circunscrita ao Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF são também revelações de esperança.

Exatamente por isso, com grande entusiasmo, apresentamos a primeira revista científica 

temática circunscrita, especificamente, à Ressocialização.  

Um passo significativo para os instrumentais hábeis à majoração das diretrizes públicas, 

então exigidas de todos os Poderes e órgãos que guarnecem o Estado.

Há horizontes possíveis neste espaço plural.

Estejamos preparados para essa grandiosa tarefa de vida, que não se resume ao 

contexto discursivo.

Dra. Amini Haddad Campos
Presidente do GMF 

Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça

Vice-Presidente do Conselho Editorial
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A VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS POR MEIO DA REVISTA ÍNTIMA NOS 

PRESÍDIOS 

                                                                                                                

                                                                                                                Pedro Rodrigues Alves1 

 

Resumo 

O direito constitucional, com fulcro na Constituição de 1988, possui como objetivo maior a proteção 

dos direitos fundamentais do homem. O presente artigo, por meio de pesquisas doutrinárias e 

legislativas, tem por objetivo elucidar a violação desses direitos fundamentais através da revista íntima 

nos presídios. Destarte, há necessidade e urgência de sua discussão, apresentando meios alternativos a 

essa prática que respeitem a dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Revista íntima nos presídios. Direitos fundamentais. Segurança. Intimidade. 

Dignidade da pessoa humana.  

Área Temática: Direitos humanos e justiça. Direitos fundamentais.  

 

Abstract: Constitutional law, with fulcrom in the Constitution of 1988, has as major objective the 

protection of human rights. This article, by means of doctrinal and legislation researches, aims to 

elucidate the violation of these human rights through the intimate prison searches. Therefore, there is a 

need and urgency of this discussion, presenting alternative means to this practice that respect the 

dignity of the human person. 

Key-words: Fundamental rights. Intimate prison searches. Human dignity.  

Subject Area: Human rights and justice. Fundamental rights. 

 

1. Introdução 

A execução do presente artigo é pautada na utilização precípua da documentação indireta 

bibliográfica, com o escopo de abranger e divulgar satisfatoriamente os posicionamentos doutrinários 

e acadêmicos a respeito da revista íntima. Uma pesquisa científica de qualidade remonta à utilização 

                                                           
1 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: pedro_alves_13@hotmail.com 
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de métodos que busquem tanto a explanação dos trabalhos já consagrados sobre o tema (artigos, 

livros, teses, documentários) como a contextualização e verificação lógica e empírica de sua 

ocorrência na realidade social. Nesse sentido dispõe Karl Popper (2008, p.27) que: "a tarefa lógica da 

pesquisa científica, ou da lógica do conhecimento, é proporcionar uma análise lógica desse 

procedimento, ou seja, analisar o método das ciências empíricas". 

A opção por desenvolver o tema é fruto de interesses subjetivos (pessoais) e objetivos 

(acadêmicos). Subjetivo porque toda respeitável construção de um artigo ou pesquisa deve conter o 

elemento anímico e volitivo de se debruçar sobre a matéria escolhida. O interesse é fruto de debates 

realizados em aulas de direito penal e constitucional, além de fontes extracurriculares, como palestras 

e artigos de opinião de grandes nomes do direito. E objetivo no que tange à relevância e urgência de 

sua discussão, por envolver aspectos que violam diretamente a dignidade da pessoa humana e os 

direitos e garantias fundamentais, tão caros ao Estado Social e Democrático de Direito. 

A novel Constituição da República Federativa do Brasil consagra, logo em seu título segundo, 

os direitos e garantias fundamentais protegidos pela ordem jurídica nacional. Neste rol estão os 

direitos e garantias à vida, privacidade, intimidade, liberdade, integridade física e moral, honra e 

imagem das pessoas, dentre outros. Decorrem, em última análise, do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Todavia, ao analisar o procedimento da denominada “revista íntima”, entendida pela coerção 

para se despir ou qualquer ato de molestamento físico que exponha o corpo, resta claro e notório a 

inobservância dos direitos e garantias fundamentais.  

Corriqueiro no âmbito das instalações prisionais e até mesmo em estabelecimentos privados, 

parcela da doutrina e jurisprudência considera que a revista íntima afeta a dignidade da pessoa humana 

pela exposição do indivíduo a um constrangimento desumano e vexatório, ensejando indenização por 

danos morais. 

A despeito do supracitado, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) proíbe esse método e 

há certa pacificação jurisprudencial na seara trabalhista. Ainda assim as ocorrências de submissão de 

empregados a esse procedimento de revista são corriqueiras. Oposto é o posicionamento quanto às 

visitas em instalações presidiais, onde a jurisprudência oferece guarida. O avanço da tecnologia, 

possibilitando métodos alternativos de monitoramento e identificação (como o scanner), reforça o 

abuso do poder fiscalizador exercido através da revista vexatória. 

Embora muitos estados mantenham esse tipo de método em instalações prisionais, um alento 

surgiu com a promulgação da Lei Estadual n.º 15.552/14, do Estado de São Paulo, que decreta o fim 

da revista vexatória para aqueles que visitam detentos em estabelecimentos prisionais paulistas. Há em 
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trâmite no Congresso, também, um projeto de lei de autoria da senadora Ana Rita (PT/RS), que visa 

proibir esse método em esfera federal. 

Por fim, o objetivo geral é analisar criticamente o procedimento de revista íntima em visitantes 

nos estabelecimentos prisionais, de forma a elucidar a violação de direitos e garantias fundamentais 

constantes na Carta Magna brasileira e, dessa forma, vislumbrar métodos alternativos que levem em 

conta o objetivo de segurança coletiva e proteção aos demais direitos individuais e coletivos, sem que 

haja ofensa à dignidade da pessoa humana. 

 

2. Direitos e Garantias Fundamentais 

 O centro do constitucionalismo moderno está voltado à concretização dos direitos e garantias 

fundamentais do homem. Resgatados do segundo plano a quem foram colocadas na época da Ditadura 

Militar, esses direitos foram positivados na Constituição de 1988, logo em seu título II “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”. Satisfatória inovação foi o fato de o § 1º do artigo 5º lhes conferir status 

de norma de aplicabilidade imediata. Outrossim, são valores supremos que não podem ser derrogadas 

(cláusula pétrea) e constituem referências hermenêuticas. Nesse sentido leciona Ingo Sarlet (2009, 

p.66), para quem: 

Talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art.5º, § 1º, da CF, de 

acordo com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o 

cunho programático desses preceitos, conquanto não exista consenso a 

respeito do alcance desse dispositivo. De qualquer modo, ficou consagrado o 

status jurídico diferenciado e reforçado dos direitos fundamentais na 

Constituição vigente. 

 

 Cumpre-nos ainda definir o que seja direito fundamental e garantia fundamental. Tarefa essa 

não muito simples, visto que a terminologia empregada varia de autor para autor. São expressões para 

designá-los: direitos naturais, direitos do homem, liberdades públicas, direitos humanos, direitos 

fundamentais, direitos subjetivos e direitos públicos. Para fins de exposição, adotamos aqui o termo 

“direitos fundamentais do homem” e fazemos coro à definição de José Afonso da Silva (2013, p.180), 

in verbi: 

[...] é reservado (direitos fundamentais do homem) para designar, no nível do 

direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 
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garantias de uma convivência digna, livre e igual. No qualificativo 

fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem 

as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 

mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por 

igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e 

materialmente efetivados. 

 

 Quanto ao termo “garantia fundamental”, é utilizado para designar aqueles recursos jurídicos 

destinados a fazer efetivos os direitos que assegura. São dispositivos que contém verbos como “é 

assegurado...”, “é garantido...”. A Constituição, no entanto, não se preocupa em diferenciar 

terminologicamente os “direitos fundamentais” das “garantias fundamentais”. Por isso é que, para fins 

terminológicos, ficamos com o posicionamento de Sampaio Dória (1953), citado por José Afonso da 

Silva (2013, p.188), de que "os direitos são garantias e as garantias são direitos". 

 Os caracteres dos direitos fundamentais foram desenvolvidos pelos jusnaturalistas. Eles 

consideravam tais direitos inatos, invioláveis e absolutos, daí decorrendo outras características. Apesar 

de nosso direito moderno ter base positivista, alguns desses aspectos ainda sobrevivem. São eles: 

historicidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade. A historicidade expõe que “os 

direitos possam ser proclamados em certa época, desaparecendo em outras, ou que se modifiquem no 

tempo” (MENDES; COELHO, BRANCO, 2009, p.317). Com isso, expressa um caráter de 

mutabilidade e evolução dos direitos fundamentais, afastando o caráter absoluto. A inalienabilidade 

indica que esses direitos não possuem conteúdo econômico-patrimonial, não são disponíveis. Quanto à 

irrenunciabilidade, de modo tautológico, significa que não podem ser renunciados. Podem até não ser 

exercidos, mas não renunciados. Por fim, são imprescritíveis porque nunca deixam de ser exigíveis. 

 A discussão de sua natureza jurídica perde a necessidade de ser no momento em que são 

positivados no artigo 5º da Carta Magna nacional. Dessa forma, são normas constitucionais e sua 

aplicabilidade é expressa, quando a constituição estabelece em seu § 1º do artigo 5º que as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata. 

 Possui grande relevância como fundamento de classificação dos direitos fundamentais a 

Teoria dos Status de Jellinek. Trata-se de um paradigma de posições abstratas do indivíduo em relação 

ao Estado. Essa classificação supõe uma separação entre quatro status distintos. No status positivo o 

indivíduo possui o direito de exigir uma atuação positiva do Estado, uma intervenção assistencial, uma 

prestação. Em relação ao status negativo, o indivíduo possui o direito de exigir uma abstenção do 

Estado, de negar uma intervenção, é o caso, v.g., das liberdades públicas. Há ainda dois outros status: 

o passivo, em que o individuo está sujeito ao poder do Estado, está subordinado a medidas que 
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decorrem do império estatal; e o ativo, em que se incluem os direitos do indivíduo participar 

ativamente na vida do Estado, de se inserir nas tomadas de decisões, é o caso do voto, por exemplo.  

Podemos classificar os direitos fundamentais, com fulcro na Constituição, em: direitos 

individuais, direitos à nacionalidade, direitos políticos, direitos sociais, direitos coletivos e direitos 

solidários. Esses direitos integram-se num todo harmônico, mediante influências recíprocas. Os 

direitos individuais são, conforme José Afonso da Silva (2013, p.193), “aqueles que reconhecem 

autonomia aos particulares, garantindo a inciativa e independência aos indivíduos diante dos demais 

membros da sociedade política e do próprio Estado”. Podem ser extraídos do caput do artigo 5º da 

Constituição Federal e também de seu inciso X, a que se urge em transcrevê-los: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. 

[...] 

X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral 

decorrente. 

 

 Em especial, a que se relaciona diretamente à temática da revista íntima vexatória, podem ser 

extraídos os direitos fundamentais à segurança, à intimidade, à honra e à imagem das pessoas. 

 O direito à privacidade é termo genérico que indica toda e qualquer manifestação da 

intimidade, privacidade e da personalidade humana. Isto é, dele decorrem o direito à intimidade, honra 

e imagem. O primeiro, direito à intimidade, constitui a esfera íntima do indivíduo que ele deseja 

manter em segredo ou tem o poder de escolher a quem informar sobre. Para André Ramos Tavares 

(2006, p.590) a honra constitui-se do “somatório das qualidades que individualizam o cidadão, 

gerando seu respeito pela sociedade, o bom nome e a identidade pessoal que o diferencia no meio 

social”. O direito à imagem, arremata Ramos Tavares (2006, p.592), “trata de assegurar o aspecto 

físico que há de ser igualmente resguardado contra violações para que a proteção da vida privada seja 

cabal”. Esse direitos podem ser classificados como direitos negativos. E ainda o direito à segurança, 

que apesar de estar previsto no caput do artigo 5º, constitui-se não só de um direito individual e 

coletivo, mas também de um direito social. Podemos relacioná-lo, na teoria de Jellinek, a um direito 
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decorrente do status positivo, visto que a segurança pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, conforme o art.144 da Constituição. 

 

3. A Revista Íntima em Estabelecimentos Prisionais 

A busca pessoal, a depender do momento em que é realizada e do ato, pode ser preventiva ou 

processual. A que ocorre no âmbito dos estabelecimentos prisionais, em visitantes, é preventiva, pois 

efetuada antes da ocorrência de qualquer ilícito. Decorre do exercício do poder de polícia, se dando 

pela atuação de funcionários da administração pública ou agentes de pessoas jurídicas no exercício de 

funções públicas. Seu impulso é movimentar a polícia administrativa para a fiscalização preventiva em 

busca de objeto ou informação que caracterize a prática de crime ou contravenção penal. Se 

encontrado algum objeto ilícito, serão realizadas as diligências necessárias, por meio de repressão 

imediata. 

 Argumenta-se que essa revista tem por intuito garantir a segurança da população e dos 

indivíduos no estabelecimento prisional. Essa busca pessoal poderá ainda ser preliminar ou minuciosa. 

Diz-se preliminar a revista superficial, menos rigorosa, e busca minuciosa aquela mais detalhada, com 

tangibilidade corporal, e também conhecida como "revista íntima". A diferença, como se vê, está no 

rigor dispensado e a consequente restrição dos direitos individuais. 

  A revista pessoal preventiva, como medida excepcional, é aceitável quando para prevalecer o 

bem comum (segurança, ordem pública, p.ex.), como ocorre nos estádios e em grandes eventos. No 

âmbito dos presídios, contudo, a priori já se realiza a revista íntima. Isso contradiz a recomendação do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária em sua resolução nº9/2006, que exige fundada 

suspeita para realização da revista manual, como se depreende no seguinte trecho: 

 

Art. 2º - A revista manual só se efetuará em caráter excepcional, ou seja, 

quando houver fundada suspeita de que o revistando é portador de objeto ou 

substância proibidos legalmente e/ou que venham a por em risco a segurança 

do estabelecimento. 

 

Por não possuir diretrizes positivadas de maneira clara, o procedimento da revista íntima varia 

de acordo com o Estado e com o presídio. Geralmente, os visitantes são conduzidos de dois em dois 

até uma sala, e vistoriados por agentes prisionais do mesmo sexo. As crianças, idosos e portadores de 

necessidades especiais também estão sujeitos. Retiram todas as roupas, que são revistadas, realizam 
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agachamentos de frente, de costas, em cima de um espelho, realizam saltos e muitas vezes ocorre a 

penetração do dedo do executor na vagina ou no ânus do indivíduo. Isso sob o comando e observação 

de um policial ou agente prisional.  

Há relatos de idosos que caíram ao realizar os exames, portadores de necessidades que não 

podiam realizá-los e foram submetidos, toques abusivos, agressões verbais, crianças e adultos que 

ficaram psicologicamente perturbados e constrangidos. Resta público e notório que há uma sujeição 

compulsória a um método invasivo que expõe a intimidade, a honra e a imagem da pessoa, 

provocando constrangimento moral e psicológico. Em última análise, fere a dignidade da pessoa 

humana. 

 Conforme a recomendação do CNPCP supracitada, chegamos à conclusão de que a revista 

nos visitantes em presídios deveria ser realizada de maneira indireta, primeiramente. Contudo, não é o 

que observamos. O procedimento da revista vexatória é compulsório, os indivíduos não possuem 

escolha a não ser realizá-los. Isso nos leva a crer que a pena imposta ao réu não é individualizada, 

estende-se a sua família e amigos, que recebem tratamento de presunção ao crime. O fato de ser filho, 

esposa, tia ou tio do detento torna a pessoa de, per si, um inimigo do Estado. 

Há um claro abuso do poder fiscalizador e do poder de polícia institucional, que se vê 

prevalecer sobre direitos fundamentais do visitante. Exposto a métodos humilhantes e vexatórios que 

invadem a privacidade e provocam consternação psicológica, inúmeros parentes deixam de visitar o 

detento, afastando-o de seu elo mais próximo da vida em sociedade. Esse fator, inclusive acaba 

afetando um dos objetivos principais do Direito Penal, a ressocialização, conforme se extrai em dicção 

de Cézar Roberto Bitencourt (2011, p.319):  

 

Ao mesmo tempo que com a execução da pena se cumprem os objetivos de 

prevenção geral, isto é, de intimidação, com a pena privativa de liberdade 

busca-se a chamada ressocialização do delinquente. 

  

Dados colhidos pela ouvidoria geral e o Núcleo Especializado de Situação Carcerária da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo junto a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) 

revelam que apenas em 1 a cada 10 mil revistas é realizada apreensão2. O levantamento revela que o 

                                                           
2 Pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Núcleo Especializado de Situação 
Carcerária.  Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/23/Documentos/2014_07_15_Dados_RevistaVexatoria_EE
stadodeS.pdf.>. Acesso em: 22 dez. 2014. 
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procedimento de revista íntima além de vexatória é ineficaz, pois não resolve a entrada de aparelhos 

celulares e drogas no ambiente interno. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) é um órgão colegiado 

formado por dezoito membros e contribui com o Ministério da Justiça para a formulação das políticas 

penitenciárias, particularmente em relação à execução penal, à administração da justiça criminal e à 

prevenção de delitos. O Conselho elaborou uma resolução (resolução nº 5, de 28 de agosto de 2014) 

condenando a prática de revista íntima nos visitantes em presídios, por considerar a prática ofensiva à 

dignidade da pessoa humana e extremamente vexatória. Além disso, destaca que há outros métodos 

para exercer o poder fiscalizador e garantir a segurança interna do estabelecimento. A resolução, 

contudo, não possui força de lei, mas constitui-se de orientação a que os estabelecimentos penais 

coíbam a prática da revista vexatória. Confira, a propósito, seu dispositivo 2º: 

 

Art. 2º. São vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou 

degradante. 

Parágrafo único. Consideram-se, dentre outras, formas de revista vexatória, 

desumana ou degradante: 

I - desnudamento parcial ou total; 

II - qualquer conduta que implique a introdução de objetos nas cavidades 

corporais da pessoa revistada; 

III - uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim; 

IV - agachamento ou saltos. 

 

Em março deste ano (2014) a Conectas, uma organização internacional de direitos humanos, 

entregou ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em reunião em Genebra, na Suíça, um 

documento3 pedindo o fim da revista íntima nos presídios brasileiros. A denúncia contém narrativas de 

pessoas sujeitas aos métodos e destaca os constrangimentos, principalmente das mulheres e crianças. 

Salienta ainda que a prática vai de encontro às normativas da ONU para o tratamento de prisioneiros, 
                                                           
3 Denúncia feita pela Conectas, organização internacional de direitos humanos, à Organização das Nações 
Unidas. Documento disponível em: <http://www.apt.ch/content/files_res/statement-women-s-day-2014.pdf>. 
Acesso em: 22 dez. 2014.  
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por prejudicar em sua ressocialização. Para o grupo, o procedimento é ilegal e afronta a dignidade da 

pessoa humana.  

 

4. Colisão de Direitos 

Como se constata, há aqui um conflito de normas constitucionais. O direito e dever de o 

Estado proteger a vida e fornecer segurança aos cidadãos em conflito com o direito à intimidade, 

privacidade, honra, imagem e a dignidade da pessoa humana. Assevera Pedro Lenza (2012, p.962) 

que: 

 

Os direitos fundamentais não são absolutos (relatividade), havendo, muitas 

vezes, no caso concreto, confronto, conflito de interesses. A solução ou vem 

discriminada na própria Constituição (ex.: direito de propriedade versus 

desapropriação), ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto, 

decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da 

máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a 

com a sua mínima restrição.  

 

Isso significa que os direitos, ainda que fundamentais, não são absolutos entre si. Todos 

pertencem a uma mesma ordem jurídica e em determinado momento, como no caso em comento, pode 

ocorrer um conflito. Não quer dizer que um irá aniquilar o outro, somente que prevalecerá, com base 

na razoabilidade e proporcionalidade, sobre o outro naquela situação específica. A técnica mais 

utilizada para resolver esse conflito é o da ponderação. Também conhecida como concordância 

prática, essa técnica se vale dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para, no caso 

concreto, aferir a prevalência de um direito sobre o outro. 

A despeito do que foi dito, entendemos que, apesar de não haver expressamente hierarquia 

entre as normas e direitos fundamentais, posicionamo-nos com a doutrina que escuda existirem 

princípios que se sobressaem aos demais. Esses princípios se expressam axiologicamente na proteção 

da integridade física e moral, na intimidade, privacidade, honra e imagem do ser humano. Assim é que 

consideramos o princípio da dignidade da pessoa humana um supra princípio e que prevalece quando 

em conflito com os demais. Nesse sentido lecionam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires e 

Gonet Branco (2009, pg.380 e 381):  
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Embora o texto constitucional brasileiro não tenha privilegiado 

especificamente determinado direito, na fixação das cláusulas pétreas (CE 

art. 60, § 4e), não há dúvida de que, também entre nós, os valores vinculados 

ao princípio da dignidade da pessoa humana assumem peculiar relevo (CF, 

art. I2, III). Assim, devem ser levados em conta, em eventual juízo de 

ponderação, os valores que constituem inequívoca expressão desse princípio 

(inviolabilidade de pessoa humana, respeito à sua integridade física e moral, 

inviolabilidade do direito de imagem e da intimidade). 

   

Destarte, em sede da revista íntima nos estabelecimentos prisionais há uma flagrante violação 

do princípio da dignidade da pessoa humana. O que se pretende não é aniquilar a segurança pública ou 

a segurança dos internos e agentes prisionais. A pretensão é simplesmente garantir a privacidade, 

intimidade, honra, imagem e a dignidade daqueles que, por qualquer motivo, acessam o 

estabelecimento. Garantir que esses não sejam tratados presumidamente como criminosos por serem 

parentes de detentos. O procedimento de revista é necessário, mas não da maneira como ocorre. Há 

métodos modernos que podem sanar o apelo por segurança e ao mesmo tempo não violar a dignidade 

do visitante que pretende adentrar no estabelecimento. Vejamos esses métodos alternativos. 

 

5. Métodos Alternativos e Legislação 

 O procedimento de revista íntima, arcaico e degradante, se torna ainda mais inaceitável à 

medida que os avanços da tecnologia oferecem ferramentas alternativas que cumprem com êxito as 

mesmas finalidades pretendidas (segurança, p.ex.) sem que viole a dignidade da pessoa humana. A 

necessidade de se prevenir crimes no sistema penitenciário não pode afastar o respeito ao Estado 

Democrático de Direito e os princípios a ele inerentes. 

 Dessa forma, a revista pessoal deverá ocorrer mediante uso de equipamentos eletrônicos 

detectores de metais, aparelhos de raio-x, scanner corporal (bodyscan), dentre outras tecnologias e 

equipamentos de segurança capazes de identificar armas, explosivos, drogas ou outros objetos ilícitos. 

 Quanto às crianças e adolescentes, a revista deverá ocorrer mediante acompanhamento do 

pai/mãe ou responsável. Os que não podem se sujeitar a revista eletrônica, como gestantes e 

portadores de marca-passo, serão submetidos a outros procedimentos que não violem sua privacidade 

e terão acesso ao estabelecimento garantido. 

 A revista manual só ocorrerá quando houver fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo 
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substância ou objeto ilícito. Essa fundada suspeita deve ter caráter objetivo, diante de fato identificado 

e reconhecida procedência, registrado pela administração em livro próprio e reconhecido pelo 

revistado. (vide art.2º da Resolução nº09/2006 do CNPCP, já transcrito). Nesse caso, o visitante será 

levado a uma sala e revistado manualmente por um agente prisional do mesmo sexo. Somente em 

situações excepcionais, em que persistem as suspeitas e houver insistência em ingressar no presídio, o 

indivíduo deve ser encaminhado para revista médica, para que seja realizada busca minuciosa com 

tangibilidade corporal. Se encontrado algum objeto ilícito, será encaminhado para a delegacia e as 

devidas diligências serão realizadas. 

 Há sugestões para que os visitantes fiquem totalmente isentos do procedimento da revista 

íntima. Eles passariam por uma revista indireta e a visita seria realizada em uma sala separada. O 

preso é quem ficaria sujeito à revista ao regressar em seu cubículo. Assim, haveria celeridade nas 

revistas e uma menor exposição do indivíduo. 

 Nosso ordenamento jurídico é escasso no disciplinamento dos métodos de revista pessoal 

íntima. O que se tem são resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

entretanto não possui força de lei. A nosso entender, contudo, a revista vexatória é inconstitucional, 

por ferir princípios e direitos que constam da Carta Magna brasileira, principalmente os direitos e 

garantas fundamentais, como a intimidade, privacidade, honra, imagem, e também o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Um alento surgiu com a Lei 15.552/14, do Estado de São Paulo, proibindo a revista íntima em 

presídios paulistas, que elucida o debate legal. Insta-se em transcrever trecho da lei: 

 

Artigo 1º - Ficam os estabelecimentos prisionais proibidos de realizar revista 

íntima nos visitantes. 

Parágrafo único - Os procedimentos de revista dar-se-ão em razão de 

necessidade de segurança e serão realizados com respeito à dignidade 

humana. 

Artigo 2º - Para os efeitos dessa lei, consideram-se: 

I-Vetado; 

II-Visitante: toda pessoa que ingressa em estabelecimento prisional para 

manter contato direto ou indireto com o detento; 

III-Revista íntima: todo o procedimento que obrigue o visitante a: 
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1-Despir-se; 

2-Fazer agachamentos ou dar saltos; 

3-Submeter-se a exames clínicos invasivos. 

 Ainda em âmbito estadual, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato 

Grosso regulamentou a Instrução Normativa nº002/GAB/Sejudh, de 16 de julho de 2014, decidindo 

pelo fim da revista íntima nos presídios mato-grossenses4. A decisão foi fruto de denúncia realizada 

pela Comissão de Direitos Humanos da OAB/MT, solicitando que os presídios adquirissem 

equipamentos eletrônicos e deixassem de realizar os procedimentos de revista vexatória, por expor os 

visitantes a constrangimentos físicos e psíquicos. 

 O que há de mais relevante no momento, contudo, é o projeto de lei nº 7764/2014, de autoria 

da senadora Ana Rita (PT/ES). O projeto possui o intuito de pôr fim em âmbito federal às revistas 

abusivas em estabelecimentos penais que violem a dignidade da pessoa humana, por meio de 

desnudamento, agachamentos, saltos e exames clínicas invasivos. A revista pessoal deverá ocorrer 

mediante equipamentos eletrônicos, propiciando igual segurança e respeito à integridade física da 

pessoa. O projeto foi aprovado no Senado e remetido à Câmara dos Deputados, onde recebeu o aval da 

Comissão de Direitos Humanos e aguarda parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado. 

 

6. Jurisprudência 

 A doutrina nacional se posiciona claramente contra o procedimento da revista íntima. 

Entretanto, não é o que verificamos na jurisprudência dos tribunais. Diferente do que ocorre com a 

revista íntima na esfera trabalhista, em que é pacificado o posicionamento de rejeitá-la, nos 

estabelecimentos penais a jurisprudência oferece guarida, com raras exceções. É o que se verifica nas 

seguintes ementas: 

 

DANO MORAL - REVISTA ÍNTIMA. RESCISÃO INDIRETA DO 

CONTRATO DE TRABALHO. ACUSAÇÃO FALSA DE FURTO 

SEGUIDA DE REVISTA ÍNTIMA. Submissão da autora à revista íntima. 

Conduta ilegal, vedada pelo art. 373-A, VI da CLT, reconhecida como tal 
                                                           
4 Diário Oficial do Estado do Mato Grosso de 18 julho de 2014.  p.35 e 36. Disponível em: 
<https://www.iomat.mt.gov.br/?buscar_diario=ok&data_busca=18%2F07%2F2014&tipo=1>. Acesso em: 23 
dez. 2014. 
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pela própria Ré. Rescisão indireta reconhecida na forma do art. 483, e da 

CLT. (TRT-1 - RO: 145520125010019 RJ , Relator: Ivan da Costa Alemão 

Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2013, Quarta Turma, Data de 

Publicação: 17-05-2013). 

 

TRT-PR-30-01-2007 REVISTA ÍNTIMA. SISTEMA CARCERÁRIO. 

DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. Havendo conflito entre direitos 

fundamentais (direito à intimidade da pessoa humana x direito à segurança 

pública da sociedade) a situação deve ser analisada, no caso concreto, 

mediante a ponderação de qual direito deve prevalecer e qual deve ser 

sacrificado. Não há uma opção estanque, há sim uma valoração de 

interesses, que não se presta a extinguir determinado direito fundamental, 

mas apenas dar-lhe menor acepção, diante de uma situação que se apresente 

mais relevante no caso concreto. A situação fática demonstra qual direito 

fundamental deve ser mais valorado, promovendo-se as necessárias 

acomodações, por um método de máxima observância e da mínima restrição, 

para que nenhum princípio seja anulado. Ao Estado cabe zelar pela 

segurança pública, podendo utilizar, para tanto, do seu direito de 

fiscalização, aí incluído o direito de fazer revistas na coletividade (visitas 

dos presos), e nos seus próprios agentes, mormente diante de uma situação 

justificável, desde que realizadas sem maiores abusos. (TRT-9 

1400020042902 PR 14000-2004-2-9-0-2, Relator: BENEDITO XAVIER 

DA SILVA, 1A. TURMA, Data de Publicação: 30/01/2007). 

 

 

ENTORPECENTES. TRÁFICO. ESTABELE-CIMENTO PENAL (ART. 

33, C/C ART. 40, III, LEI 11.343/06). REVISTA PESSOAL ÍNTIMA. 

VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITU-CIONAIS. DIREITO À 

INTIMIDADE (ART. 5º, X, C.F). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

(ART. 1º, III, C.F.) TRATAMENTO DESU-MANO OU DEGRADANTE 

(ART. 5º, III, C.F.). PROVA ILÍCITA (ART. 5º, LVI, C.F.). 

ABSOLVIÇÃO. Constatou-se que a apelante, ao submeter-se a revista 

íntima no interior do Presídio Alfredo Tranjan, nesta cidade - onde visitaria 

seu companheiro - trazia consigo, "no interior de sua vagina", 46g de 
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maconha e 0,4g de cocaína. O modo como se fez a apreensão do 

entorpecente, no interior da vagina, constitui prova obtida por meios ilícitos, 

inadmissíveis no processo (art. 5º, LVI, Constituição Federal). A Inspetora 

Penitenciária informa que "compunha a equipe de revista corporal das 

visitantes dos internos, e no momento que a flagranteada abaixou, a 

declarante e a Inspetora Helenice viu algo escuro no interior da vagina da 

mesma." Essa revista pessoal - obrigada a visitante a despir-se 

completamente, abaixar-se, abrir as pernas, fazer força, pular - é vexatória, 

degradante, violenta o direito à intimidade (art. 5º, X, C.F.) e a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, C.F.), nenhum valor processual tendo a prova 

assim obtida. O Processo Penal Democrático não pode permitir a realização 

de busca manual nas entranhas da mulher, no interior da sua vagina. Não se 

pode relativizar a garantia constitucional, porque não se pode relativizar a 

própria dignidade humana. "Inadmissível é, na Justiça Penal, a adoção do 

princípio de que os fins justificam os meios, para assim tentar legitimar-se a 

procura da verdade através de qualquer fonte probatória." (José Frederico 

Marques). Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 01235732420108190001 RJ 

0123573-24.2010.8.19.0001, Relator: DES. SERGIO DE SOUZA VERANI, 

Data de Julgamento: 08/11/2012, QUINTA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 26/02/2013 15:02). 

 

 

7. Considerações Finais 

A revista íntima é uma técnica de revista (gênero) que consiste em coerção para se despir ou 

qualquer ato de molestamento físico que exponha o corpo. Ocorre com frequência em 

estabelecimentos prisionais, em visitantes (normalmente parentes das vítimas) como pressuposto para 

o ingresso no ambiente interno. Argui-se que é efetuada com o intuito de proteger o sistema prisional 

interno, para garantir o direito à segurança, que é dever do Estado. 

Entretanto, como se demonstrou no decorrer da presente prospecção científica, os métodos 

utilizados atentam contra os direitos fundamentais e, especialmente, contra o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Este princípio é informador da ordem jurídica nacional e deve ser respeitado em todos 

os aspectos, a ponto de ser considerado por parte da doutrina como um supra princípio. 

Constatou-se um vácuo legislativo a respeito do tema em epígrafe. Não há legislação expressa 

em nível federal que proíba a revista íntima, e nem que a regulamente. O que há são simplesmente 
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regulamentações do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que não possuem força 

legal. É por isso que a novel Lei 15.552/14, do Estado de São Paulo é um alento, pois reacende o 

debate legal sobre o tema. Assim também o Projeto de Lei 7764/2014, que visa por fim à revista 

vexatória em âmbito federal. 

  Pela análise de tudo que envolve o método da revista íntima, podemos inferir que o Estado, em 

sua função administrativa, faz presumir que o parente da vítima possui propensão ao crime. Nada 

justifica que, com o avanço da tecnologia, o indivíduo seja submetido ao constrangimento moral e 

psicológico de ter sua privacidade exposta, ao invés de passar por buscas em meios alternativos, como 

raio-x, bodyscan e outros equipamentos tecnológicos. 

Por tudo isso, conclui-se que o método da revista íntima é flagrantemente inconstitucional, por 

violar a privacidade, intimidade, honra e imagem das pessoas, isto é, atentar contra os direitos 

fundamentais e o principio da dignidade da pessoa humana. Ademais, é notoriamente inócuo, visto 

que afasta os visitantes e consequentemente prejudica a ressocialização do detento. A necessidade de 

prevenir crimes no sistema prisional não pode violar os direitos e garantias fundamentais, sob pena de 

subverter os princípios e valores que anunciam a ordem jurídica nacional. 
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Este artigo tem o objetivo de explanar sobre o impacto da confecção de artesanato e 

trabalho manual, na vida pessoal, familiar, social e saúde metal da pessoa privada de 

liberdade. Além de refletir sobre a contribuição da realização do artesanato no 

processo de profissionalização, ressocialização e geração de renda ao recuperando. O 

trabalho é fruto da realização do projeto, na unidade de lotação da presente autora. 
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Introdução 
 

A pessoa privada de liberdade passa por transformações físicas e emocionais, 

no seu contexto de encarceramento.  O interno dependente químico por exemplo, ao 

dar entrada na unidade, rompe com a drogadição, dando oportunidade longe das 

drogas, de se alimentar e dormir corretamente, auxiliando no ganho de peso 

geralmente e restabelecendo a saúde  física.  Em outra situação, o interno ao mudar 

sua rotina, vê-se com freqüência insatisfeito, angustiado, deprimido, injustiçado, 

revoltado, culpado e principalmente ansioso, ao ter seu desejo frustrado. Desejo esse 

cingindo no seu direito de ir e vir que perdeu ao romper as regras da sociedade. Nesse 

contexto, a situação de encarceramento propicia o desenvolvimento de transtornos 

mentais, seja ele Depressivo, de Ansiedade, de Insônia, Estresse e Adaptação,  

Desvio de Conduta dentre outros. Além de estimular doenças como hipertensão, 

cardíacas, distúrbio de peso etc.  

 

O impacto social também é observado com a fragilizarão de vínculos, 

principalmente familiar do reeducando, reforçando o sentimento de solidão, 

desamparo e desesperança, dificultando e retardando portanto a ressocialização deste 

ao convívio novamente da sociedade.  

 

Os gestores, equipe técnica das unidades penitenciarias bem como operadores 

do direito, tem como desafio, criar junto ao ambiente descrito e pessoas envolvidas 

com a violência, caminhos em que esta não venha ao encontro. Potencializar 

discursos, escolhas, sentimento de valorização/auto estima, criar possibilidades de 

reintegração social, resgate de cidadania, fortalecimento de vínculo sociais e familiar, 

além de promover saúde mental, contextualiza a atividade artesanal.  

 

O artesanato, e sua atividade laborativa de trabalho manual, auxilia na 

distração, hobby, lazer, trabalho, pois o interno ocupa-se no procedimento  da 

confecção da peça, evita pensamentos negativos, auxiliar o tempo passar mais rápido, 

diminui o tempo de encarceramento aos condenados. Reforça a auto estima na 

atividade de criar, moldar e multiplicar peças artesanais, bem como na capacidade 

criativa do reeducando. Aumenta o sentimento de utilidade, valor e estimula inclusão 

produtiva de emprego e renda na reinserção social do mesmo. A produção do 

artesanato pelo reeducando, ajuda na geração de renda do familiar deste, que 

comercializa as peças fora da unidade, promovendo auxilio financeiro nas despesas 

domestica familiar. 
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O artesanato na unidade tem o objetivo: Terapia ocupacional; Remissão de 

Pena; Inclusão produtiva do reeducando através da geração de renda a família deste; 

Fortalecimento da Identidade e Auto estima; Promoção de cidadania; Ressocialização. 

 

Metodologia  
 

 O projeto em sua execução utilizou alguns critérios para realização como: 

 Aplicou-se preferencialmente aos reeducandos condenados para remissão de 

pena; 

 

 Os reeducandos provisórios realizaram como terapia ocupacional, se viessem 

a serem condenados, não perderiam os dias trabalhados, pois contaria como 

remissão de pena. 

 

  A confecção do artesanato contaria como dia de trabalhado, valendo remissão 

a partir do primeiro registro de entrega de matérias -linhas na unidade desde 

que registrado também saída de peças de artesanato na revisoria aos 

domingos; 

 

 Toda matéria prima autorizada para entrada na unidade foi regulamentada por 

portaria especifica e divulgada no portão da unidade para conhecimento de 

todos (familiares, advogados, amigos etc.); 

 

 O reeducandos deveriam apresentar bom comportamento, interesse e domínio 

de alguma técnica do artesanato com matéria prima linha (ex. crochê, 

macramê, fuxico etc.). 

 

 Familiar cadastrado foi o responsável pela entrega de materiais e retirada de 

peças artesanais fabricas na unidade, mediante registro no livro para remissão 

de pena; 

 

 A entrada foi semanalmente do material, porém de acordo com a produção de 

cada reeducando, ou seja, entrou mais material na unidade ao reeducando de 

acordo com as saídas dos artesanatos que o mesmo fabricou; 

 
 Toda documentação deverá ser entregue no setor administrativo da unidade. 
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Da confecção da carteira do artesão 
 

 Aos reeducandos que manifestaram bom comportamento e progressos na 

realização do artesanato, quando interessado, foi encaminhado para 

confecção da carteira nacional do trabalhador manual/artesão; 

 

 Das vantagens da carteira nacional: empréstimo na caixa econômica de até R$ 

4.000,00 mil reais (o reeducando só poderá tirar quando estiver em liberdade e 

somente ele poderá fazer); contribuição no INSS (precisa cadastrar no banco 

o valor, também quando estiver em situação de liberdade); direito a 

comercialização em feiras do artesão (a critério do reeducando, rendimento 

das oficinas, organização de feiras locais e autorização da direção e justiça); 

dentre outros; 

     

 O artesão/trabalhador manual poderá tirar a Carteira Nacional do Artesão/Trabalhador 

Manual apresentando a seguinte documentação: 

-cópia rg 

-copia cpf 

-cópia título eleitor 

-cópia comprovante de endereço 

-02 fotos 

-02 peças de artesanato. 

 

A família se responsabilizou pela entrega dos documentos quando este não 

estivesse na unidade, às peças deveriam ser confeccionadas na unidade 

Nos casos que o preso e/ou a família não possuir documentação deste, o Serviço 

Social da unidade se responsabilizou pela confecção dos mesmos. Diante da família 

ou o reeducando não pode arcar com as despesas de impostos para segunda via do 

documento, foi encaminhada a defensoria pública essa confecção. 

 
Recursos humanos 
 O profissional de Psicologia, Serviço Social, Agentes Penitenciários e 

recuperandos. 

 
Recursos materiais 
Linhas de nylon, barbante, algodão; 

Agulha de crochê e rede; 
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Revistas instrutivas de artesanato em linhas; 

Canetas; 

Cabeça de boneca em plástico; 

Cola; 

Papel A4; 

Computador e impressora. 

 

Material artesanato autorizados 
 

LINHAS:  -PRINCESINHA 500 METROS 

-PRINCESA 500 METROS 

-BARBANTE ATÉ 700 METROS 

-LAN 20 METROS 

 

AGULHAS: - DE CROCHÊ E EXCLUSIVAMENTE DE PLÁSTICO 2.0 mm à 5.0mm.  -

DE REDE. 

QUANTIDADE POR REEDUCANDO: 

MATERIAL QTD. 

Agulhas crochê de plástico até 02 unidades 

Linha Princesa até 04 

Linha Princesinha até 02 

Linha Barbante até 02 

Linha LAN até 02 

Agulha de REDE plástico ATÉ 01 

 

 

A avaliação foi realizada de forma continuada com base em relatos dos 

servidores, familiares e recuperandos, na observação direta e indireta do profissional e 

relatos da equipe multidisciplinar integrado ao encarceramento do recuperando.  
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RESULTADO E DISCUSSÕES 
  

Num primeiro momento, ao longo de dois meses do inicio da atividade, houve 

muita resistência por parte dos servidores responsáveis pela segurança da unidade. O 

fato da entrada de mais matérias para revista, a dificuldade no exame na procura de 

materiais ilegais em meio as linhas, como chips eletrônicos, celulares, drogas, dentre 

outros, trouxe um certo incomodo para os agentes penitenciários em sua maioria.  

 

Os valores pessoais destes servidores, cristalizados, de que a pessoa privada 

de liberdade é um ser com adjetivos de desocupado, preguiçoso, malandro, e de que 

estavam ganhando mais um beneficio para realizar as arte manhas dentro da unidade 

penitenciária foi constante verbalizado durante o procedimento de entrada de materiais 

de artesanato.  

 

A postura era rígida dos mesmos diante dos materiais previamente autorizados 

para entrada. Um exemplo típico foi que na unidade penitenciária era proibido a 

entrada de qualquer visitante de roupa com cor negra, nesse contexto, também não 

poderia entrar material, ou seja linha, de cor preta na unidade para realizar artesanato. 

 

Outro quesito de resistência dos agentes penitenciários em relação a entrada 

de artesanato na unidade, estava relacionado ao registro dos matérias que entravam 

na unidade, onde era colida a assinatura do familiar embaixo do registro do material e 

quantidade entregue ao reeducando, em outro momento, era o registro da peça 

retirada pelo familiar no dia de visita, como comprobabilidade futura de que o mesmo 

havia fabrica a peça artesanal, tapetes, bonés, pulseiras, canetas encapadas, jogo de 

banheiro, cozinha de crochê dentre outros. 

 

Para adequar as frequentes queixas e problemas que surgiram diante desse 

contexto, como na contagem não bater o número de peças fabricas com o numero de 

peças registrado no livro de artesanato para remissão de pena, foi terceirizado o 

serviço de registro de material de artesanato e retirada de peças para a equipe técnica 

da unidade penitenciária, a psicóloga e autora do projeto juntamente com o serviço 

social, que se revezam para registro. 

 

Sobre os reeducandos houve uma grande procura pelo serviço. A possibilidade 

de poder distrair-se, aprender um novo oficio, ocupar o tempo livre, presentear os 
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familiares com matérias de utilidade domestica e decorativa, somado a remissão de 

pena, foi um grande motivador para o trabalho interno. 

 

Era visível o resultado, presos que entravam na unidade, recebiam matérias 

que a família trazia saia peças artesanais cada dia com mais qualidade e quantidade. 

De um tapete que o mesmo produzia na semana, ao longo de dois meses era 

produzido um jogo de banheiro por exemplo, com quatro peças, sendo três tapetes e 

uma peça para colocar papel higiênico por semana. 

 

Nas avalições técnicas da psicologia e psiquiatria, o discurso de melhoras em 

situações de ansiedade foi grande, “me ajuda a segurar a onda”, verbalizaram alguns 

reeducandos; “passo o dia fazendo tapete, então penso menos em coisas que estão lá 

fora”; “é dias das mães, vou dar um tapete de presente para minha mãe e cada uma 

das minhas irmãs”; “estou fazendo uma rede para meu filho” dentre outras situações. 

 

Uma situação que ficou marcante foi que no ano passado, nas vésperas e 

durante a copa do mundo, houve uma fabricação maciça de artesanato com as cores 

da bandeira brasileira, verde amarelo, desde redes, pulseiras de nylon, canetas 

encapadas, bichos decorativos em crochê como tartarugas dentre outros. A maioria 

era para comercialização, encomendas que a família trazia para o reeducando 

fabricar. 

 

Em relação à família, durante a entrega de materiais, a presente autora pode 

observar um fortalecimento de vinculo dos familiares com o reeducando. A expectativa 

de poder retirar o artesanato, o cuidado do mesmo em encaminhar a peça para a 

família, motivou-a tanto para visita-lo aos domingos como entregar mantimentos dos 

dias de entrega.  

 

Familiares verbalizarem a contribuição financeira do reeducando  no orçamento 

da casa com a comercialização das peças fabricadas pelo mesmo. Uma genitora 

informou uma vez que o filho, que se encontrava preso, estava pagando a parcela da 

moto financiada com a venda dos artesanatos que o mesmo fabricava dentro da 

unidade, que este tinha muita encomenda e que não estava dando conta de fabricar 

todo o produto com o numero limitado de material que entrava. 

 

Nos atendimentos pela equipe técnica houve um impacto significativo, pela 

diminuição de bilhetes para retiradas de consulta medica, e avaliações especializadas. 
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O medico psiquiatra da unidade prescreveu menos medicação psiquiatra para as 

queixas de ansiedade e insônia.   
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CONCLUSÃO 
  

 Num contexto geral, a confecção do artesanato na unidade trouxe uma nova 

perspectiva de abordagem à pessoa privada de liberdade. Ampliou sua qualidade de 

vida em diversos aspectos, desde emocionais até a inserção social.  

 

Este na qualidade de preso, condenado ou não, sujeita-se sua identidade ao 

delito supostamente cometido e/em julgado, havendo um possível sequestro de sua 

subjetividade, onde o meio, a sociedade dentre outros o vê, apenas baseado no delito 

que aparentemente cometeu. Situação catastrófica para qualquer possibilidade de 

dignidade, cidadania, amor próprio e vinculo social de qualidade.  

 

A auto estima do sujeito é prejudicada, rebaixada e com ela se vai também o 

sentimento de valorização, dignidade e pertença social, nesse contexto contribuindo 

para o sentimento de revitimização, criminalidade, drogadição e violência.  

 

Considerando que a essência de todo e qualquer individuo consiste no fato 

dele ser portador de um conjunto de características como: desejo, identificações, 

valores, capacidades, mecanismos defensivos e sobretudo, necessidades básicas 

como a de ser reconhecido pelos outros  na qual convivem, a proposta de confecção 

de  artesanato na unidade visou resgatar o protagonismo do sujeito, com a 

possibilidade de uma nova identidade, a de artesão e não de “bandido”. 

 

Promover a reinserção social do mesmo por meio de um novo oficio com 

auxilio financeiro, a melhora de sua autoestima e da afetividade, seu desejo e 

qualidade de vida.  

 

Concluo esse trabalho com passagem do filme “Tempo de Despertar (2006)”: 

 

“O espírito 

humano é mais forte que qualquer droga! É isso 

que precisa ser alimentado, com trabalho, lazer, 

amizade e família. É isso que é importante... e 

foi disso que nós esquecemos... Das coisas mais 

simples.”  
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RESUMO 

 
O presente artigo visa fornecer uma visão geral sobre a Justiça Restaurativa e suas 
práticas, como também no sistema jurídico brasileiro, fornecendo parâmetros sobre o que a 
Justiça Restaurativa trata e propõe, assim como, delimitar um marco temporal e histórico de 
seu início e onde se pode vislumbrar a sua aplicação, relacionando pioneiros na implantação 
dessa prática no sistema penal brasileiro. Portanto, o objeto do presente trabalho são as 
ações afirmativas no sistema penal brasileiro e a reestruturação de um cidadão através da 
prática restaurativa, ou seja, a Justiça Restaurativa como ação afirmativa no sistema penal 
brasileiro, demonstrando uma boa prática que vem auxiliar na redução da reincidência 
criminal e na formação do senso comunitário. Esse trabalho se justifica a partir da crescente 
reincidência e falência do atual sistema penal brasileiro em reeducar os seus infratores, 
sendo fundamentado pelos estudos dos expoentes internacionais e nacionais em relação á 
Justiça Restaurativa e suas práticas, bem como, os dados fornecidos por organismos 
estatais e da sociedade civil organizada, tal estudo será pautado no método analítico e 
sistemático com análise de bibliografias relacionadas e pesquisas de dados diversos, a 
partir dos quais se deseja demonstrar que a Justiça Restaurativa é uma possibilidade de 
alternativa real no sistema penal brasileiro, que já vem ganhando adeptos e tendo 
resultados positivos, sendo uma prática apoiada por sistemas internacionais, como a 
Organização das Nações Unidas.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Justiça Restaurativa. Sistema Penal Brasileiro. Reabilitação.  

 
ABSTRACT 

 
This article aims to provide an overview about Restorative Justice and its uses, especially in 
the Brazilian criminal justice system, providing an aspect of what is Restorative Justice about 
and what it propose, as well as, define a timeframe and  historical  moment of its beginning. 
Thus, leads to behold its application, relating the pioneers of this practice in the Brazilian’s 
criminal justice system. Therefore, the object of this work are the affirmatives actions at the 
Brazilian’s criminal justice system and the rehabilitation of a citizen trough restorative 
practice, in other words, the Restorative Justice as an affirmative action in the Brazilian’s 
criminal justice system, aiming to demonstrate this as good practice, that comes to help to 
reduce the criminal recidivism. This is justified from a rising recidivism and the collapse of the 
current Brazilian’s criminal system in rehabilitate its lawbreakers, being based in studies of 
international and national exponents of Restorative Justice and its practices, as well as data 
provided by State agencies and organized civil society. The study uses the analytical method 
and systematic method, from which is desired to prove that Restorative Justice is a real 
possibility in the Brazilian’s criminal justice, which is already gaining supporters, being a 
approved practice by the international systems, as United Nations. 

 
KEYWORDS: Restorative Justice. Brazilian’s Criminal Justice. Rehabilitation.  
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INTRODUÇÃO 
 

A cada dia, a cada geração e a cada descoberta científica podemos ver a evolução 

do homem em diversas áreas relacionadas à tecnologia, porém nos vemos cada vez mais 

caindo em um assombroso buraco negro de sentimentos e relacionamentos, o nosso 

individualismo. Parece haver uma proporção inversa entre o surgimento de facilidades 

tecnológicas e sentimentos positivos, e num contínuo perdemos um pouco da nossa 

humanidade e do senso de comunidade e cooperação tão presentes em sociedades 

antigas.  

É comum se ouvir, em noticiários sensacionalistas, conversas e até mesmo em 

discussões jurídicas que os “direitos humanos” (aqui personificado) servem somente para 

resguardar ao criminoso e livrá-lo da responsabilidade, deixando a vítima ao léu. Entretanto, 

estes servem e tratam universalmente a todos. Mas como falar em restauração de 

indivíduos se os renegamos como parte da sociedade?! Como cuidar das vítimas se estas 

não têm papel de relevância no atual sistema penal e são esquecidas?!  

A resolução de conflitos nem sempre significa que uma parte tenha sempre que 

perder, e se todos ganhassem? Que resultado seria esse? A sociedade cada vez mais se 

torna um aglomerado de pessoas sem identificação direta, perdemos quase totalmente o 

senso de comunidade, dificultando ver realidade totalmente diversa do outro. Será que a 

vítima de um crime é somente o Estado, o sistema teima em reafirmar? E os demais 

envolvidos, as outras vítimas?! 

A conclusão é que devemos mudar a ótica com a qual vemos o mundo ao nosso 

redor, quem sabe um passeio descompromissado a realidades diferentes da que vivemos 

poderá ajudar a mudar nosso ponto de vista e mudar nossa visão de mundo. Muitas vezes 

estreitamos nossa visão e vemos somente o nosso. Que tal mudarmos nossas lentes como 

sugere Howard Zehr!  

É lógico que somente com um passo não mudaremos a nossa realidade, e sim com 

uma longa caminhada em caminhos tortuosos que conflitam com nossas concepções mais 

arraigadas, rasgando nossos paradigmas, distorcendo a realidade que achávamos única. 

Que tal olharmos para as vítimas e infratores com um olhar mais resignado, de empatia e 

compreensão, ou melhor, com um olhar crítico para os diversos mundos que existem além 

de nossas fronteiras?! 

É com várias indagações que podemos chegar a compreender em parte qual o 

objetivo da Justiça Restaurativa, a mudança de foco. Pra começarmos a imergir no mundo 

proposto pela Justiça Restaurativa temos primeiro que jogar nossos preconceitos fora, até 
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os mais arraigados e nos dispormos s a nos responsabilizar pelo sucesso ou fracasso do 

grupo. 

É constatado que modelos similares ao da justiça restaurativa eram utilizados na 

resolução de conflitos desde épocas mais remotas, a exemplo: do Código de Hamurabi na 

Babilônia, do Pentateuco em Israel, dos povos Bretões na Inglaterra e Irlanda e 

principalmente dos nativos da Nova Zelândia, os Maoris1. Porém, o método restaurativo só 

foi mais amplamente institucionalizado quando a Nova Zelândia2 o aplicou em todo o seu 

sistema penal juvenil3, obtendo sucesso.  

Esse método tem como pilar a responsabilização e a restauração de relações entre 

ofensor, vítima e a comunidade, visando especialmente à cura da vítima. Onde as partes 

são emancipadas e tomam para a si o papel de responsabilidade diante do acontecimento, e 

assim, buscam restaurar os danos causados, levando-se em consideração os interesses e 

principalmente as necessidades primárias dos envolvidos, a vítima e, após, o ofensor, 

desconsiderando o Estado como ofendido direto e detentor total do papel vingativo e 

punitivo, como se figura o sistema penal vigente. 

Em síntese a justiça restaurativa é “qualquer programa que use processos 

restaurativos e objetive atingir resultados restaurativos4”. Com detalhe e rigor para 

Braithwaite a justiça restaurativa é: 
(...) um processo onde todas as partes interessadas afetadas por uma 
injustiça têm uma oportunidade para discutir como eles têm sido afetados 
pela injustiça e decidir o que deveria ser feito para reparar a lesão. Sobre a 
perspectiva do crime, a justiça restaurativa transmite a ideia de que se o 
crime machuca, a justiça deve curar. Isto segue com diálogos com aqueles 
que foram machucados e aqueles que foram diretamente afetados devem 
ter papel central no processo. (tradução nossa) 5 
 

Desta forma, a conceituação de crime é mais sensível e vai além da simplista 

conceituação dogmático-legalista onde crime é a violação de uma norma anteriormente 

posta que atenta contra a sociedade como um todo. O crime passa a ter o sentido de um ato 

que afeta um pequeno bioma que envolve a vítima, o ofensor e a comunidade quebrando as 

relações de confiança e relacionamentos, mesmo que não “visivelmente” existentes para os 

                                                 
1 PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça restaurativa no brasil: o impacto no sistema de justiça criminal. 
Disponível em: <http://www.idcb.org.br/documentos/sobre%20justrestau/construcao_dajusticarestaurativanobrasil2.pdf>. 
Acesso em: 27 mar. 2013, p. 5-6. 
2 ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: o novo foco sobre o crime e justiça. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2008, p. 244-257. 
3 ZEHR, Howard; GOHAR, Ali. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Uni-Graphics Peshawar, 2002, p. 8-9. 
4 NAÇÕES UNIDAS. Conselho Econômico e Social. RECOSOC. n. 2002/12 de 24 de julho de 2002. Adota Princípios básicos 
para a utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. 37ª Sessão Plenária. Conselho Econômico Social, 
de 24 de julho de 2002. Disponível em: < http://www.justica21.org.br/j21.php?id=366&pg=0#.Uexye43UnYQ>. Acesso em: 21 
jul. 2013, p. 1. 
5 BRAITHWAITE, John. Restorative justice and de-professionalization, v. 13 n. 1. The Good Society, 2004, p. 28-31. “...a 
process where all stakeholders affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the 
injustice and to decide what should be done to repair the harm. With crime, restorative justice is about the idea that because 
crime hurts, justice should heal. It follows that conversations with those who have been hurt and with those who have afflicted 
the harm must be central to the process.”  
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envolvidos, ele quebra o shalom, é o raciocínio feio por Zehr no capítulo em que fala sobre 

as lentes novas6. 

 A sua aplicação, por mais ativo e livre que seja o papel dos envolvidos, tem que 

necessariamente respeitar os seus princípios basilares, sendo possíveis vários tipos de 

desenvolvimento técnico como o da vítima/ofensor mediação, conferência, círculos 

restaurativos, vítima e “ex-ofensor” assistência, serviço comunitário e o da restituição.  

 Outra questão é ser mais natural que tal procedimento tenha uma aplicabilidade mais 

coesa com o sistema de common law, no qual promotores têm mais liberdade 

(discricionariedade) para dispor das ações e em seus atos e não no de hard law como o 

brasileiro, é por isso que em países que adotam aquele sistema a difusão e aceitação do 

método da justiça restaurativa tem sido maior. 

Por tal razão é que no atual padrão jurídico brasileiro não se aceitaria a prática 

restaurativa para crimes contra à vida, como acontece em sistemas de commom law. Mas é 

cabível a análise de outros conflitos, que possibilitem a aplicação das práticas da JN como 

nos descritos no Estatuto da Criança e dos Adolescentes e na Lei dos Juizados, lei 9099/95. 

Concedendo a possibilidade dos indivíduos diretamente envolvidos fazer escolhas e ganhar 

poder, deixando de atuar como coadjuvantes. 

Porém, não podemos nunca esquecer que a JN visa o atendimento das 

necessidades dos diretamente envolvidos e que será sempre um processo dispendioso no 

que toca a responsabilização e à emoção das partes, o que será analisado caso a caso, 

adequando-se às suas necessidades e peculiaridades. Não fugindo, portanto, da realidade 

da comunidade e das partes diretamente envolvidas, vítima e ofensor. Se um programa não 

visar essas necessidades básicas ele não faz jus de se chamar restaurativo, como bem 

assevera Zehr em suas críticas a certos programas7. 

 Sendo a JN ainda um processo relativamente novo e que vem sendo testado e 

aplicado em diversas partes do mundo, dado que teve suas primeiras correntes no final dos 

anos 708, não é exagero ressaltar que novas técnicas podem surgir e se possui poucos 

dados sobre a sua real efetividade (pois se trata de um programa que lida com sentimentos), 

sendo ainda muito recente a sua aplicação no Brasil, o que faz com que a obtenção de 

resultados reais seja impossível. 

Contudo, é um processo que se prova consciente dos envolvidos e visa à cura mais 

que tudo de todos os envolvidos, mirando o futuro e não o passado. É esta corrente de 

resolução de conflitos que será abordada, verificando sua possibilidade e suas dificuldades 

de aplicação e em que casos ela seria melhor aceita no sistema judicial criminal brasileiro. 

                                                 
6 ZEHR, Howard. Op. cit., p. 167-202. 
7 ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: o novo foco sobre o crime e justiça. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2008. 
8 ZEHR, Howard; GOHAR, Ali. The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Uni-Graphics Peshawar, 2002, p. 2-3. 
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MATERIAL E METODOLOGIA 
 

Far-se-á uso de pesquisa bibliográfica e documental, a partir da leitura de obras 

científicas em torno do objeto a ser analisado, bem como dados fornecidos por organismos 

estatais e da sociedade civil. Serão utilizadas tanto fontes de pesquisa primária como 

secundária, determinadas a partir do levantamento bibliográfico prévio à redação. 

 Para tanto, o método indutivo e sistemático é o escolhido, partindo da observação de 

um fenômeno social para se chegar à generalidade e à conclusão da necessária adoção da 

prática restaurativa. Ter-se-á ainda como instrumento o uso de anotações, fichamentos e 

resumos das obras lidas e dos dados encontrados, facilitando a estruturação da redação 

final. 

 Os dados serão relacionados cruzando informações sobre os resultados da 

aplicação da JN em outros países, similares ou não com o atual contexto brasileiro, e assim 

analisados em quais casos deram resultados positivos e em quais não tiveram êxito, para 

chegarmos à conclusão se essa prática vingaria no sistema penal brasileiro.  

Também serão interpretados dados dos atuais pesquisadores e aplicadores 

brasileiros dessa prática, os pioneiros, para saber qual a efetividade dessa prática. Se ela 

traz ou não resultados melhores do que as práticas convencionais.  

  

1 JUSTIÇA RESTAURATIVA NO MUNDO  
 

Os precursores da Justiça Restaurativa no mundo foram os Estados Unidos da 

América, Canadá e a Nova Zelândia9 através da união de vários saberes de 

sociedades/comunidades antigas construíram esta nova forma der ver o crime e criminosos 

tendo em mente construir algo que legasse à sociedade uma maneira de resolução de 

conflitos de forma positiva visando o futuro. É o que se infere de enxerto do livro de Zehr, o 

qual afirma que a JN não é nova e, muito menos norte-americana:  
Justiça restaurativa não é nova nem norte-americana. 
O moderno campo da justiça restaurativa realmente se desenvolveu de 
casos experimentais em várias comunidades menonitas nos anos 1970. 
Procurando aplicar sua fé tanto quanto sua perspectiva de paz para o 
“mundo real” da justiça criminal, os menonitas e outros praticantes em 
Ontário, Canadá, e mais tarde na Indiana, EUA, experimentaram encontros 
vítima-ofensor que os levaram a programas e tornaram modelos para 
programas do mundo todo.  
A teoria da justiça restaurativa se desenvolveu inicialmente dessa prática. 
Entretanto, o movimento tem uma grande dívida para com movimentos 
anteriores e à uma variedade de tradições cultural e religiosa. Isso deve em 
especial aos nativos norte-americanos e neozelandeses. Os predecessores 
e raízes desse movimento são muito mais vastos e profundos do que as 

                                                 
9 ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: o novo foco sobre o crime e justiça. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2008, p.53. 
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iniciativas menonitas dos anos 70. Em verdade, eles são tão velhos quanto 
à história da humanidade. (tradução nossa).10 

 

Primeiramente, cabe esclarecer que para descrever a cronologia da Justiça 

Restaurativa no mundo usaremos como base o material histórico colhido no site do projeto 

Justiça para o Século 2111, projeto que objetiva divulgar e aplicar as práticas da Justiça 

Restaurativa12, e assim utilizaremos alguns de seus trechos para estruturar a cronologia. 

O termo Justiça Restaurativa veio depois de suas práticas já terem sido iniciadas em 

1970 pelo Instituto para Mediação e Resolução de Conflito (IMCR) patrocinado pela 

Fundação Ford13 que treinava mediadores para a solução de conflitos em suas comunidades 

através da mediação, e também começou aplicação precursora de programas de serviços 

comunitários com infratoras envolvidas em tráfico de drogas no Condado de Alameda, 

Califórnia14. 

Em 1976, outras práticas de mediação surgiram no Canadá com a criação do Centro 

de Justiça Restaurativa Comunitária de Victoria e na Austrália com mais cara de JN são 

criados três projetos pilotos de Centros de Justiça Comunitária, em 198015. No Reino Unido 

no início dos anos 70 foi criado o primeiro serviço de mediação comunitária, incluindo em 

sua legislação o Criminal Justice Act of 1972 (Ato normativo sobre Justiça Criminal de 

1972), autorizando o serviço comunitário como sanção passível de aplicação16.  

Já no final da década de 80, na Nova Zelândia, a mediação vítima-ofensor começou 

a ser realizada por oficiais da condicional, foi promulgada o The Children, Young Persons 

and their Families Act of 1989 (Ato Normativo sobre Crianças, Jovens e suas Famílias de 

1989), incorporando a JN a todo o seu sistema penal juvenil incorporando uma nova prática 

de conferências familiares em grupo17.  

Na década de 90 é presenciada a expansão contínua de programas que integravam 

práticas restaurativas (Austrália, África do Sul, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Nova 
                                                 
10 ZEHR, Howard; GOHAR, Ali. The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Uni-Graphics Peshawar, 2002, p. 15-16. 
“Restorative justice is not a new or North American development. The modern field of restorative justice did develop from 
case experiments in several Mennonite communities in the 1970s. Seeking to apply their faith as well as their peace perspective 
to the “real world” of criminal justice, Mennonites and other practitioners in Ontario, Canada, and later in Indiana, U.S.A., 
experimented with victim-offender encounters that led to programs there and became models for programs throughout the 
world. Restorative justice theory developed initially from this practice.  
However, the movement owes a great debt to earlier movements and to a variety of cultural and religious traditions. It owes a 
special debt to the Native people of North America and New Zealand. The precedents and roots of this movement are much 
wider and deeper than the Mennonite-led initiatives of the 1970s. Indeed, they are as old as human history.” 
11 Ver Anexo. 
12 Para ver mais sobre o projeto acesse:< http://www.justica21.org.br/j21.php?id=101&pg=0#.Ung5T_n2bSc>. Acesso em: 29 
out. 2013. 
13 BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Solução de divergências: Mediação. ANEEL: Brasilia, dez. 2008. Disponível 
em: < http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/CT_%208_Mediacao.pdf >. Acesso em: 05 nov. 2013. 
14 RESTORATIVE JUSTICE ORGANIZATION. Introduction to Restorative Justice.. Disponível em: 
<http://www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction/tutorial-introduction-to-restorative-
justice/outcomes/communityserv>. Acesso em 04 nov. 2013, passim. 
15NEW SOUTH WALES. Attorney General and Justice. CJC history: from pilot project to permanent service. Disponível em: 
<http://www.cjc.nsw.gov.au/cjc/com_justice_cjchistory.html>. Acesso em: 04 nov. 2013.  
16RESTORATIVE JUSTICE ORGANIZATION. Op. cit., passim. 
17NEW ZELAND. Ministry of Justice. Restorative Justice in New Zealand. Disponível em: 
<http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/restorative-
justice/documents/Restorative%20Justice%20Overview%20September%202009.pdf>. Acesso em 10 nov. 2013. 
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Zelândia), como os grupos familiares, conferências, encontros vítima-ofensor, entre outras e 

não somente em seus sistemas penais, mas em escolas, locais de trabalho, etc.18 

Em 2001, o Conselho da União Europeia em decisão-quadro e na Recomendação 

n.19 (99) decide e recomenda que os Estados membros, na quantia que acharem 

necessária, devem procurar implementar meios legislativos e físicos de promover a 

mediação em questões penais, levando a fim qualquer acordo entre vítima e ofensor.19 

A Organização das Nações Unidas na Resolução 2002/12 do Conselho Econômico 

Social, em resposta às suas Resoluções de 1999/26, intitulada Desenvolvimento e 

Implementação de Medidas de Mediação e Justiça Restaurativa na Justiça Criminal e 

2000/14 sobre os Princípios Básicos para Uso de Programas de Justiça Restaurativa em 

Matérias Criminais20, definiu os princípio básicos para o uso de programas restaurativos e 

balizou o uso de melhores práticas para a sua condução do sistema processual penal no 

mundo e admitindo-a como prática efetiva para resguardar os direitos da vítima, do ofensor 

e da sociedade, a aplicação das práticas restaurativas. 

No Brasil, desde 2003, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça 

e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD têm realizados uma 

parceria para desenvolver e testar meios alternativos de resolução de conflitos.  

Dessa parceria do PNUD com Ministério da Justiça em 2005 três projetos de Justiça 

Restaurativa foram iniciados nas cidades de Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília, 

assim como, o lançamento de uma publicação pioneira no Brasil sobre a Justiça 

Restaurativa21.   

Em trecho de artigo do autor Renato Pinto resume o início da JN no Brasil, sendo 

que estes projetos e os seus resultados serão mais detalhadamente abordados à frente: 
Em São Caetano do Sul a experiência é com escolas, e em Porto Alegre, no 
âmbito da justiça infanto-juvenil.  
Em Brasília o programa é voltado para infratores adultos, acontecendo nos 
dois juizados especiais do Núcleo Bandeirante, portanto, trabalhando com 
crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais. 
No seminário “Justiça Restaurativa - Sociedade e Justiça em Diálogo”, 
realizado em 9 de dezembro de 2005, promovido pelos parceiros do projeto 
piloto do Núcleo Bandeirante, com o apoio do Instituto de Direito 
Comparado e Internacional de Brasília, o projeto de Brasília foi exposto e 
debatido com a comunidade da região beneficiada, os facilitadores que 
estão trabalhando os casos de crimes e contravenções encaminhados 
reportaram essa mesma satisfação noticiada pela pesquisa acima referida, 

                                                 
18 RIO GRANDE DO SUL. Justiça Para o Século 21: Instituindo Práticas Restaurativas. Disponível em: 
<http://www.justica21.org.br/j21.php?id=82&pg=0#.Ung6Kvn2bSc>. Acesso em: 30 out. 2013. 
19 UNITED NATIONS. Council Framework Decision of 15 march 2001 on the standing of victims in criminal proceedings. UN: 
New York, 2001. Disponível em: <http://www.restorativejustice.org/legislative-assembly/15statutes-cases-regulations-and-
recommendations-from-national-regional-and-intergovernmental-bodies/copy_of_europe/standingvictims_new/view>. Acesso 
em 09 nov. 2013. 
20 NAÇÕES UNIDAS. Conselho Econômico e Social. RECOSOC. n. 2002/12 de 24 de julho de 2002. Adota Princípios Básicos 
para a utilização de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal. 37ª Sessão Plenária. Conselho Econômico Social, 
24 jul. 2002. Disponível em: < http://www.justica21.org.br/j21.php?id=366&pg=0#.Uexye43UnYQ>. Acesso em: 21 jul. 2013. 
 
21 SLAKMON, C.;DE VITTO, Pinto e PINTO, Renato Gomes, org., 2005. Justiça Restaurativa. Ministério da Justiça e Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD: Brasília. 
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tanto das vítimas, infratores e familiares das partes, ao relatarem suas 
experiências com as práticas restaurativas realizadas.22 
 

Como se depara a Justiça Restaurativa, ao contrário da justiça retributiva que passou 

a ser um instrumento punitivo e desumanizador, coincide como uma das práticas mais 

humanizadas e zeladoras dos interesses dos intimamente envolvidos pela ofensa cometida 

da contemporaneidade. Pois, além de resguardar os direitos à dignidade da pessoa 

humana, à igualdade, à liberdade, à integridade física e moral, assim como a outros tantos, 

ao mesmo tempo, equilibra as forças da balança com fito de obter uma resolução razoável a 

todos os envolvidos, tendo seu reconhecimento em todo o planeta. 
 

2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL E PROBLEMATIZAÇÕES 
 

A defesa da instauração da justiça restaurativa no Brasil é recente, entretanto, já se 

pode enumerar vários obstáculos para a sua implementação, pois nem tudo são só flores e 

a JN tem seus pontos fracos, e assim como todo sistema humano, é suscetível à falência. 

O primeiro dos argumentos é que o sistema processual penal atual brasileiro não 

prevê a prática restaurativa como meio de solução dos conflitos, ou seja, que não há 

nenhuma prescrição legislativa na ordem jurídica brasileira autorizando sua aplicação. 

Tal afirmativa, pode talvez, ter vindo do fato que a grande maioria dos países que 

têm sucesso com a prática restaurativa adotam o sistema da common law, e assim, por não 

ter ou ter poucas diretrizes sob a forma escrita trabalham muito mais com marcos 

jurisprudenciais, que acabam por flexibilizar sua ordem jurídica acompanhando de forma 

mais presente a evolução da sociedade, permitindo melhor adequação para a justiça 

restaurativa. 

Outro ponto ainda sob esse plano é que no sistema acima citado há também uma 

maleabilidade da máquina estatal e de seus aplicadores, pois seus promotores têm uma 

discricionariedade maior se comparados aos brasileiros, facilitando a composição do crime. 

É evidente que nosso sistema não se baseia precipuamente em julgados, mas há 

aberturas legislativas que nos permitem dar início a práticas restaurativas em alguns ramos 

do direito, como os abrangidos pela lei 9099/95, Estatuto da Criança e Adolescente e pelo 

Estatuto do Idoso. 

Além, mesmo que nossos promotores de justiça não possuam o mesmo tipo de 

discricionariedade dos promotores de países regidos pelo common law, eles ainda possuem 

                                                 
22 PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça restaurativa no brasil: O impacto no sistema de justiça criminal. 
Disponível em: < http://www.idcb.org.br/documentos/sobre%20justrestau/construcao_dajusticarestaurativanobrasil2.pdf >. 
Acesso em 27 mar. 2013, p.2. 
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discricionariedade concedida pela Carta Maior, Capítulo IV, Seção I23, portanto, se querendo 

possuem o poder de fomentar práticas restaurativas, dado que não são contrárias aos 

preceitos constitucionais. 

E aí surge outra crítica à JN, a de que ela vai de encontro a preceitos fundamentais 

da ordem jurídica brasileira, como o do devido processo legal, o da vingança como 

monopólio estatal, o da dignidade da pessoa humana, e tantos outros, a ideia 

provavelmente é causar pânico pela simples razão de falar que obedecendo aos preceitos 

da prática restaurativa estaríamos voltando à época da vingança privada, da não paridade 

de armas e de abusos de poder por parte dos governantes, concedendo punições díspares 

de situações similares a seu bel prazer. 

Contudo, tais afirmações não são pautadas em verdadeiras justificativas. A JN 

possui valores que devem ser estritamente seguidos, como respeito, humildade e 

“maravilhamento”24, de mais a mais, ela visa resguardar todos os envolvidos e curá-los, 

sendo todo o processo pautado pela manutenção da integridade psicológica e material de 

todos. 

Além, as Nações Unidas em suas resoluções, aconselha o tanto quanto for possível 

a aplicação da justiça restaurativa, pois seus métodos respeitam direitos humanos e os 

fortalece. 

Outra questão bastante levantada é a cultural, a cultura não é a mesma para todos e 

por isso métodos bem sucedidos em uma não necessariamente serão em outra, e por isso  

tem sido rejeitada, pois o Brasil está longe de chegar ao patamar social do Japão que, por 

exemplo, possui baixíssimos índices de criminalidade e reincidência25 ou dos Estados 

Unidos que possuem uma gigante população carcerária, mas possuí índices sociais muito 

além dos brasileiros.  

Com isso, novamente caímos na diversidade das sociedades e também de seu modo 

de proceder à persecução penal. E nesse diapasão, também existem as diferenças sociais, 

que podem ser medidas por indicies, como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

relatório feito pelas Nações Unidas, e outras formas de pesquisa que possibilitem obter 

dados e padrões sociais, como as encontradas no sítio do Ministério da Justiça, do IBGE ou 

as realizadas pelo Ministério público com foco na população carcerária26.  

Um questionamento muito importante é sobre a limitação estrutural para atendimento 

integral através da JN em todas as suas fases (pré, durante e pós a prática restaurativa), 
                                                 
23 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 
em: 21 jul. 2013.   
24 ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: o novo foco sobre o crime e justiça. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2008, p.266-267. 
25 Ibid., p. 206. 
26Conselho Nacional do Ministério Público. A visão do Ministério Público brasileiro sobre o sistema prisional brasileiro. CNMP: 
Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/portal-
2013/noticias/2013/Sistema%20Prisional_web_final_2.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2013. 
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componentes materiais e humanos (como psicólogos, mediadores, etc.). O Brasil por certo 

não possui toda a estrutura para dar suporte às práticas restaurativas em todas as suas 

fases. No início, conforme explica Zehr, ele acreditava ser possível fazer justiça restaurativa 

sem a máquina estatal e com isso evitaria a comunicação e o desvirtuamento das práticas 

restauradoras com as da justiça retributiva. 

Porém, em edições recentes este mesmo autor27 faz a colocação de como foi 

ingênuo e radical ao pensar que um sistema dessa grandeza pudesse se sustentar sem o 

auxílio governamental, e afirma que passou a compreender que os dois sistemas possuem 

semelhanças, sistema retributivo e restaurativo, e que como o Estado já possui uma 

máquina pronta que necessita somente de operadores treinados para executar as práticas 

restaurativas, podendo ser este custo suprido pelos fundos públicos. 

Não é novidade para ninguém que o sistema que pune com o encarceramento está 

falido, as lotações dos presídios, a falta de recursos, prédios inadequados, falta de 

profissionais, tudo isso e outros fatores colaboram para que o sistema prisional da forma 

que é administrado seja um fracasso, além de não recuperar faz o desfavor de piorarem os 

indivíduos que ali adentram, criando verdadeira teia de criminalidade, teia essa bancada por 

dinheiro público. Tal assertiva causa ainda mais revolta populacional, no cárcere além de 

não fazerem nada em prol da sociedade causam gastos, gastos que poderiam ser investidos 

de melhor maneira. 

Contudo se pensarmos que não há recuperação para qualquer pessoa que cometa 

delitos, estaremos nos agarrando com força à conhecida vertente do direito penal do 

inimigo, onde todos que comentem delitos são considerados antissociais, são banidos da 

sociedade e de forma abrupta lhe é retirado o direito à dignidade humana. É de se crer que 

este não é o direito cumpridor de seu papel. A reabilitação é fator central para a evolução 

social: 
Na verdade, a incapacidade de reabilitar não se deve às “deficiências” do 
sistema de justiça, mas à unidimensionalidade do modelo repressivo que 
ele utiliza, o paradigma retributivo, a contradição entre punir e reabilitar, que 
se expressa, de um lado, na intenção de atender necessidades coletivas - 
excluir o "elemento perigoso" e mostrar ao criminoso de qualquer idade que 
sua conduta é abjeta e passível de rigorosa punição - e, ao mesmo tempo, 
satisfazer carências individuais (em particular de jovens infratores) por meio 
de tratamento, serviços especializados e programas de reabilitação.28 

 

Tal teoria nos encaminha para outra questão quanto à necessidade do direito penal 

ser sempre utilizado como prima ratio em nossos sistemas jurídicos. Há correntes que 

pregam que devamos mudar a ideia de usar direito penal como ferramenta primária para 

                                                 
27 ZEHR, Howard.  Justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012. 
28 SCURO NETO, Pedro; PEREIRA Renato Tardelli. A justiça como fator de transformação de conflitos: Princípios e 
implementação. Simpósio Internacional da Iniciativa Privada para a Prevenção da Criminalidade. NEST/Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-Alemanha, São Paulo, abr. 2008, p.5. 
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coibir atitudes antissociais. E passarmos a nos utilizar mais de outras ferramentas, talvez tão 

eficazes quanto, para coibir tais atitudes deixando o uso do direito penal como ultima ratio. E 

nisso reside a justiça restaurativa. 
Ao contrário do que alguns possam pensar a justiça restaurativa de branda não 

possui nada, a responsabilização por um crime é muito dolorosa aos infratores, e estes 

ainda serão apenados com a privação de liberdade, sendo que poucos são os sistemas que 

utilizam a justiça restaurativa em 100% de seus casos, e ainda, dentro do acordo 

estabelecido serão responsáveis por algumas obrigações, estas arranjadas caso a caso e 

que terão que ser cumpridas, com pena de outras sanções previamente acordadas, é o que 

se extrai da leitura desse trecho: 
A Justiça Restaurativa encara [por exemplo] crime como um mal causado, 
acima de tudo, a pessoas e comunidades. O nosso sistema legal, que 
enfatiza apenas as normas e as leis, freqüentemente perde de vista essa 
realidade. Em conseqüência, faz das vítimas uma preocupação secundária, 
quando muito. Por seu turno, a ênfase no dano implica considerar antes de 
mais nada as necessidades da vítima e a importância desta no processo 
legal. Implica, ademais, em responsabilidade e compromisso concretos do 
infrator, que o sistema convencional interpreta exclusivamente através da 
pena, imposta ao condenado para compensar o dano, mas que, 
infelizmente, na maior parte das vezes, é irrelevante e até mesmo 
contraproducente.29 

 

Mais, já se tem dados que em muitos casos a justiça restaurativa obtiveram 

resultados favoráveis e não passando a sensação de impunidade aos envolvidos, 

principalmente às vítimas, ou seja, o sistema dá a sensação que a justiça foi feita, além de 

se ter notado a diminuição nos casos de reincidência daqueles que fizeram parte de alguma 

prática restaurativa30.  

 

2.1 Coleta Geral do Perfil Socio-Econômico-Cultural no Brasil 
 

 Como dito anteriormente, não há em nosso sistema jurídico legislação expressa 

admitindo JN como prática judicial. Mas não por isso devemos fechar os olhos para o bem 

que a sua aplicação pode fazer na resolução de conflitos em nosso país. Primeiramente 

faremos uma breve análise do perfil social-econômico-cultural do Brasil. 

Não é segredo para ninguém que muitos conflitos sociais surgem da história de cada 

pessoa e, portanto, da história de cada nação. A história brasileira foi marcada por uma 

“colonização” de terras brasileiras, essa ocupação se deu através do massacre de 

populações nativas e o seu subjugo. Logo, começaram a escravizá-la, mas importaram de 

                                                 
29 ZEHR, Howard.  Restorative Justice: The Concept. Corrections Today: 1997, p. 68. 
30 ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: o novo foco sobre o crime e justiça. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2008, p.153-154. e ZEHR, Howard.  Justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2012, p.7-8. 
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outras nações africanas seres humanos para serem escravizados e subjugados, sabemos 

que essa história de massacre brasileiro perdurou por quase 300 anos. 

 Mas a cultura brasileira, assim como a sociedade ficou marcada por anos de 

violações de outros seres humanos, e os resultados e influências perduram até os tempos 

contemporâneos escondida atrás simulacros sociais. E na tentativa de divulgando a boa 

convivência de todas as cores, o preconceito sobre cor, credo e estrado social é “ignorado” 

por muitos, mas as pesquisas e dados constatam a persistência de valores nada 

dignamente humanos.  

E tais fatores não podem ser negligenciados e começam a não ser pelas pesquisas. 

Eles são essenciais para se entender a dinâmica social, quais são os grupos de risco, onde 

políticas públicas ou particulares podem ser aplicadas e quais são as melhores para se 

atingir o resultado esperado. Isto não difere para que se determine que tipo de prática 

restaurativa pode ser empregada e que grupo visa atingir, e por isso temos que saber quem 

são, como são, de onde vieram os indivíduos que perpetraram ações criminosas, assim 

como saber sobre quem são as vítimas, e qual parcela de sua individualidade foi afetada, é 

a afirmação realizada por esse estudo: 
As particularidades dos crimes vivenciados pelas vítimas, ou da decisão 
sobre a busca de agentes de justiça na solução de conflitos, podem ser 
associadas, por exemplo, às características de escolaridade, trabalho, 
renda e habitação. Destaca-se que no suplemento de 2009, além das 
questões relacionadas com os seus temas centrais, incluiu-se uma 
abordagem subjetiva, a partir do levantamento da sensação de segurança 
pelas pessoas e a existência de dispositivos de segurança nos domicílios.31 

 

Desta forma, cabe elencar alguns dados fornecidos por várias entidades, uma delas 

o órgão estatal Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. O IBGE previu que a 

população brasileira ultrapassaria os 200 milhões em 2013, e dados publicados pelo órgão 

confirmam tal previsão, e hoje somamos em torno de 201.032.714 de habitantes. Porém, no 

censo de 2010 realizado por este órgão, constatou-se que desses habitantes 47,7% se 

declararam brancos, um total de 91 milhões de pessoas, proporcionalmente. E que cerca de 

82 milhões se declararam de cor parda, equivalente a 43,1%, e somente 7,6% do total como 

de cor preta, ou 15 milhões. Os que se classificaram como de cor amarela foi de quase 2 

milhões, e como indígenas 817 mil. 32 

Ou seja, quase metade da população brasileira é de cor branca e a outra metade se 

divide entre outras cores. Porém, quando se compara com os dados sobre o índice de 

                                                 
31 IBGE. Censo Demográfico 2010. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: características da vitimização e do acesso à 
justiça no brasil – 2009. Rio de Janeiro: 2010, p. 40. 
32 IBGE. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. IBGE: Rio de 
Janeiro, 2010, p. 63. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_d
eficiencia.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
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escolarização por cor, outra realidade surge.  No mesmo censo, constatou-se que, entre a 

faixa etária de 15 e 24 anos, a população que frequentava a universidade é de: 31,1% da 

branca, 13,4% da parda e 12,8% da preta. Enquanto que quanto ao índice de analfabetismo 

a ordem se inverte. 

Já que todos esses dados influem nas classes de riscos, vamos a uma delas que é a 

carcerária. São os dados retirados do sítio de internet do Ministério da Justiça, onde se faz o 

balanço geral da população carcerária no Brasil: 
Entre 1995 e 2005 a população carcerária do Brasil saltou de pouco mais de 
148 mil presos para 361.402, o que representou um crescimento de 
143,91% em uma década. A taxa anual de crescimento oscilava entre 10 e 
12%. (...) A partir de 2005, já com padrões de indicadores e informatização 
do processo de coleta de informações (período pós-InfoPen), a taxa de 
crescimento anual caiu para cerca de 5 a 7% ao ano. Entre dezembro de 
2005 e dezembro de 2009, a população carcerária aumentou de 361.402 
para 473.626, o que representou um crescimento, em quatro anos, de 
31,05%. 
Segundo análise do Depen (departamento Penitenciário Nacional), 
muitos fatores podem ser atribuídos a essa redução do 
encarceramento. A expansão da aplicação, por parte do Poder 
Judiciário, de medidas e penas alternativas; a realização de mutirões 
carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça; a melhoria no aparato 
preventivo das corporações policiais e a melhoria das condições 
sociais da população são todos fatores significativos na diminuição da 
taxa. 
Apesar da redução da taxa anual de encarceramento, o Brasil ainda 
apresenta um déficit de vagas de 194.650. (grifo nosso)33 

 

Em estudo estatístico realizado pelo Ministério da Justiça sobre o sistema 

penitenciário brasileiro é possível verificar que mais de 60% da população carcerária 

brasileira é parda ou negra e somente por volta de 35% dela é branca. Sendo que do total 

foi constatado que mais de 84% da população carcerária não completou o ensino médio, 

ficando óbvio o baixo grau de escolaridade entre a maioria carcerária, enquanto que pouco 

mais de 0,5% possui nível superior completo ou acima deste. Verifica-se também que a 

maioria dos presos possui entre 18 anos e 34 anos de idade e cumpre pena de no máximo 

15 anos.34 

Claro que o resultado da escolaridade está de acordo com a maioria populacional 

que não possui nível superior ou ensino médio completo, como mostram os dados do IBGE, 

e assim seria razoável afirmar que se há maior quantidade de pessoas nesse nível escolar 

sua quantidade será também maior no sistema penitenciário. 

Não deixa de ter razão tal afirmação, mas será que esses baixos níveis de 

escolaridade, e, portanto de renda e qualidade de vida, não influenciam nas opções dos 
                                                 
33BRASIL, Ministério da Justiça. Execução Penal. Sistema Penal. MJ: Brasília. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={D574E9CE-3C7D-437A-A5B6-22166AD2E896}&BrowserType=NN&LangID=pt-
br&params=itemID%3D%7B364AC56A-DE92-4046-B46C-6B9CC447B586%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-
BE11-A26F70F4CB26%7D>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
34 BRASIL. Ministério Da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – 
InfoPen. MJ: Brasília, 2012. 
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infratores ou do grupo de risco para futuras infrações? Claro que sim, e por isso políticas 

devem ser realizadas para que não se tenha maiores índices, tanto de cometimento de atos 

delituosos quanto na reincidência dos mesmos. 

Aspecto importante a ser verificado é a vitimização e interessante estudo foi feito 

relativo ao tema em 2009 pelo IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: 

Características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil. Essa pesquisa constatou que 

a sensação de segurança era maior quanto mais perto da residência, saindo de 78,6% 

quando no domicílio residido e indo para 52,8% em referência à cidade onde residia. 

Constatou também que: 
A sensação de segurança no domicílio atingiu proporções maiores na 
população com maior rendimento mensal domiciliar per capita. Esta relação 
se inverte ao se observar o sentimento de segurança no bairro e na cidade 
em que residia, locais em que as proporções de pessoas que se sentiam 
seguras diminuíam conforme aumentava o rendimento.35 
 

 Este estudo observou também que mais de 10% das pessoas acima de 18 anos 

estiveram envolvidas em conflito social, no período estudado, e que esses conflitos estavam 

concentrados nas áreas trabalhista, familiar e criminal, com percentuais respectivos de: 

23,3%, 22,0% e 12,6%. Viu-se também que: 
Quanto ao nível de escolaridade, vis-à-vis ao envolvimento de pessoas de 
18 anos ou mais de idade em situação de conflito, observou-se que quanto 
maior o nível de escolaridade, maior também era o percentual de pessoas 
que declararam terem vivido situação de conflito nos últimos cinco anos. (...) 
Ao analisar a existência de conflito segundo as faixas de rendimento mensal 
domiciliar per capita, verificou-se que nas faixas mais altas estavam os 
maiores percentuais de pessoas que tiveram situação de conflito no 
período. Entre aqueles com rendimento inferior a ¼ do salário mínimo, o 
percentual foi de 8,3%; na faixa de 4 a menos de 5 salários mínimos, foi de 
14,1% e acima de 5 salários mínimos, o percentual atingiu 15,9%. Destaca-
se, ainda, que os domicílios com rendimento acima de 5 salários mínimos 
apresentaram os maiores percentuais de pessoas que tiveram em situação 
de conflito em todas as regiões. Na Região Nordeste chegou a 18,4%.36 
 

 Em conclusão, o acesso à justiça está intrinsecamente relacionado com a 

capacidade econômica, e que os conflitos criminais representam em média 13% deles, o 

terceiro maior, e que as vítimas em geral possuem renda maior do que a dos seus algozes. 

Todos esses dados corroboram que em geral as pessoas que se encontram em 

estado de marginalização ou deficiência econômico-social, tendem a procurar qualquer meio 

para se “destacarem”, como já citado por Zehr, há a constatação de que ofensores 

comumente se refletem como pessoas sem possibilidade, ou com qualidades voltadas 

somente para o crime,  não conseguem ver outra rota, ou não tem a opção de outra rota, e 

em grande maioria eles mesmos foram vítimas, em contextos diferentes das vítimas que 
                                                 
35 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil – 2009. 
Rio de Janeiro: 2010, p. 43-44. 
36 Ibid., p. 57-60. 
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fazem. E por isso temos que repensar nosso modo de vê-los e de vermos as vítimas, pois 

acabam obtendo resultados de uma negligência generalizada. 
 

2.2 Justiça Restaurativa no Brasil 
 

À margem da legislação de legislação penal que preveja expressamente a justiça 

restaurativa, os Tribunais Estaduais hoje já investem muito em práticas alternativas, e 

alguns passaram a adotar as práticas restaurativas, emitindo resoluções e criando núcleos 

para o seu implemento. 

A Constituição Federal prevê que ações públicas devem se pautar no respeito a 

todos os direitos e princípios ali elencados, e isso embasa muitos programas no Brasil. O 

respeito aos princípios constitucionais e outros a eles inerentes, como o da dignidade da 

pessoa humana e a autorização para a aplicação dos direitos humanos, além dos elencados 

no artigo 5º e incisos, abre um leque de ações a ser realizadas, sendo um dos principais o 

direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV37. 

A Constituição de 1988 da margem para aplicação da JN em nosso sistema penal 

quando prevê o instituto da transação e conciliação nos casos de crimes de menor potencial 

lesivo em seu artigo 98, I38. 

 E coadunando com essa disposição, a lei dos juizados especiais cíveis e criminais 

(Lei 9.0099/95)39 possibilita a conciliação, concedendo abertura para o uso do método da 

justiça restaurativa através da composição civil, a transação penal e a suspensão 

condicional do processo, artigos 74, 76 e 89, respectivamente. Possibilitando, assim, sua 

aplicação até mesmo para crimes não enquadrados na lei dos juizados desde que a pena 

não exceda mais de um ano como no caso da suspensão condicional de processo40. 

 E não para por aí, o Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 200941 deu legitimação 

às praticas restaurativas, incentivando o seu uso como modelo alternativo, objetivando o seu 

desenvolvimento e afirmando em suas orientações para a segurança pública, acesso à 

justiça e combate à violência, que: 

                                                 
37 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil: Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 
Acesso em: 21 jul. 2013.   
38 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 
em: 21 jul. 2013.   
39 BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.0099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. Planalto: Brasília, 26 set. 1995. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm >. Acesso em: 20 jul. 2013. 
40 PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça Restaurativa no Brasil: O impacto no sistema de justiça criminal. 
Disponível em: < http://www.idcb.org.br/documentos/sobre%20justrestau/construcao_dajusticarestaurativanobrasil2.pdf >. 
Acesso em: 27 mar. 2013. 
41BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional de Direitos 
Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. Planalto: Brasília, 21 dez.  2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
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Também como diretriz, o PNDH-3 propõe profunda reforma da Lei de 
Execução Penal que introduza garantias fundamentais e novos regramentos 
para superar as práticas abusivas, hoje comuns. E trata as penas privativas 
de liberdade como última alternativa, propondo a redução da demanda por 
encarceramento e estimulando novas formas de tratamento dos conflitos, 
como as sugeridas pelo mecanismo da Justiça Restaurativa. 

 

 Além, a Resolução 125 do CNJ conclamou peremptoriamente os tribunais a criar e 

fomentar mecanismos alternativos para a resolução de conflitos, de maneira a resolver 

conflitos consensualmente e evitando que cheguem às demandas judiciais: 
Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 
conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução 
dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 
(Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de 
soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 
consensuais, como a mediação e a conciliação bem assim prestar 
atendimento e orientação ao cidadão..(...) 
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o 
objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e 
à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 
Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede 
constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades 
públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de 
ensino.(...) 
Art. 7º, § 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação 
comunitária, desde que esses centros comunitários não se confundam com 
os Centros de conciliação e mediação judicial, previstos no Capítulo III, 
Seção II. (grifos nossos) 42 

 

E ainda colaborando para práticas de resolução de conflitos envolvendo infratores 

juvenis instituindo novas práticas socioeducativas vem o SINASE43 em conjunto com as 

normas já instituídas no ECA trazendo maior mobilidade para políticas de enfrentamento de 

casos com menores infratores, ela dispõe também que a União financiará o sistema, 

competindo aos Estados e Municípios a aplicação dos seus planos e programas, e por toda 

a lei se vê planos de ação que coadunam com as práticas restaurativas, é o artigo primeiro: 
Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente 
que pratique ato infracional. (...) 
§ 2o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), as quais têm por objetivos:  

                                                 
42 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária 
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. CNJ, 29 
nov. 2010. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-
125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
43BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato 
infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de 
dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 
8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. Planalto, 18 jan. 2012. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em:11 nov. 2013. 
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I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de 
atendimento; e  
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de 
direitos, observados os limites previstos em lei.  

 

Tais práticas já vêm sendo desenvolvidas, como é o caso marco de Porto Alegre, 

Brasília e São Caetano do Sul, como já abordado em capítulo anterior. Em Porto Alegre, o 

projeto implementado na 3ª Vara da Infância e da Juventude gerou o “Projeto Justiça para o 

Século 21” articulado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. O qual em três 

anos de atividade registrou 2.583 participantes em 380 procedimentos restaurativos do 

Juizado da Infância e da Juventude da capital gaúcha, além de treinamento e cursos 

fornecidos pelo projeto44.  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul continua a implementação de práticas, 

projetos, cursos e convênios para o fortalecimento de práticas alternativas e para que essas 

possam resultar em resultados positivos. Em Conferência realizada por esse mesmo projeto, 

foram as palavras de Howard Zehr sobre a reincidência: 
As taxas de reincidência de jovens infratores atendidos pelo sistema de 
Justiça Restaurativa são 1/3 mais baixas e os que reincidem têm a 
tendência de praticar crimes menos graves. As vítimas que passam por 
esse tipo de abordagem sofrem menos stress pós-traumático e ficam 
satisfeitas, por se sentirem tratadas de maneira justa.Os resultados da 
aplicação da Justiça Restaurativa no mundo foram apresentados pelo 
Professor norte-americano Howard Zehr, reconhecido mundialmente como 
um dos pioneiros do novo sistema de Justiça, em palestra proferida hoje 
(10/4) na 3ª Conferência da Justiça para o século 21, no Plenário do 
TJRS.45 

 

Já em Brasília, a partir do projeto piloto no fórum de Bandeirantes que abrangia 

somente crimes de menor potencial lesivo, medidas internas foram tomadas para a evolução 

de práticas alternativas dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como 

a vinculação do Programa de Práticas Restaurativas a ele e a criação do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPECON46. 

Esse núcleo realizou um Relatório de Atividades que registrou o histórico sobre as 

ações empreendidas no âmbito da mediação e conciliação no período de julho de 2010 a 

dezembro de 2012. Constatando que o Centro Judiciário do Programa Justiça Restaurativa, 

                                                 
44 RIO GRANDE DO SUL. Justiça Para o Século 21: Instituindo Práticas Restaurativas. Disponível em: 
<http://www.justica21.org.br/j21.php?id=82&pg=0#.Ung6Kvn2bSc>. Acesso em: 30 out. 2013. 
45 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Estado. Estatísticas apontam que justiça restaurativa 
contribui para a redução da violência. TJRS: Rio grande do Sul. 10 abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=3423>. Acesso em: 09 nov. 2013. 
46 BRASÍLIA. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Justiça restaurativa: O que é o Serviço de Apoio ao 
Programa Justiça Restaurativa?. TJDFT: Brasília. Disponível em: < http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/acoes/acesso-a-justica-
e-cidadania/justica-restaurativa>. Acesso em: 09 nov. 2013. 
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já contando com sete anos de atuação, realizou 1.292 atendimentos no primeiro semestre 

de 2012, 1.379 no segundo e 2.671 no terceiro, alcançando o percentual de 86% de acordos 

restaurativos47. 

 As práticas restaurativas se alastraram pelo Brasil, e parecem ter dado bons 

resultados, ou pelo menos suficientes para a sua continuação. Em nosso país elas vêm 

sendo utilizadas com bastante frequência no âmbito escolar. Contudo vemos que no âmbito 

penal o quantitativo não fica para trás, muitos núcleos têm sido criados, e notícias dos seus 

resultados chegam às mídias, como é o caso do resultado de práticas restaurativas 

aplicadas em São Paulo: 
De acordo com estatísticas do Centro de Estudos de Justiça Restaurativa 
da Escola Paulista da Magistratura, daqueles que participaram de 
programas restaurativos, 95% são meninos e 5% são meninas. Desses, 
23% são infratores primários, 45%, reincidentes, e 32%, multireincidente. A 
faixa etária média é de 17 anos. O objetivo da Justiça Restaurativa é 
promover diálogo entre infrator e vítima, independente da medida punitiva 
aplicada. E mais: questionar a eficácia da aplicação de castigo àqueles que 
infringem leis.48 
 

 Outros programas de práticas restaurativas vêm sendo criados por todo território 

nacional pelos Tribunais Estaduais. E assim as práticas se multiplicam em nosso país, 

ficando somente à mercê de uma legislação penal que realmente a inclua. 

 
CONCLUSÃO 

 
 Chegamos à conclusão que o sistema penal brasileiro ainda ficará inflexível em 

colocar em textos de seus códigos qualquer possibilidade direta de aplicação de práticas 

alternativas. Porém, isso não impede a criação de institutos externos a eles, como é o caso 

da Lei 9.099/95, e com eles formas alternativas de se lidar com alguns crimes, os de menor 

potencial lesivo. 

 Entretanto, reconhecesse que as práticas restaurativas terão que se mesclar ao 

nosso sistema penal, tanto como se terá que adaptá-las à nossa cultura, e encontrar um 

meio termo, e quem sabe assim teremos um meio producente de bons resultados para a 

solução de conflitos, redução de reincidência e de marginalização, respeitando todos os 

envolvidos e também aos seus direitos. 

 Como vimos não é fácil reconhecer a vítima como alguém marginalizado, e isso 

acontece ao não delegarmos nenhum poder de solução a ela, e deixarmos os seus direitos 

                                                 
47 BRASÍLIA. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NUPECON. Relatório anual de resultados da gestão 
2012/2013. NUPECON: fev. 2013. Disponível em: <http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-
presidencia/relatorios/nupecon/relatorio-sepg-2012/view>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
48 MILÍCIO, Glaucia. Justiça restaurativa beneficia menores em São Paulo. Consultor Jurídico: São Paulo, ago. 2009. 
Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2009-ago-08/mesmo-timida-justica-restaurativa-beneficia-menores-sao-
paulo#autores>.  Acesso em: 09 nov. 2013. 
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de esfera emocional à mercê de outros meios, que em geral não geram resultados 

satisfatórios pela ótica da vítima e da sociedade. 

 Assim como não é fácil ter empatia, algum sentimento positivo, em relação àquele 

que burlou as regras sociais tidas como crime, sentimento natural pois afeta a esfera do 

moral, e o que destruiu a paz criada é tido como espúrio. Temos que ter então também 

outros olhos para com esse também marginalizado cidadão. 

 Tais tarefas não são fáceis, a justiça restaurativa pode ou não ser um meio hábil a 

auxiliar na conquista da paz social na sociedade brasileira, mas acreditamos que não custa 

a oportunidade, se nem tudo vale para termos o que queremos, devemos tentar de tudo que 

nos é permitido moralmente. E a chance não é perdida e sim reoportunizada pela justiça 

restaurativa, uma nova forma de se chegar à justiça. E vimos que ela já vem causando um 

bom impacto numericamente falando de acordo com dados informados, e que assim 

continue causando enquanto melhorar a situação atual. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo.  29. ed., rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional.  20. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 
2007. 
 
BRAITHWAITE, John. Restorative justice and de-professionalization. The Good Society, 
2004. 
 
BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil: Brasília, 05 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 21 
jul. 2013.   
 

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.0099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Planalto: Brasília, 
26 set. 1995. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm >. Acesso 
em: 20 jul. 2013. 
 

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova 
o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. Planalto: 
Brasília, 21 dez. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D7037.htm>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
 

BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010. 
Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. CNJ, 29 nov. 2010. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-
resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 11 nov. 
2013. 
 



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

55

 

 

20 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das 
medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional; e altera as 
Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 
de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 
8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis 
nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
Planalto, 18 jan. 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em:11 nov. 2013. 
 
BRASIL, Ministério da Justiça. Execução Penal. Sistema Penal. MJ: Brasília. Disponível 
em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={D574E9CE-3C7D-437A-A5B6-
22166AD2E896}&BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D%7B364AC56A-
DE92-4046-B46C-6B9CC447B586%7D%3B&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-
A26F70F4CB26%7D>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
 

BRASIL. Ministério Da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Sistema Integrado de 
Informações Penitenciárias – InfoPen. MJ: Brasília, 2012. 
 
BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Solução de divergências: Mediação. 
ANEEL: Brasília, dez. 2008. Disponível em: < 
http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/CT_%208_Mediacao.pdf >. Acesso em: 05 nov. 2013. 
 
BRASÍLIA. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Justiça restaurativa: O 
que é o Serviço de Apoio ao Programa Justiça Restaurativa?. TJDFT: Brasília. 
Disponível em: < http://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/acoes/acesso-a-justica-e-
cidadania/justica-restaurativa>. Acesso em: 09 nov. 2013. 
 

BRASÍLIA. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NUPECON. Relatório 
anual de resultados da gestão 2012/2013. NUPECON: fev. 2013. Disponível em: 
<http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/relatorios/nupecon/relatorio-sepg-
2012/view>. Acesso em: 10 nov. 2013. 
 
CALDWELL, Beth. Punishment v. restoration: a comparative analysis of juvenile 
delinquency law in the united states and mexico. Disponível em: < 
http://www.cjicl.com/uploads/2/9/5/9/2959791/cjicl_20.1_caldwell_article.pdf Acesso em 27 
março. 2013. 
 
BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. A visão do Ministério Público 
brasileiro sobre o sistema prisional brasileiro. CNMP: Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/portal-
2013/noticias/2013/Sistema%20Prisional_web_final_2.pdf>. Acesso em: 08 nov. 2013. 
 
IBGE. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas 
com deficiência. IBGE: Rio de Janeiro, 2010, p. 63. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_De
ficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2013. 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Características da vitimização e 
do acesso à justiça no Brasil – 2009. Rio de Janeiro: 2010, p.45. 
 
IKPA, Tina. Balancing restorative justice principles and due process rights in order to 
reform the criminal justice system. Disponível em: < 
http://law.wustl.edu/journal/24/ikpa.pdf >. Acesso em 27 março. 2013. 



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

56

 

 

21 

 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 2010. 
 
MILÍCIO, Glaucia. Justiça restaurativa beneficia menores em São Paulo. Consultor 
Jurídico: São Paulo, ago. 2009. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2009-ago-
08/mesmo-timida-justica-restaurativa-beneficia-menores-sao-paulo#autores>.  Acesso em: 
09 nov. 2013. 
 
NAÇÕES UNIDAS. Conselho Econômico e Social. RECOSOC. n. 2002/12 de 24 de julho de 
2002. Adota princípios básicos para a utilização de programas de justiça restaurativa 
em matéria criminal. 37ª Sessão Plenária. Conselho Econômico Social, de 24 de julho de 
2002. Disponível em: < http://www.justica21.org.br/j21.php?id=366&pg=0#.Uexye43UnYQ>. 
Acesso em: 21 jul. 2013. 
 
NAÇÕES UNIDAS. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Brasil vai 
'testar' justiça alternativa. PNUD, 21 Março 2005. Disponível em: < 
http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3521>. Acesso em: 05 nov. 2013. 
 

NEW SOUTH WALES. Attorney General and Justice. CJC history: from pilot project 
to permanent service. Disponível em: 
<http://www.cjc.nsw.gov.au/cjc/com_justice_cjchistory.html>. Acesso em: 04 nov. 2013.  
 
NEW ZELAND. Ministry of Justice. Restorative Justice in New Zealand Best Practice. 
Disponível em: <http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/r/restorative-
justice-in-new-zealand-best-practice/publication>. Acesso em; 05 nov. 2013. 
 
NEW ZELAND. Ministry of Justice. Restorative Justice. Disponível em: 
<http://www.justice.govt.nz/policy/criminal-justice/restorative-justice>. Acesso em: 08 nov. 
2013. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral e especial. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
 
PINTO, Renato Sócrates Gomes. A construção da justiça restaurativa no brasil: O 
impacto no sistema de justiça criminal. Disponível em: < 
http://www.idcb.org.br/documentos/sobre%20justrestau/construcao_dajusticarestaurativanob
rasil2.pdf >. Acesso em 27 março. 2013. 
 
PRANIS, Kay.  Processos circulares. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2010. 
 
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 
 
RESTORATIVE JUSTICE ORGANIZATION. Introduction to Restorative Justice. 
Disponível em: <http://www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction/tutorial-
introduction-to-restorative-justice/outcomes/communityserv>. Acesso em 04 nov. 2013. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Justiça Para o Século 21: Instituindo Práticas Restaurativas. 
Disponível em: <http://www.justica21.org.br/j21.php?id=82&pg=0#.Ung6Kvn2bSc>. Acesso 
em: 30 out. 2013. 
 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Estado. Estatísticas 
apontam que justiça restaurativa contribui para a redução da violência. TJRS: Rio 



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

57

 

 

22 

grande do Sul. 10 abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=3423>. Acesso em: 09 nov. 2013. 
 
SLAKMON, C.; DE VITTO, Pinto e PINTO, Renato Gomes, org., 2005. Justiça 
Restaurativa. Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD: Brasília. 
 
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 1. ed. (ano 1997), 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 
 
SCURO NETO, Pedro. Por uma justiça restaurativa ‘real e possível’. Porto Alegre: 
Escola Superior da Magistratura, 2004. 
 
SCURO NETO, Pedro; PEREIRA Renato Tardelli. A justiça como fator de transformação 
de conflitos: Princípios e implementação. Simpósio Internacional da Iniciativa Privada 
para a Prevenção da Criminalidade. NEST/Câmara de Comércio e Indústria Brasil-
Alemanha, São Paulo, abr. 2008. 
 
SUFFOLK UNIVERSITY, College of Arts & Sciences, Center for Restorative Justice. What is 
restorative justice?. Disponível em: < http://www2.suffolk.edu/college/1496.html>. Acesso 
em 29 março. 2013. 
 
TULLIS, Paul. Can forgiveness play a role in criminal justice?. New York, NY: The New 
York Times, de 04 de janeiro de 2013. Disponível em: < 
http://www.nytimes.com/2013/01/06/magazine/can-forgiveness-play-a-role-in-criminal-
justice.html?pagewanted=1&_r=5&ref=magazine >. Acesso em 6 janeiro. 2013. 
 
UNITED NATIONS. Office on Drugs and Crimes. Handbook on restorative justice 
programmes. UN: New York, 2006. 
 
UNITED NATIONS. Council Framework Decision of 15 march 2001 on the standing of 
victims in criminal proceedings. UN: New York, 2001. Disponível em: 
<http://www.restorativejustice.org/legislative-assembly/15statutes-cases-regulations-and-
recommendations-from-national-regional-and-intergovernmental-
bodies/copy_of_europe/standingvictims_new/view>. Acesso em 09 nov. 2013. 
 
UNITED NATIONS. Depression: a global crisis world mental health day. World Health 
Organization. UN, Oct. 2012. Disponível em 
<http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2012/mental_health_day_20121009/en/>. 
Acesso em: 04 nov. 2013. 
 
ZEHR, Howard.  Justiça restaurativa. Trad. Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 
2012. 
 
ZEHR, Howard; GOHAR, Ali. The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Uni-
Graphics Peshawar, 2002. 
 
ZEHR, Howard.  Restorative Justice: The Concept. Corrections Today: 1997. 
 
ZEHR, Howard.  Trocando as lentes: o novo foco sobre o crime e justiça. Trad. Tônia 
Van Acker. São Paulo: Palas Athena, 2008. 

 
 
 



4  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

DE MATO GROSSO 
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

EDUCAÇÃO E TRABALHO COMO POTENCIALIZADORES DE REINSERÇÃO 
SOCIAL. 

 
 

SILVA, Wilian Maria  
 

Acadêmica de Especialização do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 
Educação Básica na Modalidade Jovens e Adultos (PROEJA) 

 
MALHEIROS, Teresa Irene  

Professora Doutora PhD, Titular do Instituto Federal 
 

 
 
 
  
RESUMO 

A relevância da educação formal em prisões como instrumento de ressocialização 

e de desenvolvimento de habilidades e de educação para a empregabilidade é notória no 

sentido de auxiliar os apenados  a reconstruir um futuro melhor durante e após o 

cumprimento da sentença. Os objetivos do encarceramento ultrapassam as questões de 

punição, isolamento e detenção. A educação e a profissionalização  auxilia e permite a 

obtenção dos objetivos centrais de reabilitação que incidem em resgate social com isso os 

apenados passam a viver com mais dignidade e conseguimos diminuir a reincidência  por 

falta de perspectivas de vida  . 
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SUMMARY 

The relevance of the formal education in prisons as instrument of ressocialização and of 

development of skills and of education for the empregabilidade it is well-known in the 

assistant's sense the punished ones to rebuild a better future during and after the fulfilment 

of the sentence. The objectives of the encarceramento exceed the questions of 

punishment, isolation and detention. The education and the profissionalização helps and 

allows getting the central objectives of rehabilitation that happen in social redemption with 

that the punished ones start to survive with more dignity and we manage to reduce the 

backsliding for lack of perspectives of life. 

 

Words - key: Prison system, Education, I work Social reinsertion 
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Falar do sistema Prisional Brasileiro não é assunto fácil, a situação das atuais 

Cadeias e Presídios pode ser descrita como o caos, pois, faltam vagas, estruturas 

deficitárias e, principalmente, servidores despreparados e alvos fáceis da corrupção.  A 

situação hoje é como ressocializar um número tão exorbitante de presos. Em todo o país 

ultrapassa os 450 mil . É preciso perceber que a política prisional é atrasada. A estrutura 

física do sistema prisional brasileiro é parte de um problema que parece de difícil solução. 

É nas cadeias que tem surgido as grandes facções criminosas, como o PCC (Primeiro 

Comando da Capital) entre outros .E o poder publico não tem muito controle sobre os 

acontecimentos dentro dessas unidades prisionais e os que estão lá acabam ficando a 

mercê dos lideres dessas facções . Não conseguindo o estabelecer políticas publicas para 

melhorar a condição desses homens e mulheres privados de liberdade . 

O que é muito comum no Brasil é que tudo isso acontece dentro de um ambiente 

carcerário muito nefasto. Há um contingente de criminosos comuns, não-articulados com 

nenhuma organização, mas que, por conta das relações, não de solidariedade, mas muito 

mais de opressão são obrigados a aderir a estas associações.  

Diante de tantos desajustes sociais, a esperança é trabalhar de forma focalizada, 

os indivíduos, potencializando-os com objetivo de diminuir a reincidência. 

 

 

 
 
 
 

Algumas considerações Importantes      
 

De acordo com a pesquisa realizada na Cadeia Publica de Várzea Grande na 

cidade de Várzea Grande podemos observar os seguintes dados: no que diz respeito à 

educação e a profissionalização dos 248 apenados daquele estabelecimento prisional, 
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10,4% são analfabetos, 14,8% são alfabetizados, 40,6% possuem ensino fundamental 

incompleto, 14,7% tem ensino fundamental completo, 10,5% possuem ensino médio 

incompleto, o que equivale a 91% dos reclusos que não concluíram a educação básica. 

Do total de reclusos 9% possuem ensino médio completo e nenhum possui curso superior 

ou iniciou algum. 

 

  Desses a idade media é entre 18 e 23 anos, perfazendo um total de 60%, desse 

percentual apenas 10% declarou ter uma profissão, os outros 40% tem idade média de 27 

a 45 anos e desse percentual 26% não tem profissão definida e já trabalhou de carteira 

assinada em algum momento da vida, os outros 14% são presos pela nova lei 

11.340/2006 (Maria da Penha) e estavam trabalhando de carteira assinada e tem as 

seguintes profissões: motorista, frentista, serviços gerais, mecânico, técnico em 

enfermagem, auxiliar de escritório, mestre de obras, técnico em eletrônica, funileiro, 

pedreiro, mestre de obras. 

 
Reflexão: a prisão como instrumento de pena e de qualificação. 
 

 Os espaços prisionais são estabelecidos instituídos por lei para acolher 

cidadão que cometem infrações/delitos ( INFRAÇÃO: Violação da norma 

penal. Delito, contravenção. Transgressão, falta de cumprimento 

DELITO: Toda infração de direitos, por ação ou omissa contrária à lei.) 
 

. Estes espaços são locais  que comumente vemos, ouvimos ou lemos 

informações, trazem configurações como sendo locais de construções 

antigas; frias,sujas, úmidas cinzentas e escuras; local coberto de crueldade, 

solidão , medo e desesperança ; local para atender reclusos , tornando-se 

assim uma forma cruel e desesperançosa de privação de liberdade. 

 

 Estes espaços cercados por paredões e grades, trancados por correntes, 

cadeados e algemas e muitas vezes com câmeras  vigilância sob a mira de armas de 

fogo, são os locais que seres humanos passam horas, dias, meses e anos de suas vidas, 

para cumprirem sua pena dos delitos cometidos. 
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 Estudos científicos realizados pelas ciências jurídicas e sociais, comprovam a 

impossibilidade de recuperação e neste aspecto Foucault (1998. p 221) afirma que: “as 

prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou 

transformá-las a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou, ainda pior, 

aumenta”. “Enfim a prisão fabrica indiretamente delinqüente (p.223)”. 

 

    Diante da extrema complexidade que se encontra o sistema penitenciário brasileiro 

apresentado pelas situações de rebeliões, fugas, atentado e represálias é um imperativo 

que conota a amplitude da desigualdade social, a discriminação, a injustiça e o 

preconceito que contradizem os princípios da dignidade humana, o respeito mútuo e a 

justiça social. Freire (1987: p.31) com propriedade afirma que: “a ordem social injusta é a 

fonte geradora, permanente, desta ‘generosidade’ que se nutre da morte, do desalento e 

da miséria”. 

 

   A luta pelos direitos humanos configura-se numa trajetória inseparável na conquista 

da democracia. Uma democracia pautada na pratica de políticas publicas e civis inerentes 

a todos os cidadãos, tanto na forma individual como na coletiva, que de acordo com o 

programa estadual de direitos humanos 1997 estabelece que: 

toda pessoa deve ter a sua dignidade respeitada e a sua integridade protegida, toda 

pessoa deve ter garantidos seus direitos civis (como direito á vida, segurança, justiça, 

liberdade e igualdade), políticos (como o direito à participação nas decisões políticas), 

econômicos (como direito ao trabalho), sociais (como o direito à educação, saúde e bem 

estar), culturais (como o direito à participação na vida cultural) e ambientais (como o 

direito ao ambiente saudável).  

 

  Estas determinações surgiram em 1948 na assembléia geral das organizações 

das nações unidas, da Declaração universal dos direitos humanos, cumprindo-se afirmar 

que: os direitos contidos na declaração universal estabelecem obrigações jurídicas 

concretas aos estados nacionais. Como também, a constituição federal brasileira de 1988, 

estabeleceu detalhadamente os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 

para todo cidadão e ratificada pelo ato do presidente da republica Fernando Henrique 

Cardoso em 13 de maio de 1996 que declara oficialmente o programa nacional dos 
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direitos humanos, comprometendo o Brasil com a “proteção e promoção dos direitos 

humanos de todas as pessoas que residem no, e transitam pelo território brasileiro”. 

   No universo de contradições existentes nos sistemas prisionais que de um lado 

acontecem fugas, rebeliões, de outro, constata-se que em alguns sistemas prisionais há 

existência da aplicabilidade dos direitos humanos garantidos pela constituição brasileira a 

todos os cidadãos. 

   Priorizar métodos inovadores que atendam as necessidades que mantenham o 

apenado (individuo que está cumprindo pena) dentro do mais alto limite possível de 

dignidade humana, criando condições efetivas de recuperação e ressocialização é marco 

diferencial para romper as variáveis históricas e circunstanciais, cristalizadas no cotidiano 

social e no ambiente interno do presídio, que geram e agravam situações-problema nas 

mais diversas áreas. 

  Métodos inovadores procuram contemplar projetos que conscientizem os apenados 

da necessidade de se envolverem nas atividades que promovam sua reeducação e 

ressocialização nas perspectivas econômico-profissional, familiar, religiosa, educacional 

juntamente com a valorização da saúde. 

    Nesta concepção, freire (1987: p.74) nos diz que: aprofundando a tomada de 

consciência da situação, os homens se “apropriam” dela como realidade histórica por isto 

mesmo, capaz de ser transformada por eles. O fatalismo cede então lugar ao ímpeto de 

transformação e de busca de que os homens se sentem sujeitos. 

   Para efeito, satisfazer as necessidades básicas inerentes aos seres humanos 

implica em solidariedade, valorização e oportunizar espaços de cidadania que como 

aborda Foucault (1979: p.222): “é preciso imprimir um caráter de utilidade ao trabalho 

penal” e que “a prisão deve ser vista como um instrumento aperfeiçoado de 

transformação do individuo em gente honesta”. Trabalhar no homem o que faz dele um 

homem é parte inerente dos compromissos individuais e sociais de todo e qualquer 

cidadão, mas, com certeza, com muito mais intensidade, as instâncias formadoras devem 

comprometer-se para gerenciar tais necessidades. 

  O extraordinário crescimento econômico e as transformações sociais ocorridas nas 

ultimas décadas apresentaram rupturas e desajustes sociais, assim uma intensidade de 

conflitos entre as classes sociais. 
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 Esta avalanche de transformações e limitações entre os seres humanos 

oportunizou direta ou indiretamente contradições gerando assim como diz freire (1987: 

p.29) que: “O problema de sua humanização apesar de sempre dever haver sido, de um 

ponto de vista axiológico, o seu problema central, assume, hoje, caráter de preocupação 

iniludível”. 

Neste contexto, verifica-se que os processos de desigualdades gerados entre os 

homens demandam as questões democráticas que preconizam a igualdade de 

oportunidades e direitas bem como a equalização social. 

 Frente a este contexto, cita-se a desumanização como propulsora da ‘ordem social 

injusta’ geradora de pessoas oprimidas, excluídas de contextos sociais, mais 

especificamente do processo de escolarização. 

    

 

A falta de políticas públicas para atendimento aos presos que pagam 

suas dívidas com a Justiça e retornam às ruas dispostos a levar uma vida normal ajuda 

a alimentar a espiral da criminalidade. Quem se “ressocializa”, geralmente o faz por 

conta própria, pois, em uma avaliação mais aprofundada dos fatos, poucas são as 

propostas do Estado existentes para tal. A Lei de Execuções Penais, por exemplo, 

exige que todos os condenados exerçam algum tipo de trabalho, bem como que os 

presos tenham garantido o acesso ao Ensino Fundamental. Mas apenas 26% 

participam de alguma atividade laborativa e 17,3% estudam. 

Em qualquer parte do mundo ocidental, quando se fala em programas de 

ressocialização para a política de execução penal, pensa-se em atividades laborativas 

e de cunho profissionalizante, bem como atividades educacionais, culturais, religiosas 

e esportivas. 

A atual legislação penal brasileira prevê que a assistência educacional compreenderá 

a instrução escolar e a formação profissional do preso e do interno penitenciário. 

Institui como obrigatório o Ensino Fundamental, integrando-se ao sistema escolar da 
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unidade federativa. Já o ensino profissional deverá ser ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 

Em atendimento às condições locais, institui que todas as Unidades prisionais 

deverão dotar-se de biblioteca provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos e 

que, devido à abrangência e à particularidade da questão, as atividades educacionais 

podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, instalando 

escolas ou oferecendo cursos especializados. 

O tema educação é interpretado na Lei de Execução Penal distintamente pelos 

diversos estados. Enquanto uns vêm investindo na implementação de ações e 

políticas de incentivo à educação como prática na execução penal, outros pouco ou 

quase nada fazem nessa direção. 

A educação como programa de reinserção social na política pública de execução 

penal é um assunto ainda nebuloso. Reduzidas são as discussões que vêm sendo 

implementadas nesta direção. Poucos são os estados que reconhecem a sua 

importância no contexto político da prática carcerária. 

Reconhecidamente como atividades educacionais, poucas são as experiências que 

vêm se consolidando ao longo dos anos no país. Uma das experiências consideradas 

exitosas é a do Rio de Janeiro que, desde 1967, vem implementando ações educativas 

regularmente nas Unidades Prisionais, por meio de convênio com a Secretaria de 

Estado de Educação. Os outros estados possuem ações isoladas e muitas vezes não-

institucionalizadas. São geralmente projetos de curta duração e com atendimento 

reduzido. Muitos não conseguem nem mesmo cumprir o que determina a Lei de 

Execução Penal, ou seja, o oferecimento do Ensino Fundamental para seus internos 

penitenciários. 
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A opção por tirar da ociosidade uma grande massa da população carcerária, levando-a 

à sala de aula, não constitui privilégio — como querem alguns —, mas, sim, uma 

proposta que responde ao direito de todos à educação e atende aos interesses da 

própria sociedade. 

Felizmente, embora tarde, inicia-se no país uma reavaliação do papel desempenhado 

pela educação como prática de reinserção social no programa político público de 

execução penal, em que se equipara o ensino ao trabalho, instituindo a remição da 

pena também pelo estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O sistema punitivo necessita de uma reorganização pois os 

estabelecimentos penais no Brasil não foram pensados para ressocializar  os 

apenados , mas sim apenas para faze-los cumprir sua pena imposta pelo poder 

judiciario  e seus representantes legais pelo delito/infração que cometeu  . 

Tem que se mudar os métodos arcaicos de tentativa de ressocialização, no que 

preconiza a LEP (Lei de Execução Penal/Lei Federal n°7.210/84 ) todo recluso 

tem direito a Educação e a Profissionalização dentro desses estabelecimentos 

como essas instituições não foram construídas com espaços físicos pensados 

para que essas ações acontecessem com isso há a necessidade de 

reestruturação tanto nos espaços físicos como nas politicas publicas de nossos 

gestores pra que se possa cumprir o que a LEP determina .Outra alternativa 

seria   as penas alternativas têm que sair da idéia para prática, A lei assegura 

os direitos do preso, mas tais dispositivos legais são esquecidos, visto que o 

tratamento dispensado aos detentos é precário e o respeito à dignidade 

humana, infelizmente, são deixados em segundo ou quiçá, último plano. Deve-

se tirar o recluso da ociosidade, reeducá-lo, formando a pessoa humana, 

dando-lhe uma vocação, para reinserí-lo na sociedade. Este tratamento deve 

vir incumbido de medidas sociológicas, penais, educativas, psicológicas, de 

forma integrada numa ação junto ao delinqüente, visando modelar a sua 

personalidade para a sua reinserção social e para prevenir a reincidência. 
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INCLUSÃO: DIREITO, CIDADANIA, EMPODERAMENTO E RESILIÊNCIA 
 

SAUDE 
 

 
R. G. C. LOPES 

 
 R. G. C. LOPES1; J. G. M. NETO2; M. V.C.F. LOPES3 

 
 
Resumo:  
 

O presente estudo pretende ensaiar sobre a inclusão, a partir da vasta discussão 
acerca do tema, na atualidade, por meio de proposições que pretendem restaurar 
a autonomia do sujeito. Sendo a inclusão um tema de grande debate, visto a 
crescente ponderação acerca da garantia de direitos aos indivíduos 
marginalizados, com base em um olhar no qual estes não podem ser privados da 
participação social devido às questões de raça, religião, cultura, nível sócio 
econômico, entre outros. O objetivo deste artigo é, primeiramente, fomentar o 
debate público e, posteriormente, o surgimento de trabalhos que propiciem, aos 
que se encontram em situação de exclusão, possibilidades de empoderamento, 
conforme orientação de sua resiliência. Almeja-se, então, propor novas formas de 
olhar o individuo, não mais como vítima de um sistema excludente, mas como um 
ser capaz de se ressignificar a si mesmo, bem como o próprio contexto do qual é 
proveniente. 
 
Palavras-chave: Inclusão, Empoderamento, Resiliência.  
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INCLUSÃO: DIREITO, CIDADANIA, EMPODERAMENTO E RESILIÊNCIA 
A inclusão tem sido um tema de bastante discussão nos dias atuais, uma 

vez que a garantia ao direito à participação social de cada cidadão, bem como o 

respeito à diversidade tem emergido como uma questão ética, que abraça todos 

os cidadãos, independente de raça, religião, cultura ou nível sócio econômico, da 

maioria a minoria, dos privilegiados aos marginalizados. De outro modo, a 

inclusão busca inserir aquele que, de alguma forma, não teve os seus direitos, 

inclusive de cidadania, respeitado, aquele que por alguma razão foi 

marginalizado, excluído.  

Como comenta Machado, Almeida e Saraiva (2009, p. 21) ao falar em 

inclusão “[...] é perceber as práticas exclusivas constitutivas de nossa sociedade, 

uma sociedade de desiguais”.  

Desse modo, pode-se afirmar que, em uma política que de fato funcione de 

maneira inclusiva, deve-se preocupar com a desinstitucionalização da exclusão. 

A democratização da sociedade tem alcançado muitos avanços nas últimas 

décadas, e muitos deles, por meio de movimentos sociais, como de direitos 

humanos. Uma das grandes conquistas, nessa esfera, no século passado, foi a 

criação de uma legislação internacional que atuasse sobre os Estados soberanos 

e ao mesmo tempo servisse como modelo para leis internas de cada país, na 

defesa dos direitos fundamentais do ser humano. 

Assim, os direitos básicos do cidadão passaram a ser garantidos por leis 

tanto no âmbito internacional como nacional, como por exemplo, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem que traz em seu artigo 1º “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 

de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”; 

da Constituição Brasileira de 1988, que enfatiza sermos todos iguais perante a lei, 

entre tantas outras possíveis, a Lei no 11.530, de 24 de outubro de 2007 que trata 

em seu 8º artigo da ressocialização das pessoas que cumprem penas privativas 

de liberdade e egressos do sistema prisional, que possa ser realizada mediante 

implementação de projetos educativos, esportivos e profissionalizantes; por meio 

das leis, tornou-se possível uma aproximação entre os polos dos favorecidos e 

desfavorecidos, dos incluídos e dos excluídos. A fome, por exemplo, é um ícone 

da exclusão entre as diversas sociedades.  
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A fome não é fenômeno inevitável como a morte e os impostos. O mundo 

de hoje dispõe de todos os recursos físicos e conhecimentos tecnológicos para 

alimentar a atual população do planeta, ou um número ainda maior. Os ricos 

comem primeiro e comem quantidades desproporcionais dos alimentos 

disponíveis. Nos países da Ásia, África, e América Latina, vivem mais de 500 

milhões de pessoas em condições de "pobreza absoluta" segundo o Banco 

Mundial. Ou seja, as pessoas não têm as condições básicas que devem ser 

preenchidas para que se mantenham em uma existência fisicamente saudável. 

Carecem de alimentos suficientes, abrigo e roupas. Um cidadão, ou toda uma 

sociedade, poderá estar livre da fome e, ainda assim, ser pobre, bastando que 

sua pobreza se expresse através do não acesso à educação e aos cuidados 

de saúde, inclusive considerando os condicionamentos insalubres de moradia 

entre outros.  

A questão da alimentação, da fome e da má nutrição não pode ser olhada 

exclusivamente em sua dimensão econômica (acesso à renda), alimentar 

(disponibilidade de alimentos) ou biológica (estado nutricional). O ato de se 

alimentar e alimentar familiares e amigos é uma das atividades humanas que 

mais reflete a enorme riqueza do processo histórico de construção das relações 

sociais que se constituem no que podemos chamar de "humanidade", com toda a 

sua diversidade, e que está intrinsecamente ligada à identidade cultural de cada 

povo ou grupo social.  

 Isso significa dizer que o processo de exclusão do cidadão da 

conscientização e apropriação de seus direitos e deveres promove antes de tudo 

um cidadão manco refletindo a perversão das estruturas sociais, as quais 

estimulam essa situação. Esse sujeito coxo, nessa sociedade perversa, no 

exercício daquilo que lhe pertence dificulta o desenvolvimento de uma sociedade 

de primeiro mundo. O exercício da cidadania se dará entre outras coisas pelo 

empoderamento, autoestima e resiliência desse sujeito. 

 Nesse sentido, esse artigo se apresenta como um ensaio teórico a respeito 

das questões envolvidas no processo de amenização, tanto quanto possível, das 

adversidades supracitadas. Para isso, buscou-se, nos conceitos de 

empodeiramento e resiliência, o referencial teórico para subsidiar a presente 

pesquisa. Trabalhos como o de Carvalho e Gastaldo (2008); e de Kleba e 

Wendausen (2009) delinearam as questões envolvidas quanto ao empowerment. 
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Enquanto os de Grumspum (2006); Infante (2005) e Rogers (1994) 

fundamentaram os entornos da resiliência. 

 
EMPODERAMENTO 

Esse termo é polissêmico tendo em vista sua origem diversa. Entre as 

possibilidades, o conceito tem sua origem em um termo inglês empowerment 

doravante chamado de empoderamento (Carvalho e Gastaldo, 2008). 

Em geral, o termo possui duas conotações ou ênfases. Uma vertente 

voltada à manutenção do status quo das ações assistencialistas onde as políticas 

públicas direcionam a um ajustamento estrutural. Esse direcionamento serve para 

promover a integração dos excluídos. A outra, aqui defendida, visa promover e 

impulsionar grupos e comunidades a buscarem, por meio do aumento de sua 

autonomia, a melhoria das próprias condições sociais a que são submetidos. Num 

certo sentido, aqui se incentiva e estimula a absorção de uma democracia da 

equidade, tendo o profissional - psicólogo, assistente social, agente penitenciário, 

o promotor de justiça, o juiz de direito, dentre outros - como um mediador dos 

processos que resultarão nos objetivos presentes, então propostos. 

 Esse empoderamento se realiza em processos (kleba e Wendausen, 2009) 

e, por ser multifacetado, apresenta-se em aspectos cognitivos, afetivos e na 

conduta. Processos esses que, assumidos, possibilitarão transformações nas 

condições sociais dos excluídos, em quaisquer instituições em que estejam, 

melhorando, pois, a qualidade de vida desses atores sociais. O objetivo nesses 

processos é o compartilhamento de responsabilidades e certamente de parcerias 

entre usuários de serviços, profissionais, instituições prestadoras de serviços e 

comunidade (Carvalho e Gastaldo, 2008). 

 Diante disso, como resultado desse empoderamento, as pessoas 

renunciam à tutela assistencialista que promove mais dependência e impotência 

do que estímulo à atividade individual por um sujeito que se percebe e se 

responsabiliza, diante das circunstâncias peculiares de sua vida. O objetivo é 

estimular o surgimento de sujeitos ativos que, lutam por si, com e para os outros 

pelos elementos possíveis, disponíveis ou construídos pelos mesmos. Desta 

forma, esse círculo social servirá como um líquido amniótico para o gestar desses 

novos indivíduos. 
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A ideia de um excluído se empoderar da sua cidadania, direitos e deveres 

tem como ponto central auxiliá-lo a lidar basicamente com a relação entre “poder” 

e “pobreza”. Pobreza tanto material quanto conceitual. O que se preconiza será 

sempre exercer poder com e não sobre os outros (Carvalho e Gastaldo, 2008). 

 Além da inter-relação entre poder e pobreza, o empoderamento implica em 

não infantilizar as pessoas, mas, percebê-las como capazes de conduzir sua 

própria história, resolvendo seus problemas multifacetados. O profissional 

mediador auxiliará esses sujeitos a encontrarem suas próprias soluções e as 

condições e tempo adequado para a implementação das mesmas. 

 Nesse processo, o objetivo é buscar a horizontalidade das relações 

refazendo aquelas opressoras e a serviço da exclusão. Esse poder que exclui 

funciona em forma de rede, encontrando, por vezes, apoio em outros pontos da 

rede fazendo com que haja um auto estímulo que movimente e fortaleça essa 

rede de exclusão. 

 A flexibilização das relações autoritárias e excludentes possibilitará e 

fomentará a transformação das mesmas, fazendo com que os atores sociais se 

sintam compelidos a assumirem seus papéis nessa nova teia social. Essa 

flexibilização levará os cidadãos a saírem de um processo de exclusão, este, pois, 

em sua maioria, verticalizado e hierarquizado, promovendo, consequentemente, o 

empoderamento desses sujeitos, outrora à margem da construção da vida social. 

Nesta, os custos e benefícios são divididos. Busca-se, então, transformar as 

relações de poder em relações mais equânimes.  

  

Dimensões do Empoderamento 
 Resumidamente, o empoderamento possui três dimensões: a psicológica, a 

grupal ou organizacional e a política (KLEBA e WENDAUSEN, 2009). 

A dimensão psicológica – aqui a ênfase está na auto percepção. Em como 

as pessoas se reconhecem, adquirem e fortalecem sua vida interior, tais como: 

sentimento de poder e competência, autovalorização e autoestima. Por causa 

disso, se busca a mudança de mentalidade para que esse sujeito reconheça as 

forças e fragilidades existentes nele. Esse cidadão conseguirá, assim, empoderar-

se psicologicamente, quanto às situações de carência ou de ruptura que foram 

vivenciadas. Essa história multifacetada irá auxiliar a reconhecer não apenas 

recursos e possibilidades internas mas, também, a sair de uma posição de 
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impotência e resignação para a de um verdadeiro ator social de sua vida, 

convertendo essa energia em ação transformadora do ambiente, na esfera do seu 

entorno. 

Há várias questões que fazem parte dos recursos pessoais que estimulam 

o processo de empoderamento, dentre elas: capacidade de relacionamento, 

manter laços de amizade e confiança, auto aceitação e convicções pessoais, 

convicção interna de controle, postura ativa frente aos problemas e adaptação 

flexível à situações de ruptura da vida, como também de abertura (KLEBA e 

WENDAUSEN, 2009). Essa dimensão olhada, em desarticulação, com as outras 

é insuficiente para promover o empoderamento, pois, a mesma poderia facilmente 

se transformar em instrumento de controle social e regulação sobre determinados 

grupos e indivíduos (CARVALHO e GASTALDO, 2008).  

Não se deve ignorar os contextos ou diferentes settings onde as pessoas 

atuam, sob pena de inculcar culpa aos indivíduos hiperdimensionando a 

responsabilidade destes quanto às mazelas sociais. 

Esse cidadão empoderado é alguém, para utilizar uma terminologia 

rogeriana, em desenvolvimento pleno. Para Rogers (1994), alguém em 

desenvolvimento pleno é alguém que está aberto à sua experiência, vivendo 

experiencialmente cada momento de sua vida, tendo autoconfiança para se abrir 

para ela mesma. 

Uma pessoa em funcionamento pleno tem consciência de todos os seus 

sentimentos estando aberta ao que seu organismo diz, bem como aberta às 

evidências de outras fontes engajadas em seu processo de ser e tornar-se ela 

mesma. Vive cada momento, com consciência de si própria, por intermédio de 

experiências que fluem em e por meio dela.  

A dimensão organizacional – encontra o seu ambiente através de 

organizações sociais e comunitárias funcionando como estruturas mediadoras 

para a comunidade vivenciar seus problemas e soluções. Grupos esses como: 

igrejas, entidades de serviços, parentesco, entre outros (KLEBA e WENDAUSEN, 

2009). O que se busca e promove nesse ambiente ou nível é: 1) apoio emocional 

– busca a eliminação da solidão e a promoção da solidariedade; 2) apoio material 

– procura disponibilizar recursos, técnicas e recursos práticos para que o cidadão 

tenha acesso a bens materiais que o ajudem a diminuir as vicissitudes da vida; 3) 

apoio cognitivo/informacional – disponibiliza informações e esclarecimentos sobre 
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direitos e disponibilidade de serviços relevantes ao cidadão; 4) manutenção da 

identidade social – promove o fortalecimento da identidade e autoestima; 5) 

mediação de contatos sociais – reúne os grupos com afinidades sociais 

fortalecendo os laços e promovendo o sentimento de pertencimento social. 

A concepção básica é que aqueles indivíduos ou instituições que queiram 

promover o empoderamento desses sujeitos, tornando-os cidadãos em pleno 

exercício de sua cidadania, creiam nessas pessoas, promovam um ambiente 

propício para o crescimento; busquem exercer uma liderança compartilhada, 

beneficiando os líderes e os liderados, ou instituições e seus integrantes. 

Dimensão política ou estrutural – Nesse ambiente o que se busca é fazer 

com que as pessoas saiam da auto vitimização para assumirem ou se re-

apropriarem do poder. Isso se dará com o fortalecimento das relações coletivas 

para que esses novos cidadãos se engajem de uma forma diferente da que 

vinham fazendo, nesse ambiente. A ideia é promover a interação entre indivíduos 

e organizações, entre organizações governamentais e não governamentais 

visando a melhora dos indivíduos e da coletividade. 

 O intuito até aqui é apontar o empoderamento, quer no seu âmbito 

psicológico, organizacional ou político, como um instrumento para que cidadãos 

saiam das teias sociais da exclusão e se vejam e se assumam como sujeitos de 

direitos e deveres, comprometidos com eles mesmos e com o outro na 

comunidade em que vivem. 

 Além do empoderamento, o reconhecimento da resiliência também é outro 

instrumento de luta contra a exclusão social. 

 

RESILIÊNCIA 
A autoestima saudável pode auxiliar na elevação da capacidade de 

resiliência do sujeito frente às adversidades de exclusão social a que o mesmo se 

encontra.  

Histórico 

Com relação às pesquisas na literatura, a respeito do desenvolvimento do 

conceito sobre resiliência, vale lembrar que existem duas gerações de 

pesquisadores (INFANTE, 2005). Em um primeiro momento da pesquisa, os 

teóricos preocuparam-se, inicialmente, com as crianças vivendo em situação de 
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risco e, posteriormente, ampliaram o foco para observar também os fatores 

externos aos indivíduos. A segunda geração retoma o foco dos estudos da 

primeira, acrescentando-se, à dinâmica existente, entre os fatores que estão na 

base da adaptação resiliente, os processos em que isso acontece. 

Pensar nos processos envolvidos no estabelecimento da resiliência é 

fundamental para se entender os atores envolvidos nisso. A esse respeito 

INFANTE (2005, p. 30) afirma 

A noção de processo permite entender a adaptação 
resiliente em função da interação dinâmica entre múltiplos 
fatores de risco e de resiliência, os quais podem ser 
familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afetivos, 
biográficos, socioeconômicos, sociais e/ou culturais. 
 

A ideia básica é perceber quantos estão envolvidos para contribuir e 

auxiliar o outro a ser resiliente. Não é um esforço exclusivamente individual, mas, 

também coletivo. Com tudo isso, a resiliência se preocupa em trabalhar, em 

qualquer fase da vida, primariamente, na capacidade humana de superar os 

danos sofridos pelas adversidades e exclusões da vida e da sociedade, e não 

necessariamente, focar sua atenção no diagnóstico e descrição desses danos. A 

questão aqui é de foco. A esse respeito INFANTE (2005, p. 34) afirma 

As pesquisas em resiliência mudaram a forma como se 
percebe o ser humano: de um modelo de risco, baseado nas 
necessidades e na doença, se passou a um modelo de 
prevenção e promoção, baseado nas potencialidades e 
recursos que o ser humano tem em si mesmo e ao seu 
redor. 
 

Nesse sentido, buscar estabelecer a resiliência como trabalho dentro de 

uma lógica de promoção de saúde, olhando para o indivíduo, mas, não 

exclusivamente para ele.  

A psicologia procura promover e desenvolver a capacidade resiliente 

individual, em vez de atacar e vencer a doença como faz normalmente a 

medicina. Haim Runspun (2006) define resiliência se apropriando de um conceito 

da física, na qual um material físico e resistente é submetido a sua elasticidade 

máxima, por forças externas, voltando ao seu estado original à medida que essas 

mesmas formas forças cessam. 

A resiliência visará desenvolver a capacidade de resistência e recuperação 

do estado psicológico que foi até o momento distendido até o seu limite elástico 
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máximo. Ela nada mais é do que aumentar a capacidade psicológica elástica do 

indivíduo, dando condições, ao mesmo, de se relacionar com as adversidades e 

exclusões da vida de formas diferentes daquelas assumidas até então. A 

resiliência é diferente da invulnerabilidade já que esta é eminentemente inerente 

ao indivíduo (INFANTE, 2005) e a resiliência não. A psicóloga Rutter (Apud 

GRUNSPUM, 2006) apresenta aspectos interacionais e sociais a respeito do 

significado que envolve a terminologia resiliência, entendendo esta como um 

processo interativo onde haverá uma peculiaridade de resposta para cada pessoa 

em situação vivida.  

Resiliência é, portanto, a capacidade em determinados momentos e, de 

acordo com as circunstâncias, de lidar com a adversidade, com a exclusão social, 

alertando uma necessidade de relativizar, em função do indivíduo e do contexto, o 

aspecto de "superação" desses eventos. Ela pode ser promovida e aprendida nos 

diversos setores, em seu ambiente familiar, social e cultural (INFANTE, 2005). 

Promover a resiliência é privilegiar ações que contemplem a política, a instituição, 

a comunidade, a família e o indivíduo (INFANTE, 2005).  

Estimular a resiliência é um verdadeiro chamado à responsabilidade 

coletiva através de um trabalho multidisciplinar. 

 

Fatores de Risco que Afetam a Capacidade de Resiliência 
Com relação aos fatores de risco, Grunspum (2006) enfoca que eventos 

como a morte dos pais ou responsáveis, doenças familiares, acidentes, abusos 

sexuais, assaltos, guerras, enchente, terremoto, empobrecimento, fome, seca, 

instabilidades políticas, detenção política e fogo são fatores de risco considerados 

como universais, e são elementos de adversidade que influenciam e afetam a 

vida globalizada. 

O século começa com adversidades que antes não existiam, com homens-

bomba se destruindo e deixando o terrorismo à mostra para o mundo, violência 

destruidora em escolas, corrupções que desencadeiam guerras inexplicáveis e a 

própria alienação da pessoa em relação a seus próprios direitos de cidadão, 

advinda, pois, dentre outras coisas de uma baixa autoestima do indivíduo. Os 

riscos estão se tornando maiores e deixam um imenso rastro de vulnerabilidade 

global. Isso significa que existe um fator a mais que aumenta a probabilidade de 
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resultados negativos para o indivíduo, o que demonstra que a situação é 

multifatorial e complexa.  

Intervenções Multiprofissionais Possíveis 
A promoção da resiliência se dá na sociedade, quer seja no âmbito familiar, 

escolar ou outra instituição qualquer. A importância da instituição família para esta 

formação é essencial na vida do indivíduo. Esta, pois, é quase comparada como 

um escudo protetor para as várias adversidades no decorrer da vida. Fatores, 

envolvidos na base familiar, como o desenvolvimento da autoestima, 

caracterizam-se importantes fontes ao resiliente. E é dentro da família que a 

autoestima saudável acontece, começando pela mãe, pai, irmãos e mais tarde 

com os amigos, onde surge o narcisismo, o amor a si mesmo e o 

desenvolvimento de humor. 

A resiliência, quando inata, deve ser potencializada no indivíduo e quando 

adquirida deve ser desenvolvida. Os processos se iniciam com o nascimento e 

podem ser desenvolvidos em qualquer idade. No início da vida os processos são 

globais e depois tendem a ser mais direcionados. 

A habilidade de se adaptar bem contra as adversidades da vida é construir 

resiliência, contudo ser resiliente não significa que inexistirão problemas, tristezas 

ou angústias. Dor emocional e tristeza são comuns de sentir quando ocorrem 

traumas, como por exemplo, na morte de alguém muito querido, no 

distanciamento entre o recluso e sua família, na ressocialização deste para com a 

sociedade ou outros tipos de traumas em um processo constante de exclusão 

imposto sobre a vida do cidadão. 

Resgatar a autoestima do cidadão, tendo no adolescente esse ícone 

ilustrativo, é algo que deve ser procurado. Para exemplificar a promoção da 

autoestima como elemento alavancador da resiliência, Grunspun (2006) oferece 

um roteiro para pais de púberes e adolescentes, onde explica que o apoio familiar 

é fundamental nesta idade, tanto na hora de cobrar os deveres, como também de 

participar da vida do adolescente, para poder dar orientações.  

Na medida do possível não usar de autoridade e sim de argumentos para 

que mais tarde o adolescente possa também argumentar melhor, manter um laço 

de amor e buscar mostrar, afetivamente, com abraços e beijos, respeitando, é 
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claro, o ambiente, para não deixar o adolescente constrangido na frente de seus 

colegas. 

É preciso estimular o adolescente nos acertos e realizar a correção quando 

do contrário, ter regras claras para que o adolescente possa compreender e ser 

convencido delas, sempre ouvir o que ele tem a dizer até o final, com isso 

estimulará nele a confiança mútua. Estar envolvido no que ele faz é acompanhar 

seu processo de pensar e agir. Com isso os pais têm a função de estimular uma 

profissão ou, até mesmo, para uma decisão importante da vida. Assim, as 

chances de errar podem ser menores. 

Os adolescentes precisam de regras e limites sem imposição, dando 

oportunidade de liberdade quando sentir responsabilidade no filho, se necessário 

frear quando achar que o uso da liberdade não está sendo adequada, como num 

contrato, ajustando de mês em mês. Isso significa educar para independência, 

dando espaço psicológico suficiente para o adolescente se tornar seguro. Explicar 

as experiências que teve durante a vida, até então; detalhar convicções religiosas 

e profissionais para o adolescente; além de formar vínculos afetivos para os dois 

lados. Isso é construir contratos válidos para a vida.  

De igual forma, deve-se mostrar ao adolescente que o amor incondicional, 

que pai e mãe têm, supera todo e qualquer limite. Em troca, advirá um 

adolescente seguro e amado, para poder encarar a vida de frente, sabendo que 

poderá passar por adversidades, mas que estará movido para poder superar 

melhor os obstáculos, com sua resiliência. 

A intervenção dos profissionais envolvidos se baseia na identificação dos 

riscos, no mecanismo de proteção e no desafio de rever a literatura sobre as 

pesquisas para fundamentar-se nas melhores evidências.  

Grunspum (2006) sugere que o alvo da intervenção é um projeto, no qual 

se constam tais objetivos: - identificar as sequências dos riscos em seus fatores; - 

verificar os mecanismos de projeção que podem romper a sequência de riscos; - 

diminuir, sobretudo os riscos; - fortalecer os mecanismos protetores 

reconhecendo e reforçando-os especialmente quando são cumulativos. 

Conhecer os processos de desenvolvimento do sujeito nas diversas faixas 

etárias do mesmo, dentro do seu meio, no contexto familiar, escolar, de 

ressocialização e na interação social dos mesmos, faz-se necessário para 
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promover a resiliência. Partindo do reconhecimento dos fatores de risco, para 

depois desenvolver fatores de proteção e estímulo através da resiliência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A inclusão surgiu, num primeiro momento, a partir da tentativa de inserir as 

crianças portadoras de deficiência na escola regular. Num segundo momento, 

surge como um movimento social, com intuito, pois, de abranger todas as 

pessoas que se encontravam marginalizadas.  

Assim, a intenção aqui é de apropriação desses direitos, garantidos em Lei, 

para além da legislação, proporcionando, pois, condições que possibilitem a 

historicidade individualmente construída.  

Quanto à questão do desenvolvimento afetivo e emocional do cidadão, e 

suas prováveis transformações, é possível perceber a necessidade existente de 

participação de grupo para partilhar interesses, valores e manter uma relação de 

troca. Nesse processo de desenvolvimento, para se chegar a uma saúde integral, 

algumas atitudes sociais como direitos, deveres, lealdade, competição precisam 

se inter-relacionar para que as mesmas evoluam e a capacidade de resiliência 

aumente gradativamente, como também a forma como esse cidadão se apropria 

de seus direitos. 

A globalização aponta para os fatores de risco que certamente são 

característicos dos dias hodiernos. Assim, para se promover a resiliência nesse 

sujeito contemporâneo deve-se levar em consideração, por todos os envolvidos, 

os aspectos sociais vividos e sentidos.  

Deve-se, pois, considerar toda a estrutura, quer familiar, escolar, de 

profissionais do setor jurídico, bem como da psicologia, entre outros. 

Caso os familiares, a escola, instituições jurídicas ou outras instituições 

tenham dificuldades na promoção da resiliência, o profissional qualificado em um 

processo interdisciplinar deverá buscar atingir esse objetivo por meio de algumas 

estratégias como: identificação dos riscos; os mecanismos de proteção; 

fundamento nas melhores evidências; e, também, a instrumentalização da 

consciência, dos direitos e deveres como cidadão. 
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MAIORIDADE SIMBÓLICA: A LEGITIMAÇÃO DE UM NOVO MODELO PENAL 

                                           Vívea Fernanda Melo da Silva; Felipe Teles Tourounoglou 1 

RESUMO 
 

O aparecimento de um novo modelo de Direito Penal, em paralelo àquele posto, de 

origem clássica iluminista, faz aparecer à busca por sua legitimação. Assim, utiliza-se o 

legislador brasileiro da produção legiferante, em especial, nos dias atuais, da tentativa de 

redução da maioridade penal para legitimar um modelo de invocações populistas, 

norteado pela eleição de autores e momentos de urgência e exceções, chamado de 

Direito Penal Simbólico. Em um cenário midiático de neoconservadorismo, o qual 

propaga o medo e a insegurança legitima-se o Direito Penal Simbólico sem, 

aparentemente, rechaçarem-se princípios garantistas e humanizadores. Portanto, a 

pesquisa, reforça a necessidade de discussão dogmática em sede penal, rejeitando 

modificações legislativas de recrudescimento penal, as quais só servirão de legitimação 

de um modelo penal paralelo, que tem por objetivo estabelecer momentos de exceção e 

urgência, bem como eleger autores, desvelando uma sensação simbólica de controle 

social. 

Palavras-chave: Direito Penal Simbólico; Legitimação; Maioridade Penal.  

 

INTRODUÇÃO 
 

Para situar a pesquisa em um plano minimamente confortável, é importante dividir 

didaticamente as informações que serão discutidas, com o escopo de propor resultados e 

conclusões pungentes sobre o tema.  

Neste escólio, é interessante estabelecer que o lapso temporal condizente à 

temática exposta se consolida nos dias atuais, no qual empiricamente percebe-se uma 

massiva crítica midiática e neoconservadora com relação ao Direito Penal de viés 

clássico iluminista, legitimado/norteado por princípios humanizadores e garantistas. 

Assim, exsurge a busca pela legitimação de um novo modelo de Direito Penal, de cunho 

simbólico, um direito penal de autores, marcado pela exceção permanente. 

                                                
1Autora: Discente do Curso de Direito – Compus Cáceres –UNEMAT – Universidade do 
Estado de Mato Grosso; fernandavivea@gmail.com; Co-autor: Docente Interino do Curso 
de Direito – Campus Cáceres – UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso; Pós 
Graduando em Direito Penal pela Faculdade Damásio de Jesus; 
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De modo astuto, sem se assomar às teorias de expressiva verve, tais quais a 

teoria nominada por Gunther Jackobs de O Direito Penal do Inimigo, e a teoria desvelada 

pelo professor Jesús-María Silva Sánchez, Velocidades do Direito Penal, o Direito Penal 

Simbólico no Brasil é legitimado pela produção legislativa.  

Desta feita, evola como maior bandeira desta legitimação a atual e candente 

discussão parlamentar sobre a redução da maioridade penal.  

Portanto, a tentativa de atribuir imputabilidade a uma classe, a qual não se 

assentava no rol daquelas penalmente puníveis, não parece outra coisa, se não, a 

necessidade de legitimar o aparecimento deste novo Direito Penal de invocações 

populistas, cheio de simbolismo, norteado pela eleição de autores, momentos de 

urgência e exceções.  

 
METODOLOGIA 

 
O método descritivo permeia o desenvolvimento da pesquisa, que se desvela 

inicialmente de modo investigativo com levantamento de teorias, as quais encampam 

modelos penais de exceção, artigos, bem como dados comparativos, para a 

demonstração da ut i l ização da at ividade legislat iva, redução da maioridade 

penal, dentro de um aspecto de legit imação do Direito Penal Simbólico no 

Brasil.  Por f im, ut i l iza -se do método descritivo para demonstrar o caráter inócuo e 

transgressor deste expediente de tentativa de legitimação de um novo modelo penal, de 

cunho simbólico.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o presente trabalho, objetiva-se fortalecer a discussão dogmática em sede 

penal, desvelando que mudanças como redução da maioridade penal só servirão de 

legitimação de um modelo penal paralelo, opressor, que tem por único objetivo, 

estabelecer momentos de exceção e urgência e eleger autores, os quais devem ser 

neutralizados do convívio social, simbolizando o aparente e falacioso controle social.  

Constata-se a utilização da atividade legiferante em matéria penal, mais 

especificamente quanto à redução da maioridade penal como principal forma de 

legitimação de um novo Direito Penal brasileiro, calcado em necessidades emergenciais 

com um viés de exceção, que através de movimentações neoconservadores de cunho 

midiático elevam a tutela penal para um caráter meramente simbólico. Assim, em paralelo 

ao Direito Penal vigente no Brasil, de origem clássico iluminista, encontra-se o Direito 

Penal Simbólico, o qual, sob pena de ser relegado sumariamente pela ordem 
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constitucional, não se legitima em teorias já propaladas, contudo, se vale do 

recrudescimento das leis penais.    

O Direito Penal do Inimigo apresentado por Gunther Jakobs, bem como o Direito 

Penal de Terceira Velocidade erigido por Jesús-María Silva Sánchez configuram medidas 

penais de exceção que não tem o fim de revogar as normas existentes, mas suspender 

tais normas para aplicação subsidiária de um direito penal voltado à contextos 

emergenciais. (MORAES, 2009, p. 148). 

Mais especificamente para Jackobs, com o fim de legitimação deste novo 

momento penal, percebe-se a existência de dois sujeitos distintos, os quais ensejam a 

aplicação de dois sistemas penais diferentes, para os primeiros aplica-se o Direito Penal 

vigente de bases no direito garantistas e humanistas, e para os últimos aplica-se A 

suspensão de direitos e garantias e fundamentais em face da aplicação de um direito 

paralelo punitivo mais severo, como prescreve Moysés Neto:  
 
O direito penal, portanto, na visão Jakobs deveria se subdividir entre 
aquele destinado aos cidadãos e aquele destinado aos inimigos: o 
primeiro orientar-se-ia pela culpabilidade, atuando posteriormente ao fato 
cometido pelo cidadão; o segundo, conforme a periculosidade, trataria 
de, o mais cedo possível, eliminar o risco que pode ser causado pelo 
inimigo. (NETO, 2009, p.19) 

 
De tais constatações, verifica-se que tanto Jakobs como Silva Sálchez apenas 

descrevem um sistema para encampar/legitimar um novo momento penal, de expressão 

simbólica, o qual se enquadra perfeitamente com o momento penal do Estado Brasileiro. 

Por obvio, o medo e a insegurança com certeza são os grandes causadores do 

aparecimento deste novo Direito Penal, sendo as intervenções midiáticas responsáveis, 

fundamentalmente, pela constante disseminação desse terror, como bem diz Rogério 

Grecco:  
 
Profissionais não habilitados (jornalistas, repórteres, apresentadores de 
programas de entretenimento, etc.) chamaram para si a responsabilidade 
de criticar as leis penais, fazendo a sociedade acreditar que, mediante o 
recrudescimento das penas, a criação de novos tipos penais 
incriminadores e o afastamento de determinadas garantias processuais, 
a sociedade ficaria livre daquela parcela de indivíduos não adaptados. 
(GRECCO, p.1). 

  

Neste cenário o legislador penal brasileiro encontra campo fértil para legitimar 

este momento penal simbólico, sem rechaçar expressamente direitos e garantias 

individuais, sem refutar de forma difundida a dignidade da pessoa humana. O legislador 

penal brasileiro tutela emergências e exceções, elege autores, dá nova velocidade ao 

direito penal pátrio sem, se quer, albergar teorias já disseminadas. 
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Legitima-se então este novel momento penal através da criação de leis, o 

legislador penal brasileiro imbuído ao simbolismo legitima o mesmo.  

       
[...] Essas violações estão vinculadas à consideração de determinados 
indivíduos como inimigos internos e, portanto, suprimindo sua qualidade 
de cidadãos, atuando violentamente sobre suas vidas mediante técnicas 
de combate e neutralização. A discriminação de determinados indivíduos 
do Estado brasileiro como inimigos, culminando no tratamento 
diferenciado em relação aos cidadãos não ocorre simplesmente pela 
atuação do sistema penal à margem da lei. Isso porque a própria 
legislação penal, em determinados casos, prevê esse tratamento 
discriminatório, como evidenciado, dentre outros diplomas, pela Lei n° 
8.072, de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, bem como pela Lei n° 
10.792, de 2003, que estabeleceu o Regime Disciplinar Diferenciado. 
(MORAES, 2008, p.11). 

 
Em que pese os diplomas descritos na citação acima, nenhum deles demonstra 

tamanha força na legitimação de um sistema penal paralelo quanto às propostas 

parlamentares brasileiras de redução da maioridade penal, sejam estas eivadas de 

qualquer conteúdo. Assim, pouco importa se tais propostas irão reduzir a maioridade 

penal para uma ou outra faixa etária, se irão abranger crimes de maior ou menor 

gravidade. Sem dúvida, tal expediente legislativo, em qualquer forma, tende com todas as 

forças a dar lastro, consistência e base ao Direito Penal Simbólico e seu discurso 

emergencial, neoconservador que prega a exceção enquanto, aparente, regra. 

Contudo não se pode olvidar a função do Direito Penal em sua concepção 

dogmática, cumprindo seu papel de defesa de bens jurídicos/bens da vida, e não abrindo 

mão das conquistas do Estado Democrático de Direito. 

É lamentável a persistência legislativa em repetir os mesmos erros cometidos há 

tempos atrás, tempos de ausência do Estado Democrático de Direito, defendendo e 

propondo projetos de enrijecimento penal e a criação de novos tipos penais, alegando ser 

fator primordial para o combate à criminalidade. A verdade a ser posta, é que todo 

modelo penal brasileiro passou a girar em torno do apenamento, o que não passa de 

retórica, posto que o caráter instrumental de efetivação do sistema não condiz com o 

discurso propagado. Portanto, o próprio legislador ajudou a alimentar a aparente 

derrocada de um modelo penal garantista e agora tenta legitimar de forma velada outro 

modelo de cunho simbólico.  

O aparente fracasso do Direito Penal humanizado, ora por causa da falta de 

recursos estatais, ora por imprudência e descaso do poder governamental, faz com que a 

sociedade se sinta desprotegida e com sensação de impunidade, levando a população a 

clamar por mais prisões e mais penas, criando um novo momento ou modelo penal 

carente de legitimação. Em que pese tal situação, é evidente que os legisladores 

possuem ou deveriam possuir noção de que a verdadeira mudança não deveria ocorrer 
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pura e simplesmente em abarcar e legitimar um novo direito penal, mas na estrutura do 

sistema social (saúde, educação, emprego para todos, salário- mínimo digno, etc), para 

surtir reais efeitos positivos na redução da criminalidade e proteção dos cidadãos.  

Contudo é mais rentável e menos trabalhoso politicamente, legitimar um Direito 

Penal Simbólico elegendo autores, os quais devem ser neutralizados com urgência. Daí 

apresenta-se a proposta de redução da maioridade penal regida sob várias bravatas, 

sendo uma destas a de que os menores de 18 anos são mais violentos do que os 

maiores de idade, afinal são protegidos pelo Direito Penal.  No dizer de Wilson Liberati:  
 
Foram razões de política criminal ou de segurança jurídica que levaram o 
legislador a escolher o início da responsabilidade penal aos 18 anos. 
Esse posicionamento resulta mais de uma atitude política do que 
postulados científicos, como lembrou NELSON HUNGRIA. (LIBERATI, 
2003, p.95). 

             

Mais uma vez utiliza-se do mesmo argumento de (in) segurança jurídica, e se 

discute novamente a maioridade penal no âmbito político, sendo óbvia que o único 

resultado a ser alcançado com tal redução, será o maior descrédito do Direito Penal 

Brasileiro. 

 
Nesse raciocínio, procura-se educar a sociedade sob a ótica do Direito 
Penal, fazendo com que comportamentos de pouca monta, irrelevantes, 
sofram as conseqüências graves desse ramo do ordenamento jurídico. O 
papel educador do Direito Penal faz com que tudo interesse a ele, tendo 
como conseqüência lógica desse raciocínio um Direito puramente 
simbólico, impossível de ser aplicado. (GRECCO, p.02). 

 

Ao que parece, existe um grande equívoco, provocado pelo próprio legislador, 

quando tratamos de inimputabilidade de crianças e adolescentes infratores tal qual à 

ausência de resposta legal a estes atores sociais. A resposta legal à crianças e 

adolescentes infratores está albergada em seu diploma próprio, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), com orientações basilares de um Estado Democrático de Direito. 

Sendo válida a ressalva de que a responsabilidade da entrada e até reincidência desses 

jovens no crime não compete unicamente a eles, mas também de todo uma cultura social 

e todo um sistema protecionista falido, o que dá ensejo eleição de seres de exceção, 

autores marginalizados, os quais precisam ser apartados dos “homens de bem”.  

A busca de legitimação de modelo penal paralelo em detrimento ao norteado pelo 

princípio humanidade, tendo seu apogeu com o discurso de redução da maioridade 

penal, é tão latente, que pode-se afirmar, ainda que empiricamente, que substituímos o 

Estado Democrático de Direito por um Estado Penal. Vale lembrar que:  
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A persistência nesse caminho errado vem gerando conseqüências muito 
drásticas para nosso país. De 1940 a 2009, o legislador brasileiro, 
atendendo as demandas punitivas da população e da mídia, aprovou 122 
leis penais, das quais 80,3% de caráter punitivista. Já são 70 anos de 
política criminal equivocada, pois o resultado pretendido, que seria a 
diminuição da criminalidade, nunca ocorreu. (MEDEIROS, 2014, p.56). 

  
Isto posto é mister revelar, enquanto o Direito Penal não for alvo de uma 

discussão dogmática, mudanças como redução da maioridade penal só servirão de 

legitimação de um modelo penal paralelo, opressor, que tem por único objetivo, 

estabelecer momentos de exceção e urgência e eleger autores, os quais devem ser 

neutralizados do convívio social.  

 
CONCLUSÃO 

 
Com o presente trabalho pretendeu-se demonstrar que os reclamos populares 

pela imputação de pessoas em tenra idade, nada mais são de que consequência deste 

novo momento penal de caráter simbólico, o qual, ainda marginal, busca a senda da 

legitimação. A movimentação legislativa pela redução da maioridade penal elege autores, 

constrói lapsos de urgência e exceção, mas sobretudo, aparece como principal e maior 

bandeira de encampação e legitimação o Direito Penal Simbólico, com fim de dar azo à 

esta estrutura penal, sem, aparentemente, demonstrar mitigação de princípios garantistas 

e humanizadores. 

Assim o Direito Penal Brasileiro, de origens clássicas iluministas, ladeado por uma 

carga principiolgica mirífica oriunda de uma constituição consagradora do Estado 

Democrático de Direito, apesar de posto, é vítima de um golpe, o qual capitaneado pelas 

posturas neoconservadoras e midiáticas, oriundas inclusive de atores penais, nos quais 

se incluem os legisladores penais pátrios, que atribuem uma carga de prima ratio ao 

sistema. 

Tal situação, apenas corrobora para que haja um clamor social por vingança, pelo 

aparecimento de momentos de urgência e exceção e, sobretudo, para haja eleição de 

autores, os quais dão ensejo para que os próprios legisladores penais pátrios, àqueles 

que ajudam a deslegitimar o Direito Penal posto, utilizem da própria produção legiferante 

para legitimar um novo modelo penal, por conseguinte, conseguir votos e audiência, 

vendendo a formula de resolução de diminuição da criminalidade do país. 

A aprovação da faixa etária da maioridade penal, há tempos atrás, na ausência de 

um Estado Democrático de Direito, foi determinada por questões unicamente políticas. 

Destarte, o que garante à sociedade que a redução da maioridade penal atual, feita nos 

mesmo critérios como as do passado, agora sobre a atuação de um Estado garantidor, 

irá ser realmente efetiva para a redução da criminalidade?  
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Bem, enquanto o Direito Penal não for alvo de uma discussão dogmática, 

mudanças como redução da maioridade penal só servirão de legitimação de um modelo 

Penal Simbólico, o qual é paralelo, opressor, que tem por único objetivo, estabelecer 

momentos de exceção e urgência, bem como eleger autores, os quais devem ser 

neutralizados do convívio social. Contudo, tal modelo, parece satisfazer aos novos 

desejos de uma parcela social midiática e neoconservadora e amante de impressões, e 

adoradora de símbolos.  
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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é estabelecer uma linha argumentativa capaz de associar as 
ações do Mutirão Carcerário do Conselho Nacional de Justiça implementado no Estado 
de Mato Grosso a partir de 2010, na Cadeia Pública de Primavera do Leste com a 
temática: Políticas Públicas e Ressocialização. Esta análise é fruto de pesquisa de 
campo realizada no curso de Pós-Graduação de Direito Penal e Processo Penal da 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT que retratou o perfil da secretaria 
judiciária, dos sistemas de gerenciamento de pena, da Cadeia Pública local e os 
programas de ressocialização implantados em prol da população carcerária de 2010 até 
o ano de 2013.  A pesquisa documental analisa a legislação brasileira vigente sobre a 
execução penal, além do levantamento bibliográfico de literaturas consagradas sobre o 
assunto. Ao final, verificaram-se resultados positivos das políticas adotadas, pautadas no 
plano de Modernização do Sistema Penitenciário 2010/2021 e, principalmente, pelo 
exercício da cidadania ativa dos servidores da Cadeia Pública. 
Palavras-chave: Mutirão Carcerário. Ressocialização. Cadeia de Primavera do Leste 

 
INTRODUÇÃO 

 
Vive-se um momento histórico, no Brasil, em que todos cobram mais efetividade 

de garantias e direitos fundamentais, além de eficiência nos serviços públicos. Nesse 

contexto, o Poder Judiciário exerce papel importantíssimo nas diretrizes das políticas 

públicas aplicadas à população carcerária brasileira, que repercute seus efeitos na 

execução penal, no índice de criminalidade, na reincidência e uma infinidade de questões 

sociais. 

Nessa toada, que foi instituído o projeto Mutirão Carcerário, por meio da 

Resolução Conjunta Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério 

                                            
1 Autora, Analista Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Graduada em Direito 
(UEMS). Pós-graduada em Direito Social (UCDB/ESMAGIS-MS), Direito Ambiental Urbano 
(UFMT), Pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil (Unileya/BR).  
2 Autor, Advogado, Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). 
3  Orientador, Professor da Faculdade de Direito e Pós-graduação em Direito Penal e Processo 
Penal da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Procurador de Justiça da Defesa 
Ambiental e da Ordem Urbanística no Ministério Público de Mato Grosso; graduado em Ciências 
Jurídicas e Sociais, Administração de Empresas e Administração Pública. Mestre em Educação 
Pública (UFMT) e concluiu (sem titulação) o Mestrado em Sociologia (PUC/SP). Doutorando em 
Direitos Humanos e Meio Ambiente (UFPA). Doutorado interrompido em Filosofia Jurídica e 
Política (Universidade de Barcelona.ES).  
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Público n.1/2009, que tinha inicialmente três objetivos basilares: 1) diagnóstico das varas 

criminais e de execução criminal; 2) revisões das prisões e 3) reinserção social. No 

entanto, com passar do tempo, os objetivos foram ampliados e, atualmente, são dez os 

objetivos, que logo a frente serão relacionados. 

Entende-se que mutirão é a união de forças de um grupo de indivíduos para 

atingir um determinado propósito social, por um lapso de tempo. Normalmente, os 

mutirões que ganham destaque são os de fins sociais. Existem mutirões para os mais 

diversos fins, assim como em uma empresa privada que pode estabelecer hora extra 

para aumento da produtividade. Porém, esse propósito não pode se tornar rotina, não 

pode fazer parte das atividades diárias, pois perde a característica de temporariedade. 

Uma vez que após o mutirão, a tendência é regularizar as atividades e apenas sanar a 

demanda retida das atividades ou trabalho. 

A partir da leitura do relatório final do primeiro Mutirão Carcerário do CNJ, 

realizado no Estado de Mato Grosso, surgiu o interesse nos autores de estudar o tema. 

Principalmente, por relatar uma realidade próxima, por vezes, ignorada. Em 2010, retrato 

tirado do sistema penitenciário matogrossense demonstrou condições precárias e 

desumanas, o que o Estado muito “feio na foto”. A Cadeia Pública de Primavera do Leste 

era umas das mais lotadas e apresentava a relação de 3,55 recuperandos por vaga. 

O objetivo do presente trabalho, portanto, é trazer ao debate a relevância das 

políticas administrativas adotadas pelo CNJ junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso e em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, em 

especial, os efeitos delas na Cadeia Pública de Primavera do Leste. Além disso, a 

efetividade dos preceitos constitucionais e aplicabilidade da Lei de Execução Penal. 

No âmbito desse trabalho, espera-se contribuir para a discussão acerca da 

gestão do sistema carcerário, colaborando para o estudo da execução penal no Estado 

de Mato Grosso, não só no plano teórico, mas, também, para a efetiva aplicação dos 

direitos mínimos inerente à dignidade da pessoa do recuperando e demonstrar que 

atitudes proativas de líderes podem contribuir para transformar da imagem do cárcere 

mato-grossense. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os aspectos metodológicos para a realização da pesquisa foi qualitativo por 

meio de pesquisa de campo e bibliográfica. Utilizou-se o método dedutivo a partir de 

elementos históricos, comparativos doutrinários e legislativos. A pesquisa bibliográfica 

compreendeu em estudo sobre processo penal, direito penal, constitucional, 

administrativo e os dispositivos legais que tratam sobre a execução penal. Levantou-se a 
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normatização do CNJ afeta ao Mutirão Carcerário e Provimentos da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso. A pesquisa de campo consistiu em duas visitas a 

Cadeia Pública, para coleta de dados, fotos e aplicação de questionário. Estes foram 

respondidos pela Juíza titular da Vara de Execução e o respectivo Gestor Judiciário, 

considerando que não haveria possibilidade de traçar o perfil da Cadeia sem descrever 

as rotinas realizadas na cadeia, bem como na secretaria judicial, retratar o local da 

pesquisa e revelar a realidade do sistema carcerário da cidade de Primavera do Leste. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Há séculos, as principais funções do Estado consistiam em proporcionar 

segurança pública e a defesa do seu povo. Não obstante, com a expansão da teórica 

constitucionalista e a consolidação dos conceitos inerentes ao Estado Democrático de 

Direitos, houve muitas alterações com relação às responsabilidades do Estado perante a 

sociedade. Atualmente, entende-se que a sua principal função é extrair os fundamentos 

de validade insculpidos na Constituição e proporcionar o bem-estar a todos. 

Diante desse contexto, a política pública é um conjunto metas, decisões, planos e 

ações governamentais com a finalidade de resolver problemas de interesse público, por 

meio de agentes políticos ou sociais. 

O Mutirão Carcerário mostra-se como um dos instrumentos da política de 

desencarceramento, política esta que foi adotada desde a criação dos Conselhos. O CNJ 

foi constituído por meio da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, desde então, ações 

têm sido efetivadas no sentido de fiscalizar e estabelecer padrões para todo o Poder 

Judiciário. A execução penal recebeu os holofotes merecidos nessa política, pois era 

necessário iluminar os debates jurídicos sobre o tema por meio de um olhar humanístico 

e acelerar as transformações.  

A princípio, o escopo era de emitir um perfil do Sistema Penitenciário Brasileiro e 

das Varas Criminais. Entre os anos de 2008 e 2011, juízes percorreram o país com o 

projeto Mutirão Carcerário e com o objetivo promover a cidadania e disseminar valores 

éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva. Entre as ações estavam 

previstos: revisar as prisões, implantar o Programa Começar de Novo e, ao final, fazer 

proposições destinadas aos órgãos que compõem o Sistema de Justiça Criminal, visando 

ao seu aperfeiçoamento. As primeiras ações tinham dois objetivos, quais sejam: a) 

garantia do devido processo legal: revisão das prisões de recuperandos definitivos e 

provisórios; b) inspeção nos estabelecimentos prisionais do Estado. 

Atualmente, são dez os objetivos propostos pelo Mutirão Carcerário: 
1. Reexaminar todos os inquéritos e processos de presos provisórios - decidir 
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quanto à manutenção ou não da prisão. 

2. Reexaminar todos os processos de presos condenados nos regimes 

fechados, semiaberto e aberto - decidir quanto à possibilidade de concessão de 

benefícios da LEP, inclusive quanto à conversão da pena privativa de liberdade em 

restritiva de direitos. 

3. Monitorar as ações do Programa Começar de Novo, estabelecendo novas 

parcerias e adotando ações que visem à reinserção social e proteção social às famílias 

dos presos, inclusive com emissão de documentos pessoais. 

4. Estabelecer acordo com a Secretaria de Segurança Pública e outros 

órgãos públicos, para realização de mutirão de expedição de documentos de identidade. 

5. Criar equipe multidisciplinar para o contato com a família dos presos e 

facilitar as ações do Programa Começar de Novo, especialmente em relação à 

localização dos documentos pessoais dos presos. 

6. Reexaminar processos de cumpridores de medidas de segurança - decidir 

quanto à manutenção da medida e outros encaminhamentos, para tanto os pacientes 

deverão ser previamente examinados pela equipe multidisciplinar para fim de expedição 

de laudo de cessação de periculosidade. 

7. Verificar os processos de condenados, definitivos ou não, nas varas 

criminais e nas de execução penal, quanto à expedição de guias de recolhimento para 

execução e quanto à soma/ unificação de penas. 

8. Inspecionar estabelecimentos penais e delegacias de polícia que mantêm 

presos. 

9. Atualizar rotinas cartorárias das varas de execução penal e dar 

cumprimento às decisões proferidas no mutirão. 

10. Possibilitar um levantamento das vagas existentes no Sistema 

Penitenciário em todo o Estado, para a imediata remoção dos presos condenados e 

custodiados em delegacias de polícia, à medida das vagas apuradas. 

Verifica-se que o espoco foi ampliado, drasticamente, diante do caráter 

multidisciplinar da execução penal brasileira. 

O projeto Mutirão Carcerário do CNJ foi umas das seis práticas premiadas pelo 

Instituto Innovare em 2009. No biênio 2013/2014 foram realizados 14 projetos nos 

Estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Pará, Amazonas, Alagoas, Bahia, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e Paraíba.  

No biênio 2015/2016, o Ministro Ricardo Lewandoswiski determinou que, entre os 

doze propósitos do planejamento estratégico do CNJ, dois tenham como tema: 

desenvolver uma política criminal judiciária para o sistema penitenciário e socioeducativo, 
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tendo por pilares a concretização e a efetividade de direitos, e o combate à cultura do 

encarceramento desnecessário, em especial, nas prisões provisórias; bem como realizar 

estudo sobre as condições de saúde da população carcerária brasileira. 

Verifica-se que a tendência é desonerar o sistema carcerário da finalidade de 

recuperar autores de crimes de menor potencial ofensivo e profissionalizar toda rede de 

serviços para alcançar melhores resultados. 

 
Mutirão Carcerário em Mato Grosso 

 
No Estado de Mato Grosso, o primeiro mutirão foi realizado em 2010. No relatório 

final das atividades, que o Sistema Prisional de Mato Grosso estava entre um dos mais 

preocupantes no país e foi intitulado como um sistema "prestes a explodir" e que se 

tornou em “um depósito de humanos”.  

Verificou-se que, em alguns presídios, doentes mentais dividiam celas com 

recuperandos que sofriam de doenças infecciosas, quando deveriam estar em 

estabelecimento penal adequado. Em Cuiabá, encarcerados ficavam em contêineres, 

adaptadas como celas improvisadas. 

Na época, a população carcerária era de 12.019 recuperandos e constatou-se que 

o déficit de vagas era de 6.259 vagas, o que corresponde a um índice de ocupação 

média de 2,08 recuperandos por vaga. Entre os processos analisados pela equipe, foram 

verificados processos sumidos e arquivados antes de se ter a sentença. Isso demonstra 

um despreparo do sistema judiciário de execução de pena em administrar com qualidade 

mínima o quantitativo de processos. 

Detectou que em regra, com raras exceções, as cadeias eram estabelecimentos 

modestos e antigos, com celas sem ventilação e instalação elétricas adequadas, com 

risco de incêndio.  

Segundo esse relatório, as situações mais críticas estavam nas cadeias de 

Araputanga, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Alto Araguaia.  Especificamente, 

quanto à vara de execução penal de Primavera do Leste, foram detectados 12 processos 

de execução penais provisórias que tinham sido formulados pedidos de progressão e, 

naquela oportunidade, não tinha sido apreciado e estavam sem justificativa da 

paralisação do processo. 

A atuação da Defensoria Pública também foi citada, como deficiente quanto ao 

número de Defensores Públicos para assistir o quantitativo de recuperandos e presos 

provisórios, que dificilmente portam o atestado de pena a cumprir, conforme determina a 

Lei de Execução Penal. O atestado de pena a cumprir deveria ser ofertado, no mínimo, 

uma vez por ano para o efetivo acompanhamento por parte da defesa, familiares e 
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recuperando do total da pena que resta a ser cumprida. 

A Defensoria Pública exerce papel revolucionário, o redescobrimento da carreira 

por meio das garantias constitucionais tem contribuído com a gradual mudança do 

cenário da execução penal brasileira. Os números de liberdades provisórias, absolvições 

e progressões de regime têm influenciados diretamente pela brilhante atuação dos 

Defensores Públicos, que por vez não ficam nem um pouco atrás da qualidade técnica 

dos famosos criminalistas. No entanto, a demanda é crescente e a falta de estrutura da 

Instituição não permite atender a todos, tampouco a alta qualidade. 

Os dados extraídos do relatório sustentam o posicionamento de doutrinadores 

contrários ao encarceramento em massa, pois demonstra a ruína do sistema prisional 

brasileiro, por consequência escancara a incompetência da Administração Pública de 

gerir o crescimento do número de processos e de recuperando mantidos nos 

estabelecimentos prisionais, cadeias e delegacias. Caso o encarceramento fosse o 

melhor caminho, países como os Estados Unidos da América não teriam registros de 

crimes, pois apresenta a maior população carcerária do mundo e ainda os índices de 

criminalidade são altos. 

Todo o resultado o relatório ratifica o que já se pensava, o sistema penal tem 

caráter seletivo e discriminatório, pois a maioria dos seus “clientes” é pobre, negro e com 

baixa escolaridade, que por sua vez não possui condições financeiras de pagar 

honorários advocatícios para usar de todos os meios processuais adequados para defesa 

e livramento.  

Verifica-se no livro “Mutirão Carcerário Raios-X do Sistema Penitenciário 

Brasileiro” classifica a região Centro-Oeste como: afronta aos Direitos Humanos.4 O que 

traz descontentamento a todos os envolvidos na execução penal do Estado de Mato 

Grosso. No entanto, mesmo tendo demonstrado um bom resultado, o primeiro objetivo do 

Mutirão foi alcançado, o de traçar o perfil do sistema penitenciário mato-grossense e por 

meio dele iniciar o desavio de alcançar os padrões mínimos estabelecidos pelo CNJ. 

 
Criticidade ao Cálculo de Pena 

 
A finalidade do segundo objetivo inicial do Mutirão Carcerário era o de revisão 

criminal, esse procedimento está diretamente associado ao cálculo de pena. Fase esta 

de extrema relevância, tanto para os recuperandos, como para as secretarias das 

unidades judiciárias, os defensores técnicos, Ministério Público e administração da 

                                            
4Disponível no endereço: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/Publicacoes/mutirao_carcerario.pdf, acesso em 28 de julho de 2015. 
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unidade prisional. 

Segundo a doutrina brasileira, a pena tem caráter polifuncional, que envolvem o 

caráter retributivo, preventivo e reeducativo e tem como princípios: a legalidade, 

igualdade, individualização da pena e de jurisidicionalidade. Além disso, a execução 

penal brasileira tem como objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado, segundo o art. 1º, da Lei 7.210, 11 de julho de 1984, que institui a Lei de 

Execução Penal - LEP.  

No art. 8º, da lei mencionada, o condenado ao cumprimento de pena privativa de 

liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção 

dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização 

da execução. Esse exame deveria ser realizado por uma comissão, para a obtenção de 

dados reveladores da personalidade. No entanto, estamos diante de mais uma utopia 

legislativa. O Estado não dispõe de médicos para cuidar da saúde da maioria da 

população extramuros, quanto mais dos encarcerados. Há déficit de médico no Brasil, o 

que fez o governo convocar médicos estrangeiros. 

Por outro lado, vislumbra-se que a efetividade do art. 8º, da LEP, poderia melhorar 

a aplicabilidade dos princípios afetos à execução penal, permitindo a individualização da 

pena. 

A crítica ao sistema de realização do cálculo pena consiste da utilização de 

cálculos matemáticos para apurar algo que não se pode mensurar por fatores exatos. 

Cada recuperando merece ser tratado como individuo único, que merece ter seu direito 

de individualização da pena cumprido. 

Como dito, a execução penal deve ser dirigida sob o plano dos princípios 

objetivos, entre eles frisa-se o da individualidade da pena e a humanidade. Colocar 

amarras de fatores matemáticos é impedir a efetividade dos princípios mencionados e 

massificar o sistema. 

O recuperando, na realidade, para o sistema resume-se ao um número na 

população, um número para o CNJ, um número no estoque de processo nas secretarias 

das varas de execução penal e mais um número para ser expresso no cálculo de pena.  

Lembra o que Vitor Hugo (2012) narrou em os Miseráveis, ao contar que o 

personagem principal, Jean Varljean, é recuperando e identificado com um número 

gravado na pele, por ferro quente, ao adentrar sistema penitenciário, por ter roubado um 

pedaço de pão. Esse livro demonstra-se atual, pois é um relato que evidencia a 

necessidade de individualização da pena. O personagem, Valjean, não tinha o perfil de 

criminoso e, mesmo assim, passou 19 anos na cadeia. Foram cinco pela pena de furto e 
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os demais foram acrescidos pela determinação legal de punir as tentativas de fuga. 

A sociedade politicamente organizada utiliza-se da força para manter a ordem, a 

paz e a harmonia entre seu povo. Trata-se de uma interpretação retirado do contrato 

social de Rousseau. Estabelece-se, por conseguinte, o controle social formal, 

representados pelas instancias políticas do Estado. O Poder Judiciário faz parte desse 

controle social formal e constitui a última instância em prol da pacificação social. E é ele 

responsável pela sanção mais gravosa que existe: pena privativa de liberdade. Michel 

Foucualt afirma, em seu livro Vigiar e Punir que a prisão nasceu com caráter de castigo, 

ao afirmar que “uma justiça que se diz “igual”, um aparelho judiciário que se pretende 

“autônomo”, mas que é investido pelas assimetrias das sujeições disciplinares, tal é a 

conjunção do nascimento da prisão”. (FOUCUALT, 2011, p. 218) 

Não se pode admitir, com intuído de apenas retribuir o dano causado, que a 

sentença condenatória se transforme em instrumento de restrição da liberdade e também 

da condição de pessoa.  

O pensamento contemporâneo da dignidade da pessoa humana está intimamente 

ligado aos Direitos Fundamentais. Assim, com o decorrer do tempo a dignidade foi se 

estabelecendo e agregando valores, como por exemplo, o valor jurídico, consagrado na 

Declaração da ONU de 1948.  Desde então, constituiu o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana como valor-guia de toda a ordem jurídica, caracterizando-se 

indispensável para a ordem social. 

A origem etimológica do termo dignidade é a expressão latina dignitas, que 

significa “responsabilidade, prestígio, consideração, estima”. A partir estudos filosóficos 

encontra-se a origem da ideia da dignidade da pessoa humana. Esta seria dotada de um 

valor intrínseco, entendendo-se também que o ser humano, na figura de uma só pessoa, 

representaria toda humanidade. 

O cumprimento de pena deve ser avaliado por critérios individuais, que permitam 

fatores psicológicos e sociais interferirem no momento da progressão. O atestado de bom 

comportamento é um dos fatores que poderia ser melhor aplicado, pois da forma que tem 

sido realizado é uma falácia, não se tem critério para definir o que é bom comportamento 

nem sua graduação.  

A pena, ou até mesmo o Direito Penal é o "direito da ultima ratio". O Direito Penal 

tem que ser a última ferramenta utilizada para resolução dos conflitos, uma vez que 

temos outros meios legais e jurídicos para pacificação da sociedade. José Carlos de 

Oliveira Robaldo (2013, p. 1), afirma: “a participação maior na formação dos adolescentes 

da família, escola, igrejas e sistemas de saúde poderiam contribuir mais com diminuição 

da população encarcerada, por isso se fala da difusão da política de 
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desencarceramento”. 

Essa política de retirar os recuperandos das prisões não tem a finalidade de 

colocar “bandidos” na rua e impor à população a figura de constante refém do crime, a 

política adotada pelo CNJ, em conjunto do CNMP, é de deixar apenas aqueles que 

realmente têm penas a cumprir no regime fechado, de modo adequando e mantendo 

condições mínimas de dignidade. Aquele que tem condições de progredir de sistema 

deve sair da prisão e não pode ficar por tempo maior por culpa da ineficiência do Poder 

Judiciário.  

No sentido de que se instituiu a audiência de custódia, de acordo com a nova 

redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, são três as opções que o juiz pode 

adotar nestes casos: relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em prisão 

preventiva (nas situações previstas no art. 312 do Código de Processo Penal) ou 

conceder a liberdade provisória (com ou sem imposição de fiança ou de outras medidas 

cautelares). A decisão tomada pelo juiz deve ser sempre motivada sempre. No entanto, 

esse tema abre discussão para outra pesquisa.  

Diante dessas discussões levantadas, em três anos de análise do objeto de 

estudo notou-se alguns sinais de melhorias ocorridas após o Mutirão Carcerário que se 

trata a seguir. 
Primeiros Sinais Positivos 

Em 26 de agosto de 2013, realizou-se o Fórum Matogrossense para 

Modernização e Humanização do Sistema Penitenciário. Autoridades representantes dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, Defensoria, 

Ordem dos Advogados do Brasil, para discutir melhorias no sistema penitenciário. 

Segundo o Secretário Estadual de Justiça e Direitos Humanos-SEJUDH, Luiz Antônio 

Pôssas de Carvalho, o Fórum representa um momento ímpar para todos aqueles que 

estão imbuídos em melhorar o sistema penitenciário. (QUEIROZ, 2013, p. 1) 

Um dos fatores importante e exigido pelo CNJ foi mais transparência nas 

informações administrativas e de processos nos Tribunais, o TJMT tem realizado 

melhorias neste ponto. Isso vai ao encontro das sugestões dispostas no relatório das 

Nações Unidas, sobre boas práticas no tratamento de recuperandos no sistema deste e 

justiça criminal.  

Era visível o improviso, a falta de estrutura mínima de higiene e salubridade na 

Cadeia Pública de Primavera do Leste. Alas eram pichadas, escuras e mal ventiladas, a 

fiação elétrica ficava exposta colocando em risco todos os recuperando da cela e os 

agentes penitenciários.  Essa comparação por meio de fotos foi o meio mais impactante 

para demonstrar a transformação ocorrida na cadeia. As fotos anteriores à reforma 
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demonstram um desrespeito à condição humana. 

A situação enfrentada pelos recuperandos de Primavera era assustadora (Foto 1). 

A instalação elétrica prestes a dar causa a incêndios, fatores esses que foram descritos 

no relatório do CNJ, e pode ser vista na foto abaixo.  
               Foto 1 Cela antes da reforma e depois da reforma 

 
               Fonte: O autor 

A primeira foto faz lembrar os fatos relatados por Dráuzio Varella (1999, p.18), em 

seu livro Estação Carandiru, ao descrever o casarão do Carandiru. Ressaltou as 

condições precárias de sobrevivência: “a detenção é um presídio velho e mal 

conservado. Os pavilhões são prédios cinzentos”.  

Após três anos, verifica-se que a realidade da Cadeia Pública de Primavera do 

Leste sofreu mudanças positivas, uma delas foi à reforma do prédio e desenvolvimento 

de projetos de trabalho, saúde e estudo.  

No dia em que foi realizada a visita na Vara de Execução, 06 de outubro de 2013, 

havia 4.950 processos em andamento na secretaria, distribuídos para apenas uma 

magistrada. Quanto ao funcionamento da secretaria da vara, a Magistrada considerou 

razoável o número de servidores, mas não satisfatório na época. Os cálculos de penais 

eram realizados pelo Gestor Judiciário, que utilizava o sistema MGP, ferramenta já 

descrita. 

Segundo dados fornecidos pela Diretoria da Cadeia, a capacidade do 

estabelecimento era de 40 recuperandos, porém, em 2013, cumpriam pena 93 

recuperandos, em regime fechado. Houve época que a população carcerária era de 132 

pessoas. 

As atividades dos recuperandos consistem estudo, trabalho e banho de sol. 
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Quanto a alimentação, são servidos café da manhã, almoço e janta. Nos finais de 

semana, são realizadas as visitas. 

Pela manhã, é feita a chamada. Após, os recuperandos são liberados para as 

respectivas alas. Na segunda, quarta e sexta os recuperandos que estudam vão para a 

aula, que começam às 8h30 até às 11h. Os recuperandos que não estudam, ficam no 

pátio para o banho de sol. 

Às 11h, é servido o almoço dos recuperandos. À tarde, existe a possibilidade de 

trabalho artesanal. Aqueles recuperandos que não optaram pela remição por trabalho 

retornam para as alas.  

Outra opção de remição e atividade desenvolvida, na Cadeia de Primavera do 

Leste, é o estudo na sala de aula. Esta foi reestruturada, sendo inclusive ampliada e foi 

destinado um espaço para biblioteca. Nota-se que houve significativa melhora na 

estrutura e conforto o que proporciona mais motivação e condições de concentração para 

estudo. 

 As visitas ocorrem no Domingo, quando os familiares de 1° grau e as esposas 

podem trazer comida pronta de casa. Às 11h, começa uma vistoria minuciosa nos 

alimentos. Às 12h, é feita a revista intima. Às 13h não é permitida a entrada para visita. 

Às 15h30, saem os parentes de 1° grau e ficam somente as esposas até às 17h. Só entra 

na cadeia quem é autorizado previamente pelo recuperando que indica na sua ficha 

prisional, quais as pessoas que podem visitá-lo.  

Todas as visitantes devem ter uma “carteirinha de visitante” que é apresentada 

para possibilitar sua entrada nos dias de visita. Em 2011, ainda não tinha sido realizada a 

reforma e os visitante ficavam a espera em um local sem cobertura e não tinha bancos 

para possibilitar a espera. 

Trabalhavam na cadeia local 23 agentes. A assistência médica, odontológica e 

era realizadas todas quinta feita, oportunidade em que o médico visita a unidade. Se 

ocorrer alguma urgência, os recuperandos são levados para o Pronto Atendimento 

Municipal. Os médicos é quem receitavam os medicamentos que são entregues aos 

recuperandos pelos agentes.  

O Diretor da cadeia implementou a Declaração de Saúde do Recuperando que 

era preenchida quando o recuperando entra no sistema prisional, nela era registrado se 

possui alguma doença, se toma remédio controlado, entre outros. Bem como, consta na 

ficha uma declaração de pertences que são entregues quando entra no sistema prisional 

e quando deixa a cadeia.  

Está em fase de implantação uma sala de informática, na cadeia, para que os 

recuperando possam fazer cursos de informática e contar como remissão por estudo e 
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possibilitar a ressocialização extramuros (Foto 3).  
                Foto 2. Futuro laboratório de informática. 

  
               Fonte: O autor 

 
O Diretor, Edilson Sodré, gerenciou a reforma do estabelecimento utilizando da 

mão de obra dos recuperandos. Organizou e deixou o ambiente em condições mínimas 

de higiene e salubridade, além de proporcionar dignidade no cumprimento da pena 

(Foto14). 

As condições atuais da Cadeia são elogiáveis, as celas foram todas pintadas, os 

banheiros reformados, o pátio foi reformulado. A Ala Feminina ganhou novo visual e uma 

entrada personalizada que permite mais privacidade às mulheres. Nota-se que o senso 

de limpeza e o de organização implantada pela nova direção desde a parte externa da 

cadeia, quanto na parte interna como se vê nas Fotos 3 e 4. 
                             Foto 3. Parte interna antes da reforma. 

 
                              Fonte: O autor 
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                       Foto 4. Parte interna da Cadeia depois da reforma. 

 
                      Fonte: O autor 

 
 A diferença na rotina da Cadeia Pública de Primavera foi positiva, bem como na 

infraestrutura desde 2010 a 2013. Porém, acredita-se que a mudança de gerencia foi que 

interferiu diretamente nessa transformação, pois foi o novo Diretor, com perfil humanitário 

e ressocializador, que se imprimiu aos trabalhos um novo olhar ao sistema penitenciário 

de Primavera do Leste. Assim, não se pode afirmar que a mudança se deu apenas em 

razão do relatório do Mutirão CNJ, de 2010, mas, sim, do empenho e da vontade de 

servir dos bons servidores públicos existentes e que podem fazer o sistema funcionar de 

forma eficaz e revolucionar o mundo, ainda que seja em um microcosmo, como neste 

estudo de caso. 

Quanto à alta administração do TJMT, verificou-se que houve crescimento no 

número de magistrados, em 2012, foram 42 juízes substitutos nomeados. Em junho de 

2015, foram empossados mais 26 juízes substitutos, que estão em curso de formação. 

Fator esse que contribuirá com a melhora da instrução criminal e redução do estoque de 

processos. 

O Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI, da Corregedoria 

Geral da Justiça-CGJ, tendo como gerente de projeto, João Gualberto Nogueira Neto, 

atualizou sua plataforma para realização do cálculo penal, pois o antigo sistema era mais 

complexo e não permitia um cadastro unificado, cada comarca possuía um cadastro 

separado. Caso fosse transferido, seria necessário enviar em carga o cálculo, por 

sistema, e o processo fisicamente para vara de execução respectiva. 
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Hoje, utiliza-se uma base única de dados que é o módulo de gerenciamento de 

pena – MGP5. As informações pertinentes à pena relevantes para realização do cálculo 

fazem parte de cinco grupos de informações, que devem ser coletadas separadamente: 

1) Condenações; 2) Detrações; 3) Interrupções; 4) Remições e 5) Dados do Cálculo. 

Essas informações deverão constar no processo, uma vez que o art. 129, da LEP dispõe 

que é obrigação da unidade prisional encaminhar, mensalmente, à Vara de Execuções 

Penais o atestado de trabalho ou de estudo do recuperando.  

Há ainda estudos para cadastrar dados biométricos e fotos dos sentenciados para 

facilitar a identificação e evitar duplicidade, migrar para guia de execução penal eletrônica 

e viabilizar as audiências admonitórias por vídeo conferência. Além disso, disponibilizar 

os dados do total de pena cumprida e a cumprir para os familiares, gestores do sistema 

carcerário e a população por meio do site do Tribunal de Justiça. No entanto, por 

questões administrativas, afetadas pelas diretrizes da Corregedoria Geral da Justiça o 

projeto está aguardando desenvolvimento. 

Auditoria da CGJ realiza monitoramento dos andamentos processuais, em tempo 

real, por painéis eletrônicos que indicam o “status” dos processos nas varas e gabinetes. 

Detectado o congestionamento, notifica-se para realizar providencias em prazo 

determinado. 

Além disso, o DAPI tem desenvolvido projeto para proporcionar celeridade 

processual, padronizar as rotinas de secretaria a fim de possibilitar a automação dos 

andamentos e evitar retrabalhos, diante do grande número de processos por unidade 

judiciária.  

Nas inspeções nos estabelecimentos penais, os juízes devem confeccionar 

relatório e encaminhar, até o quinto dia útil do mês, à CGJ e ao CNJ, para fins de controle 

da administração judiciária. Nesse relatório devem constar informações sobre o 

funcionamento dos estabelecimentos penais, a população carcerária e a observância ao 

direito dos recuperandos. 

O presente estudo de caso comprova que o recuperando mesmo segregado, 

separado, apartado da sociedade vive em sociedade e uma expressão “ressocialização” 

deveria ser substituída pela expressão humanização do sistema carcerário, pois o 

princípio da igualdade impõe ao Estado de tratá-los como tal e não meramente uma 

igualdade ficta.  Entende-se que o homem age no mundo, como o Diretor da Cadeia, e, 

ao mesmo tempo, o mundo (servidores, sociedade e população carcerária) age sobre ele 

e por meio dele na sua própria ação. 

                                            
5 Disponível no site: mgp.tjmt.jus.br, com acesso restrito aos servidores das varas de 
execução penal. 
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CONCLUSÕES 

 

Percebe-se que o CNJ tem exercido poder de Corregedoria Nacional e nenhum 

Tribunal quer apresentar maus resultados no ranque elaborado por meio de metas de 

produtividade e exigência de procedimentos padronizados. Os resultados após onze anos 

de vida para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem sido positivos. Nota-se um 

grande empenho em sair da linha do “amadorismo” para o profissionalismo do 

gerenciamento das atividades desde planejamentos estratégicos às atividades 

operacionais. 

Entende-se que instrumento como o mutirão visa não só desencarcerar, mas 

permitir que o caráter humanizador promovido pela progressão da pena seja efetivado. 

Não se defende o posicionamento radical de extinção do sistema mas, sim, um sistema 

eficiente e em condições de concretizar a punição e ressocialização. Porque o sistema 

atual, em regra, tem sido uma falácia. 

A visão de planejamento estratégico e operacional implantada pelo CNJ permite a 

vinculação de todos os Tribunais nacionais a essa nova metodologia. A política adotada 

não é, nem de pode ser comparada a política romana que deixava a margem os escravos 

e os tratavam como objetos. 

Observou-se após a analise detida das normas do CNJ e do TJMT, que no âmbito 

normativo existe um mundo do “dever ser”, que é ideal e estabelecem metas, por vezes 

utópicas, mas, que têm estimulado ações no sentido de buscar o melhor caminho para 

efetivar a prestação jurisdicional eficiente. Acrescido ao fato de ainda não existir uma 

continuidade efetiva dos projetos desenvolvidos pela Instituição, diante do caráter eletivo 

dos cargos da alta corte administrativa. 

Os fatores de falta de servidores, a demanda crescente, falta de tecnologia e 

número de Magistrados são fatores ainda não superados. No entanto, percebe-se que é 

possível fazer a diferença, ainda que em um microcosmo, como foi o caso da Cadeia 

Pública de Primavera do Leste. 

Neste caso, o diferencial é visão proativa e de liderança que o Diretor da Cadeia 

adotou. Algumas medidas simples, como limpeza e pintura das celas possibilitou aos 

recuperandos serem percebidos como serem humanos, dignos de condições mínimas de 

sobrevivência. 

Há ainda a deficiência na implantação do Projeto Começar de Novo, que precisa 

ser adotado também pelos empresários. Existe ainda uma discriminação ao serviço 

prestado pelos recuperando, limitando o campo de atuação no mercado de trabalho. 
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Por outro lado, essa discriminação ocorre por que muitos não possuem 

qualificação. Nesse sentido, é louvável a iniciativa da implantação do curso de informática 

pela Cadeia Pública de Primavera do Leste. Além disso, estudo e remissão por leitura 

são ferramentas importantíssimas para ressocialização. 

Verificou-se que houve mudanças de paradigmas na administração carcerária, 

após a implantação do CNJ e sua atuação junto aos tribunais. Porém, há muito que se 

fazer ainda. Espera-se que a população e, principalmente, aqueles que atuam 

diretamente com a execução penal conscientizassem de que o recuperando deve ser 

tratado como seres humanos dignos de respeito às suas garantias mínimas, ainda que 

tenham cometido as piores das atrocidades contra seus pares.   
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Resumo

O  presente  artigo  objetiva  descrever  a  experiência  de  implementação  de  uma  rede 

socioassistencial de iniciativa interinstitucional, com a finalidade de oferecer políticas públicas 

de ressocialização frente a uma população carcerária cedenta por políticas públicas  efetivas 

do  Estado.  A  metodologia  utilizada  foi  descritiva/exploratória  com  objetivo  de  analisar  a 

experiência de implementação do Programa Novos Passos, que tem como objetivo promover 

o  acesso  dos  reeducandos  a  políticas  públicas  sociais,  como:  emissão  de  documentos 

pessoais, inserção em programas de assistência social, previdência social, educação, saúde, 

saúde  mental,  qualificação  profissional,  empreendedorismo,  assistência  jurídica,  cultura, 

esporte e lazer. Além das palestras, busca-se implementar projetos contínuos no interior do 

Centro de Ressocialização que busquem oferecer o desenvolvimento social e transformar os 

reeducandos em cidadãos com possibilidades reais de reinserção social.

Palavras-chave

Ressocialização – Política Pública – Rede Socioassistencial

1 Em que pese, a Analista ter escrito o artigo para fins desse evento e por conta da limitação no quantitativo de  

autores, é de salientar a participação integral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de 

seu parquet Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, Promotor de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de 

Barra do Garças – MT, bem como demais Promotores de Justiça que de sobremaneira colaboram também para a 

execução do Programa.

RESSOCIALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA 
“NOVOS PASSOS”, DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
BARRA DO GARÇAS - MT
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Introdução

“Ó Senhor: Mire, Veja: o mais importante e bonito do
mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais,

ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre
mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior. É o que a

vida me ensinou. Isso que me alegra. Montão.”
(Guimarães Rosa)

O Centro  de Ressocialização  de Barra  do Garças-MT não contava com politicas 

públicas  de  atendimento  a  reeducação  e  reinserção  social  de  reclusos  dentro  do 

estabelecimento  penal.  A ausência  desse serviço público  vinha acabando por  protelar  a 

efetiva implementação da reinserção social dos reeducandos e colaborando com o aumento 

dos índices de reincidência criminal. Portanto, existia uma lacuna no atendimento oferecido 

por meio de políticas públicas de ressocialização que buscasse estabelecer um modelo de 

atendimento aos reeducandos que cumprem penas em regime fechado e semiaberto, com 

vistas à reinserção social dos mesmos.

O  indivíduo  encarcerado,  seja  cautelarmente,  seja  definitivamente,  além  de  ser 

completamente  afastado  da  sociedade,  não  dispõe  de  políticas  públicas  tendentes  a 

reintegrá-lo  socialmente.  Isso  constitui  um grave  paradoxo,  uma vez  que  o  sistema de 

cumprimento de pena vigente no Brasil é progressivo, sendo constitucionalmente vedadas 

às penas de caráter perpétuo e de morte (art. 5º, inc. XLVII, alíneas a e b). Ou seja, estando 

ou não apto à reinserção social, fatalmente o recluso retornará ao seio social. 

Em nosso  País,  “os  centros  de  execução  penal,  as  penitenciárias,  tendem a  se 

converter num microcoscmo no qual se produzem e se agravam as grandes contradições 

que existem no sistema social exterior”. (Mirabete, 2002. p.24). Nesse sentido, compreende-

se que à pena,  por  si  só,  não se caracteriza  como instrumento que possa promover  à 

reintegração do indivíduo  apenado.  Necessária  à  junção  de outros  meios,  estratégias  e 

instituições que possam juntas caminhar para resultados favoráveis, na busca da efetiva 

ressocialização dos recuperandos.

Diante desse grave cenário de ausência de politicas públicas que pudessem garantir 

o acesso a um modelo de atendimento interinstitucional, visando à ressocialização dessa 

população carcerária, nasceu em Julho do ano de 2014 o Projeto Novos Passos que, no ano 

seguinte,  transformou-se  em Programa Novos  Passos,  diante  da  sua  expansão  e  novo 

formato. O Projeto tem como marco legal a Constituição Federal,  tratados Internacionais 

(Direitos Humanos, Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros), Lei de Execuções 

Penais (LEP), Código de Processo Penal, Código Penal e demais dispositivos aplicáveis. O 

programa visa abranger à Comarca de Barra do Garças-MT, que conta com uma população 

de 76.449.000 habitantes,  distribuída em seis  municípios:  Araguaiana,  Barra do Garças, 

General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu.
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A  iniciativa  ganha  relevância  de  responsabilidade  social  por  oferecer  a 

ressocialização  aos  recuperandos  por  meio  de  esclarecimento  sobre  a  rede 

socioassistencial,  através  de  diversas  instituições  que  puderam  colaborar  com  sua 

reinserção social,  promovendo o reingresso dos mesmos ao convívio social, por meio do 

acesso aos direitos sociais, civis, saúde, educação, assistência social, jurídica, qualificação 

e habilitação para o mercado de trabalho. 

Dessa forma, a proposta apresentada no Programa vem contribuindo para amenizar 

a  reincidência  criminal,  colaborando  para  a  redução  da  superlotação  dos  presídios, 

buscando instituir um modelo de atuação diferenciado, contribuindo para maior dignidade e 

a reinserção social dos beneficiários.

O Programa ganhou força com o trabalho em equipe, sob a coordenação do Juiz de 

Direito titular da 1ª Vara Criminal e do Promotor titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal,  

ganhando  a  adesão  do  Diretor  do  Centro  de  Ressocialização  de  Barra  do  Garças-MT, 

somando aos esforços da Superintendência do Sistema Socioeducativo e da Secretaria de 

Justiça  e  Direitos  Humanos  -  SEJUDH/MT e  do Conselho  da Comunidade  de Barra  do 

Garças-MT,  propiciando  a  implementação de uma rede de atendimento  aos reclusos  do 

Centro de Ressocialização de Barra do Garças-MT, bem como a participação da sociedade 

civil  organizada  no processo de reinserção social  dos beneficiários,  que passaram a ter 

contato com a rede socioassistencial, por meio de palestras e efetivação diversos Projetos 

que estão sendo oferecidos no interior do Centro de Ressocialização.

 

Resultados e Discussões

Acredita-se que não é possível afastar a punição das perspectivas de humanização, 

pois ambos são compreendidos como mecanismos que se complementam e trazem a efetiva 

melhora no quadro individual e social dos apenados. Para tanto, toma-se como base a Lei de 

Execução  Penal  que  dispõe  ser  a  assistência  ao  preso dever  do  Estado,  com vistas  a 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e sociedade.

Intensa  tem  sido  a  discussão  do  aumento  de  pena  para  determinados  crimes, 

redução da maioridade penal, punições mais severas para adolescentes em conflito com a 

lei,  construção  de  presídios  de  segurança  máxima,  dentre  outras  medidas  que  não 

apresentarão qualquer eficácia se, na prática, nenhuma assistência for prestada ao recluso, 

objetivando a sua reintegração social. Por isso, a cada dia, fortalece-se a corrente vinculada 

à  defesa  dos  direitos  humanos,  assentando  a  necessidade  de  novas  práticas  de 

ressocialização do preso e a humanização das cadeias e centros de ressocialização.

De acordo com o Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil, verifica-se 

que
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O sistema prisional brasileiro continuou a ser, na década de 2000, um setor 
público  dramaticamente  atravessado  por  severas  violações  de  direitos 
humanos. Não obstante os elevados investimentos públicos para esse setor, 
nas duas últimas décadas, e apesar da presença mais expressiva dessa 
área  no  debate  político  e  nas  prioridades  dos  programas  e  planos  de 
segurança  pública,  as  condições  de  encarceramento  no  país  podem ser 
consideradas amplamente insatisfatórias a partir  da ótica do respeito aos 
direitos  humanos.  A  persistência  de  uma  crônica  condição  de 
encarceramento insatisfatória, que em alguns casos chega a ser desumana e 
cruel,  se  alimenta  de  políticas  penais  e  repressivas  que  promovem  a 
detenção de milhares de pessoas, sobretudo de jovens; combina-se com o 
desleixo político e administrativo em diversos estados que mantêm o sistema 
prisional em quase total abandono; e alia- -se ainda ao apoio que alguns 
setores da sociedade dão a práticas ilegais e de violência produzidas nas 
instituições públicas e por agentes públicos. (p. 150)

Apesar  da  crença  progressista  de  que  não  é  possível  afastar  a  punição  da 

humanização,  o  sistema  penitenciário  brasileiro  ainda  se  encontra  muito  aquém  dessa 

perspectiva. Verifica-se que o crescimento da população encarcerada tem ocorrido em ritmo 

frenético e que elucida tal afirmação. Nos anos de 2001 a 2010 o Brasil teve um acréscimo 

de 112,2% de população carcerária. O Estado de Mato Grosso, por seu turno, é o que teve o 

maior crescimento populacional carcerário do Brasil, saindo no ano 2000 de 2.069 apenados, 

para no ano de 2010 para 11.445 apenados, significando um aumento percentual de 453,2%.

Apesar disso, como estratégia de viabilização da ressocialização e transformação dos 

reeducandos em cidadãos, o Programa “Novos Passos” objetiva favorecer a ressocialização 

dos recuperandos, visando promover o reingresso dos mesmos ao convívio social, por meio 

do acesso aos direitos  civis  e sociais,  da qualificação  e habilitação  para  o mercado de 

trabalho,  iniciar  uma  intervenção  nas  situações  de  dependência  e  uso  eventual  dos 

quimiodependentes de modo a enfrentar a violência e prevenir  a criminalidade de forma 

integrada entre as instituições que compõem o sistema de justiça.

Para  fins  do  programa  e  como  estratégia  metodológica  buscou-se  em  primeiro 

momento aplicar 02 (dois) instrumentos de análise com o objetivo de analisar as demandas 

do público a ser atendido. O primeiro foi de identificação da realidade social dos reclusos do 

Centro de Ressocialização de Barra do Garças-MT, através de questionário, possuindo 09 

(nove) eixos de análise, sendo: perfil social, situação habitacional e comunitária, situação 

familiar  atual,  situação  profissional,  situação  jurídica,  situação  educacional,  situação  de 

saúde, situação de cumprimento de pena. O questionário foi respondido por 105 (cento e 

cinco) reclusos.

O segundo foi a aplicação do teste de triagem do envolvimento com álcool e outras 

drogas (ASSIST) da Organização Mundial  de Saúde, também com o mesmo número de 

reclusos.  Esses  dados  serviram  como  base  preliminar  de  proposição  dos  possíveis 

parceiros desse projeto, bem como, fundamento para realização das demais atividades a 

partir do diagnóstico obtido com os seguintes dados preliminares:
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PERFIL SOCIAL

A maioria dos reeducandos não completou a oitava série.

As profissões mais procuradas são Mecânica e Pintura.

Os jovens (menores de 30 anos) predominam na população carcerária. A Média de 

idade é 30 anos. O reeducando mais velho tem 57 anos, enquanto a idade mais comum é 

21 anos.
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Evangélicos  são  os  mais  comuns,  seguidos  dos  católicos.  No  geral,  52%  eram 

praticantes antes de serem presos.

Cerca de 28% dos detentos não recebe visitas, 57% tem um companheiro(a) e 40% 

tem filhos.
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Poucos recebiam acima de R$ 1.000,00 antes de serem presos.  A remuneração 

mínima relatada  foi  de  R$  300,00,  a  máxima  de  R$ 8.000,00  enquanto  a  mediana  de 

remuneração foi de R$ 900,00 reais.

Todos,  sem  exceção,  gostariam  de  aprender  uma  nova  profissão  ou  se 

aperfeiçoarem naquela que já possuem. As mais desejadas são mecânica e pintura. Outras 

solicitadas que não aparecem no gráfico, são artesanato e pedreiro.
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PERFIL CRIMINAL

Aproximadamente  30%  (dados  preliminares)  dos  detentos  cometeu  seu  primeiro 

delito antes dos 18 anos. A idade mínima foi 10 anos. A média de idade para o primeiro 

delito foi de 20 anos, no entanto, a idade em que mais se cometeu o primeiro delito foi 15 

anos.

Furto, Roubo e Tráfico predominam como primeiro delito cometido. Entre os delitos a 

que estão respondendo, os mais comuns são Tráfico, Associação para o tráfico, Furto e 

Roubo.



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

115

A maioria se encontra em situação provisória.

.

Há uma equivalência entre primários e reincidentes.



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

116

Aproximadamente 44% (22 indivíduos) dos detentos possui um parente usuário de 

drogas ou álcool.

Os pontos negativos da situação de prisioneiro mais citados pelos reeducandos são 

a saudade da família, a privação da liberdade e a violência dos agentes prisionais.
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Pontos Negativos

PONTOSNEGATIVOS Frequency Percent

A familia me abandonou 1 2,78%

A pena deveria ser outra 1 2,78%

As 18 sao muito severas 1 2,78%

Humilhacao 2 5,56%

Nao  poder  ver  a  esposa  mesmo  estando 
presa

1 2,78%

Nenhum 1 2,78%

O tempo perdido 1 2,78%

Ociosidade 1 2,78%

Privacao liberdade 5 13,89%

Saudade familia 15 41,67%

Tudo e ruim 1 2,78%

Violencia agentes 5 13,89%

Violencia dos agentes 1 2,78%

Total 36 100,00%

Através  dos  dados  do  segundo  instrumento  utilizado  -  ASSIST,  da  Organização 

Mundial  de Saúde, foi  possível observar os dados relativos ao uso e abuso de álcool  e 

outras drogas pelos reeducandos, como se pode observar no gráfico abaixo:

O resultado do levantamento preliminar, na aplicação do ASSIST, aponta para uma 
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prevalência de 77,07% da população carcerária com necessidade de alguma intervenção 

em saúde mental.  Os dados  epidemiológicos  demostrados pelo  levantamento  preliminar 

demonstram a necessidade de implementação de programas de tratamento, estratégias de 

prevenção a recaída e alternativas de reabilitação psicossocial.

Em um segundo momento, após a análise preliminar dos dados obtidos através dos 

questionários, buscou-se conhecer a rede socioassistencial da cidade, objetivando parcerias 

que possibilitem atuação através de medidas preventivas para a redução da reincidência e 

promoção à reinserção social. 

Neste sentido, além de fortalecer a rede de serviços, buscou-se com a implantação 

deste programa a criação de um sistema de dados com informações obtidas através de 

questionário social cujos indicadores e dados estatísticos auxiliaram nos diagnósticos e na 

identificação  do  perfil  social  dos  reclusos,  situação  habitacional,  situação  familiar  atual, 

situação profissional, situação jurídica, situação educacional, situação de saúde. 

       O Poder Judiciário e o Ministério Público de Barra do Garças-MT, dentro de suas 

atribuições  constitucionais  e  legais,  por  meio  de  reuniões  e  visitas  institucionais, 

estabeleceram parcerias com instituições públicas e particulares diversas, a fim de que cada 

um cumpra seu papel jurídico e social para atingir os objetivos do programa. Participam do 

programa,  órgãos  e  entidade  governamentais  e  não-governamentais,  adotando 

comportamento orientado pelo Ministério Público, Judiciário, equipe multidisciplinar e outros 

atores,  atuando  com  a  finalidade  de  propiciar  oportunidade  de  desenvolvimento  ou 

reinserção social do beneficiário da pena.

 Visando à concretização dos objetivos, entrou-se em contato com órgãos públicos, 

com o objetivo de realizar palestras aos reeducandos e oficinas de realização de ações em 

diferentes áreas, com acesso a diferentes políticas públicas. 

Cada parceiro, tem o tempo máximo de 01(um) mês para realização das atividades 

no  Centro  de  Ressocialização  de  Barra  do  Garças,  sendo  facultado  a  antecipação  do 

período. Assim, no período de 06 (cinco) meses se finaliza 01(uma) etapa do Programa.

Nº PARCEIRO OBJETIVO PERIODICIDADE

01 Politec  –  Perícia  Oficial  de 

Identificação  Técnica  /  Barra  do 

Garças - MT

Emitir  documentação  dos 

reclusos;

Contínuo

02 Assistência Social  - Secretaria de 

Assistência Social / CRAS - Barra 

do Garças    MT

a) Informar e instruir os reclusos 

sobre  os  serviços,  benefícios, 

programas e projetos oferecidos 

pela  equipe  da  Secretaria  de 

Ação Social.

1 mês a cada etapa
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b)  Incluir  os  familiares  dos 

reclusos  no  Cad-Único,  nos 

programas  de  transferência  de 

renda (Bolsa Família – Governo 

Federal  e  Panela  Cheia  – 

Estado  de  Mato  Grosso), 

programas  habitacionais  e 

também  nos  serviços  de 

fortalecimento  de  vínculos 

familiares.

03 Previdência Social – Agência Barra 

do Garças – MT

Informar  aos  reclusos  acerca 

dos  direitos  previdenciários, 

como Auxílio Reclusão, auxílio-

doença, aposentadoria, etc.

1 mês a cada etapa

04 Educação  –  Assessoria 

Pedagógica Estado e Município de 

Barra do Garças.

Dialogar  com reclusos sobre o 

retorno às atividades escolares 

e os aspectos pedagógicos  da 

aula  no  interior  da  Cadeia 

Pública.

1 mês a cada etapa

05 Orientação Jurídica:

Defensoria  Pública  do  Estado  de 

Mato Grosso

Núcleo de Prática Jurídica / UFMT

Orientação jurídica aos reclusos 

através de Palestra educativa.

1 mês a cada etapa

06 Profissionalização: SEBRAE  Palestra:  Formalização  para  o 

Micro Empreendedor Individual. 

1 mês a cada etapa

Além disso são realizados parcerias com instituições afins de implementar projetos 

de profissionalização aos reeducandos, bem como, disponibilização de atividades esportivas 

e de lazer, sendo:

07 Profissionalização:  SEBRAE,  SENAI, 

SENAC

a)  Estabelecer  parceria  e  cronograma  de 

execução  de  cursos  profissionalizantes  no 

interior  da  cadeia  pública,  para  aqueles  que 

cumprem pena em regime fechado,  e fora da 

Cadeia  Pública,  para  aqueles  que  cumprem 

pena em regime semi – aberto.
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EMPAER 

b)  Realizar  curso  de  Hortifrutigranjeiros  aos 

reclusos no interior da Cadeia Pública.

08 Parceria  com  a  Superintendência  do 

Sistema  Socioeducativo  de  Mato  Grosso, 

que  disponibilizou  profissionais  de  ensino 

superior  para  atender  às  demandas  do 

Centro de Ressocialização.

a) Profissional de Psicologia;

b) Profissional Educador Físico;

c) Técnico de Enfermagem;

Ainda, são realizadas atividades contínuas no interior do Centro de Ressocialização, 

que visam garantir direitos de forma sistemática, sendo:

09 Educação/Cultura: 

a) Projeto de Remição pela Leitura

b) Reeducando na Universidade

Implementação  do 

Projeto  remissão  pela 

Leitura como forma de 

ampliar  as 

possibilidades  de 

educação  na  Cadeia 

Pública  de  Barra  do 

Garças,  por  meio  da 

participação  de 

profissionais  da  área 

de  educação  federal 

(UFMT)  e  estadual 

(Fundação  Escola 

Nova Chance)

a)  Parceria  com 

UNIVAR  visando 

oferecer  aos 

reeducandos em meio 

-  aberto  aulas  do 

sistema estadual como 

progressão  de  estudo 

nos  níveis  de   Ens. 

Fundamental  e  Ens. 
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Médio;

b)  Oferecer  aos 

reeducandos  que 

concluíram  o  ens. 

Médio,  bolsa  integral 

gratuito  ao  Ens. 

Superior,  oferecido 

pela Faculdade Univar.

10 Saúde a)  Oferecimento  de 

serviços de saúde aos 

reclusos  através  de 

equipe 

multiprofissional, 

composta  por  Técnico 

de  Enfermagem, 

Enfermeiro e Médico

Semanal

Semestral

11 Saúde Mental A  partir  dos  dados 

coletados  através  do 

Assist  –  Teste  de 

Triagem    do 

envolvimento   com 

álcool, tabaco e outras 

drogas  (OMS),  serão 

realizados  as 

seguintes atividades:

b)  Oficinas  de 

prevenção  e  redução 

de  danos  com  os 

reclusos. 

c)Avaliação 

psicológica  individual 

do  quadro  clínico  e 

síndrome  de 

abstinência.

Semanal
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d)  Realização  de 

Curso  de 

Aconselhamento  em 

Dependência  Química 

aos reeducandos.

Contínua

12 Assistência Jurídica aos reclusos:

Defensoria  Pública  do  Estado  de  Mato 

Grosso – Barra do Garças - MT

Núcleo  de  Prática  Jurídica  /  UFMT 

(Campus Araguaia - MT)

Assistência  Jurídica 

aos reclusos 

Contínua  a  partir  da 

demanda

13 Educação  Regular  –  Fundação  Nova 

Chance

Educação Regular dos 

Reclusos  em nível  de 

alfabetização, 

intermediário  e Ensino 

Médio.

Contínua

Além  das  palestras  mensais  através  dos  parceiros  acima  elencados,  são 

desenvolvidos no Centro de Ressocialização Projetos contínuos, que compõem o Programa 

Novos Passos como: 

-        Curso de Aconselhamento em dependência química: tem por objetivo oferecer aos 

reeducandos  em regime fechado,  treinamento  para  o  aconselhamento  em dependência 

química, se utilizando da metodologia dos grupos de mútuo ajuda, por meio de técnicas de 

tratamento da doença. O curso formou no mês de Junho/2015, 08 agentes multiplicadores 

no interior do Centro de Ressocialização; e iniciará nova turma para 15 reeducandos.

− Inserção da Mão de  Obra dos  reeducandos  em Regime SemiAberto:  através de 

Termo  de  Convênio  com  empresas  da  Região,  buscou-se  estabelecer  fluxo  de 

encaminhamento e inserção dos reeducandos no mercado de trabalho. A partir do momento 

que  o  reeducando  progride  do  regime fechado  para  o  regime semiaberto,  o  mesmo é 

encaminhado  para  o  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  (CRAS)  de  Barra  do 

Garças-MT, que entra em contato com as empresas conveniadas objetivando realizar  a 

intermediação da mão de obra. Através do encaminhamento, o reeducando é inserido no 

mercado de trabalho, com a garantia de todos os direitos e deveres trabalhistas;

− Projeto “Remição pela Leitura”: busca desenvolver habilidades de leitura, conduzindo o 

recuperando ao aprendizado, por meio da prática habitual da leitura, ao desenvolvimento 

intelectual, enriquecimento do repertório verbal, etc. Buscou-se também através do Projeto 

disponibilizar  Biblioteca  no  interior  do  Centro  de  Ressocialização  aos  reeducandos.  O 
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projeto já atendeu até a atualidade mais de 30 reeducandos;

− Projeto  'Coral  Canto  Livre”:  o  projeto  visa  implementar  e  manter  atividades  de 

Musicalidade através do Canto Coral. Objetiva, ainda, socializar os reeducandos, promover 

a  atenção,  concentração,  desenvolver  o  trabalho  em  equipe,  a  disciplina,  o 

desenvolvimento da linguagem e da fala, bem como, à valorização e a dignidade do ser 

humano, procurando oportunizar espaço para expressão da arte, da cultura e em especial à 

musicalidade e canto coral. 

− Projeto  “Costurando  Sonhos”:  constitui  alternativa  de  profissionalização  e  atividade 

laboral  aos  reeducandos/as,  tendo  como  objetivo  implantar  Oficina  de  Confecção  de 

Camisetas  no  interior  da  Cadeia  Pública  de  Barra  do  Garças-MT.  Além  da 

profissionalização,  a  atividade  laboral  oferecerá  a  remição  na  pena  ao  reeducando 

participante do projeto, destinação de parte da arrecadação da venda dos produtos às suas 

famílias e a outra parte reinvestida no projeto, de forma autossustentável.

− Assistência à Saúde: parceria com o Município de Barra do Garças-MT, com o auxílio da 

Promotoria  da  Cidadania  de  Barra  do  Garças-MT,  possibilitou  a  nomeação  de  um 

Coordenador Municipal de Saúde para o Sistema Penitenciário de Barra do Garças-MT. 

Esse  profissional  é  o  interlocutor  entre  o  sistema  penitenciário  e  o  sistema  de  saúde, 

agendando  exames,  consultas,  solicitando  medicamentos,  regulando  os  internos  para 

cirurgias etc. Possibilitou ainda a lotação de um médico para atender na Unidade Prisional, 

além de uma enfermeira padrão e uma técnica de enfermagem.

Além das atividades e projetos apensados ao Programa, outros projetos poderão ser 

implementados como instrumentos do sistema de garantia de direitos e ressocialização dos 

reeducandos, que são submetidas à avaliação ao fim de cada etapa de execução, ou seja, 

a cada 06 (seis) meses.

Conclusão

A transformação do Centro de Ressocialização de Barra do Garças-MT começou em 

junho de 2013 com reformas dos alojamentos, pátios, refeitórios, construção de salas de 

aula para escola, 04 novas celas, alojamentos para os agentes prisionais, salas para os 

administrativos,  ambulatório  médico  e  de  enfermagem,  consultório  psicológico  e  muitos 

outros.  A  humanização  do  Centro  de  Ressocialização  iniciou  com a  transformação  das 

instalações  físicas  que  antes  eram  desumanas  e  degradantes  e,  atualmente,  estão 

reformadas, pintadas e limpas. 

Investiu-se na transformação física da Unidade e na implementação dos Projetos R$ 

1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais), valores administrados pelo 

Conselho da Comunidade de Barra do Garças-MT que, na forma da Resolução n.º 154/2012 

CNJ e 05/2015 e. CGJ-MT, presta contas regularmente ao Juízo da Execução Penal e ao 
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Ministério Público.

Os recursos tiveram a seguinte origem:

a. R$ 500.000,00  (quinhentos  mil  reais):  Prestações  Pecuniárias  oriundas  da  1ª 

Vara Criminal de Barra do Garças-MT;

b. R$ 90.000,00 (noventa mil reais): Doação dos Municípios de Barra do Garças-

MT, General Carneiro-MT, Pontal do Araguaia-MT, Ribeirãozinho-MT, Torixoréu-

MT e Araguaiana-MT;     

c. R$ 100.00,00 (cem mil reais): Doação de Materiais pela SEJUDH-MT;

d. R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais): Madeiras apreendidas doadas pela 

SEMA-MT.

e. R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais): Transações Penais oriundas do Juizado 

Especial de Barra do Garças-MT;

f. R$ 300.000,00 (trezentos mil reais): Bloqueio Judicial para Reforma da Unidade 

Prisional (Ação Civil Pública Cód. 164522).;

g. R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): Termo de Ajustamento de Conduta celebrado 

pela Promotoria de Justiça Cível de Barra do Garças-MT.   

De acordo com o estudo psicossocial com os reeducandos da Cadeia Pública em 

Julho/2014, verificou-se que grande parte da população carcerária é oriunda das camadas 

mais pobres da sociedade, com famílias de renda máxima em média de 02 (dois) salários 

mínimos.  Observou-se  que  muitos  iniciaram  o  cometimento  de  crimes  ainda  cedo,  não 

aproveitando  a  infância,  adolescência  e  a  juventude  para  estudar  e  preparar-se para  o 

mercado  de  trabalho.  Provenientes  de  famílias  que  possuem  em  seu  bojo  inúmeras 

vulnerabilidades psicossociais e econômicas, a população carcerária de Barra do Garças-

MT  tem  em  seu  perfil  concentração  significativa  de  desempregados  e  trabalhadores 

autônomos.

Outro fator relevante, oriundo do estudo psicossocial, consiste na valorização e no 

interesse dos reeducandos na inserção no mercado de trabalho e profissionalização. Esse 

interesse  foi  visto  como  oportunidade  para  a  implementação  na  Unidade  Prisional  de 

estratégias  laborais  que  possibilitassem  a  inserção  dos  reclusos  em  atividades  que 

exigissem deles atenção redobrada e concentração para atividade de destreza fina, como o 

corte  e  costura,  além  de  padrão  de  disciplina  no  cumprimento  de  horários  nas  rotinas 

diárias,  tudo  com vistas  a  criar  o  hábito  ocupacional  nos  internos  e  a  consciência  dos 

deveres e direitos do cidadão em sociedade.

Dessa forma, a proposta do Programa “Novos Passos” aqui apresentada objetiva 

continuamente  à  proposição  de  estratégias  de ressocialização  dos  reeducandos  e  seus 
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familiares, além de contribuir para a amenização da reincidência criminal, colaborando para 

a  redução  da  superlotação  dos  presídios,  buscando  instituir  um  modelo  de  atuação 

diferenciado,  contribuindo  para  maior  dignidade  e  a  reinserção  profissional  dos 

reeducandos.

A participação da comunidade e dos parceiros instituiconais é um dos desafios, pois 

romper com os preconceitos demanda um preparo da equipe de trabalho e dos voluntários, 

além de uma discussão com a comunidade sobre qual  a responsabilidade de cada um. 

Ressalte-se  que  a  conjugação  de  esforços  de  todos  os  envolvidos  (Poder  Judiciário, 

Ministério Público, Município, comunidade, empresários, comunidades religiosas, voluntários 

– etc.) é fundamental para que o projeto dê certo.

O Programa “Novos Passos” tem buscado transformar os reeducandos em cidadãos, 

reduzindo a violência fora e dentro da Unidade Prisional e, consequentemente, diminuindo a 

criminalidade e oferecendo a sociedade a tão sonhada paz.
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Resumo 
 
 
Esta apresentação tem por finalidade divulgar uma pesquisa de mestrado realizada no 
PPGE/UFMT – Mestrado em Educação, na linha de Pesquisa Culturas Escolares e 
Linguagens. O objetivo foi observar e analisar como se dá o processo de alfabetização e de 
letramento dos sujeitos privados de liberdade no CRC (Presídio do Carumbé) e ver qual a 
concepção de educação dos envolvidos no processo. Entretanto, o problema desta pesquisa 
fica em torno das concepções de educação e práticas de alfabetização e letramento que os 
alunos da EJA do 1º segmento privados de liberdade possuem acesso e, se, este acesso 
contribui para sua inclusão social. A metodologia utilizada nesta pesquisa se pautou na 
abordagem qualitativa tomando como base as práticas de leitura que os alfabetizadores que 
atuam no presídio utilizam em sala de aula. Os sujeitos desta pesquisa que entrevistamos e 
observamos foram 14 (quatorze) alunos (regime fechado); 01 (um) ex-aluno/preso, 
professor/alfabetizador e 02 (dois) professores. Buscamos dialogar com teóricos que 
discorrem sobre a pesquisa qualitativa como:  Ludke e André (1986), e os autores Bogdan e 
Bilken (1994). As observações e relatos dos sujeitos entrevistados nos indicam que o 
espaço escolar na unidade penal necessita de uma intervenção pedagógica mais atuante, 
mas existem práticas de alfabetização e de letramento em espaços como a biblioteca 
existente na unidade e muito utilizado pelos alunos/presos. Concluindo, percebemos que o 
professor deve valorar as práticas sociais da leitura e da escrita que estão no entorno dos 
sujeitos privados de liberdade que são inúmeras; a linguagem jurídica, as questões que 
envolvem os direitos humanos e as políticas sociais existentes e que o sujeito em privação 
de liberdade não possui o devido conhecimento.  
  
 
 
 
Palavras - chave: Educação de Jovens e Adultos em prisões; Leitura e Escrita. 

                                                 
 
1 - Mestre em Educação pela UFMT; Pesquisador do grupo de estudos e pesquisas em Leitura e Letramento do 
PPGE/UFMT; Agente Penitenciário da SEJUDH/MT.   
2 - Orientadora: Profa. Pós-doutora em Educação pela UFMG e professora titular do programa de pós-graduação 
em educação da Universidade Federal de Mato Grosso. 

SER ALUNO NO ESPAÇO PRISIONAL: 
LER E ESCREVER PARA SI E PARA O OUTRO



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

127

 
 

2 

Introdução 

           Há uma conhecida frase de Nelson Mandela (1994): “ninguém conhece 

verdadeiramente uma nação até que tenha estado em suas prisões”. Nesse sentido, o 

estudo realizado é uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, na linha de pesquisa Culturas 

Escolares e Linguagens e no Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura e Letramento. 

Objetivo é investigar as práticas de alfabetização e de letramento no espaço escolar do 

Centro de Ressocialização de Cuiabá (antigo presídio do Carumbé), em duas salas de 

alfabetização do primeiro segmento da modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

integrantes do programa Por um Brasil alfabetizado do Ministério da Educação em parceria 

com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.  

          Os Ministérios da Educação e da Justiça, com o apoio da Unesco, promoveram, no 

período compreendido entre 2005 e 2008, amplo diálogo com as unidades da Federação, 

tendente a definir estratégias para ampliação e qualificação da oferta de educação nos 

estabelecimentos penais. Em encontros regionais e nacionais, houve expressiva 

participação da sociedade civil organizada, fóruns de Educação de Jovens e Adultos, 

pastoral carcerária, organizações não-governamentais, profissionais da educação, gestores 

dos estabelecimentos penais, agentes penitenciários, bem assim de egressos do sistema 

penitenciário, de internos de estabelecimentos penais do regime semiaberto e aberto, além 

de pesquisadores.  

          Em maio de 1990, foram aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU 

novas e importantes resoluções sobre a educação em espaços de privação de liberdade 

(Resolução 1990/20) e sobre a educação, capacitação e consciência pública na esfera da 

prevenção do delito (Resolução 1990/24). Entre as recomendações mais importantes dos 

documentos para os Estados-Membros, estas: que proporcionem diversos tipos de 

educação que contribua para a prevenção do delito, a reinserção social dos reclusos e a 

redução dos casos de reincidência; que as políticas de educação em espaços de privação 

de liberdade se orientem no desenvolvimento de toda a pessoa, levando em conta seus 

antecedentes de ordem social, econômica e cultural; que todos os presos devem gozar do 

acesso à educação, incluídos em programas de alfabetização, educação básica, formação 

profissional, atividades recreativas, religiosas e culturais, educação física e desporto, 

educação social, ensino superior e serviços de biblioteca; que a educação deve constituir-se 

como elemento essencial do sistema penitenciário, não devendo existir impedimentos aos 

internos para que participem de programas educacionais oficiais; e que propiciem os 
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recursos necessários à equipe e docentes para que os reclusos recebam a instrução 

adequada. 

          Logo, a temática desta pesquisa orbita em torno das práticas de alfabetização e 

letramento que os alunos privados de liberdade têm acesso, intentando depreender se este 

acesso contribui para sua inclusão social e liberdade como um cidadão pleno dos seus 

direitos e deveres. O problema traz a seguinte questão: como se dá o processo de 

alfabetização e letramento em sala de aula do 1º segmento da Educação de Jovens e 

Adultos, no contexto do Centro de Ressocialização de Cuiabá? 

A realidade educacional nos presídios brasileiros aponta que 70% da população 

carcerária não têm o ensino fundamental completo e só 18% dos presos realizam atividades 

educacionais. No Estado de Mato Grosso, os dados são ainda mais preocupantes: 78% dos 

presos não concluíram o ensino fundamental e 8,2% deles são analfabetos. Além da baixa 

escolaridade, eles são, em sua maioria, jovens entre 20 e 29 anos (54%), conforme dados 

INFOPEN/MJ. Diante desta situação, justifica-se plenamente a necessidade de pesquisar o 

ambiente prisional, em bem de oferecer propostas educacionais que possam incluir 

socialmente os apenados. 

No mundo contemporâneo a exigência para a integração do homem em uma 

sociedade grafocêntrica é a de ser letrado. Porém, essa exigência não se limita à 

capacidade de ler e escrever, de ser alfabetizado, mas a de ser capaz de fazer uso 

autônomo dessas habilidades nas diversas práticas sociais. No trabalho, nos bancos, 

hospitais, lojas comerciais, instituições públicas (penitenciárias e outras da execução penal) 

e, mesmo em casa, as atividades passaram, necessariamente, a ser mediadas por 

instrumentos eletrônicos, exigindo assim, uma forma de relacionamento com a leitura e a 

escrita para atender a essas novas exigências na sociedade, que são colocadas com o 

crescente desenvolvimento e utilização das tecnologias modernas em todos os setores da 

sociedade. 

Sabemos que o jovem e adulto encontram muita dificuldade de exercer a leitura e a 

escrita em sua primeira fase escolar, bem como em uma unidade escolar que funciona em 

uma instituição de execução penal (presídio). Nessa fase, deparamo-nos com jovens e 

adultos que se encontram fora de sala de aula há vários anos e que retomaram seus 

estudos somente após estar em uma prisão e ainda, com mais incidência, alunos que nunca 

freqüentaram uma sala de aula. Porém, diante das necessidades do mundo moderno, a 

escola precisa dar respostas a esses alunos, que embora estejam privados de liberdade, 

mas não do direito à educação, em oferecer-lhes práticas de leitura e escrita, que os 

preparem para essas exigências da sociedade. 
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Na última década a Educação de Jovens e Adultos tem sido alvo de reflexão para 

muitos pesquisadores, o que tem proporcionado aos educadores que trabalham nessa área 

reavaliarem suas práticas. Entretanto, ainda perduram dificuldades por parte dos 

educadores em relação à questão de como trabalhar com sucesso a leitura e a escrita. 

Foram baseadas nisto e na experiência como educador no contexto penitenciário há mais 

de 10 anos e trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos em prisões, no município de 

Cuiabá/MT, que procuramos desenvolver esta pesquisa abordando as concepções de 

alfabetização e letramento: a leitura como prática social na Educação de Jovens e Adultos 

em privação de liberdade. 

Pesquisas a respeito dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita vêm 

comprovando que a estratégia necessária para um indivíduo se alfabetizar não é a 

memorização, mas a reflexão sobre leitura e escrita. Essa constatação pôs a prova uma 

antiga crença, na qual a escola apoiava suas práticas de ensino, e desencadeou uma 

revolução conceitual, uma mudança de paradigma. E o letramento surge, segundo Magda 

Soares (2003, 67) com a concepção “Não basta saber ler e escrever, é preciso também 

saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que 

a sociedade faz continuamente. ”  

A metodologia utilizada para a realização do presente estudo foi a aplicação de 

questionário com questões abertas e fechadas entre professor e alunos/presos, de uma sala 

de aula do 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos, da Escola Municipal de 

Educação Básica “Jescelino Reiners” e da Escola Estadual “Nova Chance”, que funcionam 

como salas anexas dentro do antigo Presídio do Carumbé em Cuiabá/MT, hoje Centro de 

Ressocialização de Cuiabá – CRC, além da observação de sala de aula, a fim de obter os 

dados descritivos relacionados à temática. A pesquisa se caracteriza como um estudo de 

caso e de análise qualitativa. 

Para compreender as práticas de alfabetização e de letramento na educação de 

jovens e adultos privados de liberdade, buscamos observar sobre o que vem a ser 

alfabetizar e letrar pessoas que na fase da infância e adolescência não conseguiram a 

garantia de seus direitos à educação, à luz do que lhes assegura a Constituição Federal no 

art. 208.  

 
Metodologia 

 
 De acordo com a natureza da investigação nesta pesquisa, os procedimentos 

adequados foram embasados na abordagem qualitativa, por se tratar de investigação no 

ambiente não escolar, porém em salas de aulas de alfabetização (1º segmento da Educação 
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de Jovens e Adultos) que funcionam em um contexto prisional. Salas de aulas essas que 

estão subordinadas à Escola Estadual Nova Chance (SEDUC/MT) e EMEB Jescelino 

Reiners (SME). 

 É preciso compreender que a construção do conhecimento é um processo histórico, 

individual e coletivo a um só tempo, e, ao derivar da práxis humana, não é linear nem neutro 

como desejava a ciência positivista. Dessa forma, toda pesquisa abriga uma intenção: 

elaborar conhecimentos que proporcionem compreensão e transformação da realidade; por 

ser uma atividade, está posta em determinado contexto histórico-sociológico, ligada a 

valores, ideologias e conceitos de indivíduo e de mundo. 

 A pesquisa qualitativa vem sendo adotada em escala cada vez maior como 

estratégia para a compreensão dos problemas educacionais. Revela muitos aspectos 

macroestruturais da educação, assim como aspectos microestruturais relevantes para quem 

a vive no dia a dia, aspectos que, por longo tempo, ficaram na sombra. 

 Por considerar que a pesquisa qualitativa é a que mais se amolda a este estudo, 

fundamentamo-nos em alguns teóricos, como Bogdan e Biklen (1994), Fazenda (1991), 

Ludke e André (1986).  

 O sentido que os sujeitos conferem à vida é relevante, portanto observar o que estes 

experimentam, suas maneiras de interpretar as experiências e estruturar o mundo social em 

que vivem, torna-se fundamental na pesquisa qualitativa. Sendo assim, procuro 

compreender as ações dos sujeitos no contexto em que estão inseridos, embasando-me em 

Bogdan e Biklen (1994, p. 16) na realização da observação e da entrevista: “O investigador 

introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, tenta conhecê-las, dar-se a 

conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registro escrito e sistemático de tudo 

aquilo que ouve e observa”.  

 Refletindo sobre pesquisa qualitativa em educação, Lüdke e André (1986) apontam 

algumas características que norteiam esse tipo de investigação: o ambiente natural é a fonte 

direta de dados; sendo o, pesquisador seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo se revela muito maior do 

que com o produto; o significado que as pessoas atribuem às coisas e à sua vida é foco de 

atenção especial pelo pesquisador e a análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo.  

 

1.2 Objetivo geral 
- Analisar e descrever como se dá o processo de alfabetização e letramento dos sujeitos 

privados de liberdade do Centro de Ressocialização de Cuiabá. 
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1.2.1 Objetivos específicos 

- Descrever as práticas de ensino da leitura e da escrita, e demais linguagens trabalhadas 

na alfabetização, existentes no contexto da sala de aula que conduzam a desenvolver o 

letramento; 

- Descrever que concepções e práticas educativas permeiam este contexto com relação aos 

professores, agentes penitenciários e gestores; 

- Verificar o que dizem os processos penais dos sujeitos envolvidos na pesquisa; 

- Observar se a metodologia aplicada pelos professores no processo de alfabetização 

contribui para o desenvolvimento do letramento dos alunos;  

- Observar os gêneros do discurso trabalhados em sala de aula, se são condizentes com as 

práticas sociais de leitura e escrita.  

 

1.3 O lócus da Pesquisa 
 O Centro de Ressocialização de Cuiabá está situado no bairro Novo Mato Grosso em 

Cuiabá, com capacidade de abrigar 300 presos do gênero masculino, mas atualmente 

arregimenta 1.300 jovens e adultos em regime de privação de liberdade. No CRC funcionam 

duas escolas públicas em regime de salas anexas. Trata-se da Escola Municipal de 

Educação Básica Jescelino Reinners, mantida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, 

atendendo aos alunos da Educação de Jovens e Adultos do 1º Segmento. A outra é a 

Escola Estadual Nova Chance, Decreto n. 1.543, de 28-08-2008, mantida pela SEDUC/MT. 

Atende aos alunos/presos do ensino fundamental e médio.  

 A escolha do lócus da pesquisa se assenta no fato de que o Centro de 

Ressocialização foi fundado em 1970, primeiro presídio constituído na capital. Naquela 

época, em local longínquo do centro da cidade, fato comum em todas as cidades que 

possuem uma unidade prisional, afastado do aglomerado urbano para garantir a segurança 

dos munícipes. A partir de 2001, deu-se início neste ambiente à alfabetização de jovens e 

adultos (programa Por um Brasil Alfabetizado, parceria MEC/SESI e SEJUSP) como forma 

de humanizar o local após a última grande rebelião ocorrida.  

 O processo de reinserção social no Presídio do Carumbé ocorreu no início de 2005, 

quando Diltom Matos de Freitas, ex-diretor do Presídio Regional do Pascoal Ramos, foi 

transferido para a unidade do Carumbé. Assim, assumindo a direção da unidade, encetou 

sua administração conferindo a ela uma visão governamental, inspirada na gestão 

penitenciária do Estado de São Paulo em Centro de Ressocialização. Nessa esteira, o 

gestor resolveu trazer consigo alguns presos que estavam no Presídio Regional do Pascoal 
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Ramos para implantar definitivamente o método APAC (Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados). Objetivo maior é a valorização humana, oferecendo aos 

condenados condições dignas de recuperação humana por meio da evangelização, trabalho 

e educação. Não esquecido o propósito de proteger a sociedade, socorrer as vítimas e 

promover a justiça. O promotor de Justiça Célio Wilson de Oliveira, então secretário de 

Estado de Justiça e Segurança Pública, a ele coube fomentar e criar o projeto que alterava a 

denominação anterior, Presídio do Carumbé, para Centro de Ressocialização de Cuiabá. E, 

com isso, fosse iniciado um trabalho diferenciado das demais prisões do Estado, na 

tentativa de melhorar as condições de vida dos apenados, à luz de novo contexto.  

Publicado no Diário Oficial do Estado em fevereiro de 2005, por decreto se confere o novo 

nome, intentando fomentar e impulsionar a mudança de cultura e de pensamento do fazer 

segurança pública no contexto prisional do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, tanto o 

gestor Diltom Matos de Freitas como alguns homens em privação de liberdade e servidores 

comprometidos com o processo de humanização e reinserção social no Estado, iniciaram 

grande movimento social a partir de ações educacionais. Estas foram se consolidando por 

meio de esforços de profissionais da educação da SME, SESI, SEDUC e SEJUDH, bem 

como de servidores/gestores do Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral de Justiça e 

Defensoria Pública do Estado.  

Tais ações carrearam significativas conquistadas, que estão a merecer destaque, 

uma vez que notícias veiculadas na mídia cuiabana, sobre o antigo Presídio do Carumbé, 

fazem referência constante às rebeliões e mortes naquele ambiente.  Hoje, como podemos 

perceber nas figuras 1 a 4, essas imagens de como hoje se encontra o lócus, que ainda com 

dificuldades para desenvolver ações de reintegração social do sujeito em privação de 

liberdade a sociedade, mas com um ambiente mais humanizado se comparado ao Antigo 

presídio do Carumbé. 

 

Figura 1 – Foto externa (frente do presídio) 
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Figura 2 - Foto interna e entrada das alas A e B (carceragem) 

 
 

 
 

Figura 4 – Banho de sol dos presos da ala A 
 
 
 
 

1.4 Os sujeitos da pesquisa 

 Os sujeitos desta pesquisa são catorze alunos/presos, pertencentes a três classes 

de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, do Ministério da Educação, e salas 

de aula da EJA do 1º segmento. Também foi entrevistado um ex-aluno do sistema, hoje 

professor-alfabetizador, que já não cumpre o regime de privação de liberdade, tendo sido 

aluno das salas de alfabetização no contexto penitenciário. Igualmente, dois professores-

alfabetizadores, dois operadores de segurança da unidade, uma psicóloga, uma assistente 

social e a coordenadora da Escola Estadual Nova Chance. Compôs o grupo uma professora 

aposentada que iniciou a gestão de educação em prisões na SEDUC, secundada por 

gestores do programa Por um Brasil Alfabetizado. O quadro a seguir evidencia o perfil dos 

envolvidos com a alfabetização no centro de ressocialização:  
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Quadro 1 – Relativo à tipologia do crime e tempo da pena 

Nome/Idade Tipologia do crime Tempo da pena 

CSC 23 Art. 59 (assalto seguido de 
morte) 

22 anos 

DAP 24 Art. 157 (assalto à mão armada) 7 anos e 5 meses 

EMS 40 Art. 121, 288, 157, 155, 59, 33, 
10 (homicídio, formação de 
quadrilha, assalto à mão 
armada, latrocínio, tráfico e 
porte ilegal de arma)  

140 anos 

EFS 43 Art. 155, 288, 304 e 318 (furto, 
formação de quadrilha, 
falsificação de documentos e 
facilitação de contrabando) 

18 anos 

ACA 24 Art. 33 e 155 (tráfico e furto) 
 

7 anos 

DCC 35 Art. 33 (tráfico) 4 anos 

ML 44 Art. 218 (exploração sexual de 
menor) 

6 anos e 1 mês 

NLS 31 Art. 158 (extorsão) 4 anos e 3 meses 

RS 34 Art. 213 (estupro)  16 anos  

RC 49 Art. 121 e 155 (homicídio e 
vários furtos) 

33 anos e 4 meses 

RFS 24 Art. 157 (assalto à mão armada) 
e 121 (tentativa de homicídio) 

16 anos 

RAF 35 Art. 33 (tráfico) 8 anos e 10 meses 

ALF 38 Art. 155, 157, 288, 10 (furto, 
assalto à mão armada, 
formação de quadrilha e porte 
ilegal de armas) 

24 anos 

SSF 44 Art. 121 (tentativa de homicídio) 9 anos e 9 meses 

 Fonte: Setor de administração penal do Centro Ressocialização de Cuiabá. 

O quadro acima retrata a situação dos alunos/presos, revelando que: no que tange 

ao grupo dos catorze sujeitos analisados nesta pesquisa. Constatamos que em seus 

processos penais o maior índice de condenação pelo código penal brasileiro segue a 
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sequência – cinco sujeitos condenados pelo art. 155 (furto); quatro sujeitos condenados pelo 

art. 157 (assalto à mão armada); quatro sujeitos condenados pelo art. 121 (homicídio); 

quatro sujeitos condenados pelo art. 33 (tráfico); três sujeitos condenados pelo art. 288 

(formação de quadrilha); dois sujeitos condenados pelo art. 59 (assalto seguido de morte); 

um sujeito condenado pelo art. 218 (exploração sexual de menor); um sujeito condenado 

pelo art. 213 (estupro) e um condenado no art.158 (extorsão) e art. 10 (porte ilegal de 

armas). 

Quadro 2 – Relativo à situação civil 

Nome/Idade Estado civil N. de filhos Local de origem 

CSC 23 Solteiro Um Buriti Bravo/MA 

DAP 24 Solteiro Nenhum Várzea Grande/MT 

EMS 40 Amasiado Três Cuiabá/MT 

EFS 43 Amasiado Três Goiânia/GO 

ACA 24 Casado Um São Paulo/SP 

DCC 35 Solteiro Nenhum Sto. Antônio do Leverger/MT 

ML 44 Separado Três Chapada dos Guimarães/MT 

NLS 31 Solteiro Nenhum Mirassol d’Oeste/MT 

RS 34 Separado Um Penápolis/SP 

RC 49 Solteiro Dois Araçatuba/SP 

RFS 24 Amasiado Dois Cuiabá/MT 

RAF 35 Amasiado Quatro Boa Vista da Aparecida/PR 

ALF 38 Solteiro Quatro Jussara/GO 

SSF 44 Amasiado Quinze Nova Marilândia/MT 

 Fonte: Setor de administração penal do Centro Ressocialização de Cuiabá. 

 O demonstrativo retrata que: dos sujeitos pesquisados, seis são solteiros; cinco 

amasiados; dois separados e apenas um é casado. No item número de filhos, o sujeito SSF 

se destaca com a quantia de quinze filhos; os sujeitos RAF e ALF possuem cada, quatros 

filhos; EMS, EFS e ML, possuem cada, três filhos; os sujeitos RC e RFS, possuem cada, 
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dois filhos; CSC, ACA e RS, possuem cada, apenas um filho; e os sujeitos DAP, DCC e 

NLS, não possuem nenhum filho. O quadro a seguir estampa o perfil dos gestores, técnicos 

e agentes penitenciários envolvidos na ação educacional do Centro de Ressocialização:  

1.6.1 Observação em sala de aula 

A observação em sala de aula possibilita que o pesquisador se aproxime das 

expectativas dos sujeitos que, não são poucas, no contexto pesquisado, o que constitui 

importante alvo nas pesquisas qualitativas. As observações nas salas de aula ocorreram 

após a leitura dos processos e das listas de condenados, associada com as listas dos 

alunos/presos que estavam matriculados no programa de alfabetização das oito turmas 

existentes no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Foram estampadas quatro turmas pela 

SME e quatro pela SEDUC. Feito o cruzamento listas, identifiquei nomes repetidos e 

inexistentes, ou seja, não constavam na lista oficial no cartório do presídio. Sendo assim, as 

aulas observadas foram revelando, no andar dos dias, a má gestão das turmas no contexto. 

Por conta dessa problemática administrativa, passei a realizar a observação nos três turnos, 

uma vez que constavam, tanto na SME e quanto na SEDUC, turmas de alfabetização de 

matriculados nos três turnos. O período das observações em sala de aula com autorização 

dos responsáveis pela administração penal no Estado, ocorreram de setembro/2010 a 

agosto/2011.  
Como forma de registro das observações transcrevi o conteúdo das aulas em um 

caderno de campo registrando em fotografias as atividades. Ficou claro o descaso com que 

a Secretaria de Educação trata o programa de alfabetização no contexto penitenciário, a 

despeito do empenho da administração penal. Fato é que, com apenas dois professores, 

com carga horária individual de 30 h/a na SEDUC e 40 h/a na SME, podem ser 

responsáveis por mais duas turmas de alfabetização cada de alunos/presos em processo 

pedagógico de alfabetização. Some-se a isso o fato de a técnica, contratada pela SEJUDH 

com carga horária de 40 h/a para realizar intervenção pedagógica na unidade, acumulava 

igualmente a função de coordenadora local de seis turmas pela SME, com uma carga de 

outras tantas 40 h/a. Bem como a agente penitenciário que outrora acumula três 

cargos/funções na unidade era professora/alfabetizadora de duas turmas pela SME e 

coordenadora local pela SEDUC responsável por oito turmas de alfabetização onde dessas 

oito turmas cinco eram cadastradas em nome de reeducandos que nunca entraram na sala 

de aula para ministrar aula. 
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1.6.2 Características da sala de aula 

As salas de aula onde são realizadas as atividades de ensino são diminutas, com 

pouca iluminação e ventilação de ar. Isso contribui, em muito, para tornar a sala de aula 

imprópria para um aprendizado com qualidade, pois o barulho dos presos, ao fundo, quando 

em momentos de oração, se dissemina pelos corredores, de forma tão ensurdecedora, que 

a professora necessita, vezes sem conta, paralisar as aulas para não ter de competir com os 

gritos dos líderes religiosos do presídio. São, aproximadamente, 39 alunos em situação de 

privação de liberdade em regime fechado em sala de aula, trazendo sérios problemas de 

postura corporal, higiene pessoal, de saúde - tuberculose, hanseníase, DST e conjuntivite – 

em meio a outros problemas relatados pelos próprios alunos/presos durante as entrevistas 

realizadas.  

O local é objeto de visitação tanto da parte dos familiares dos presos como de 

advogados, oficiais de justiça e religiosos, quatro dias em cada semana, dificultando 

significativamente o cumprimento das atividades pedagógicas dos professores com seus 

alunos. Em conversa com a gerente administrativa do local, igualmente coordenadora do 

setor de educação CL, sobre como foram selecionados os alunos/presos para o processo de 

alfabetização em sala de aula por meio dos programas de alfabetização, concluí que não 

houve uma seleção organizada e respaldada no que rege a LEP 7.210, de 11-7-1984, em 

seus artigos 5 a 9: 

- Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo seus antecedentes e 

personalidade, para orientar a individualização da execução penal. (Vide art. 

5º, XLVI, da Constituição Federal). 

 
- Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade 
adequada ao condenado ou preso provisório. (Artigo com redação dada pela 
Lei n. 10.792, de 1º-12-2003). 

 
- Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada 
estabelecimento, será presidida pelo Diretor e composta, no mínimo, por dois 
chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, 
quando se tratar de condenado à pena privativa da liberdade. 

 
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da 
Execução e será integrada por fiscais do Serviço Social. 

 
- Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos 
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à 
individualização de execução. 
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Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o 
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 
semiaberto. (vide art. 174). 
- Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da 
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes 
peças ou informações do processo, poderá: 
I – entrevistar pessoas; 
II – requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e 
informações a respeito do condenado; 
III – realizar outras diligências e exames necessários. (vide art. 174). 

      

Quanto a esse trabalho de classificação, a ser realizado dentro de uma penitenciária 

e de responsabilidade da Comissão Técnica de Classificação citada acima, é de suma 

importância sua existência no contexto penitenciário. Finalidade é que não ocorram 

injustiças e/ou privilégios, em detrimento de alguns e injustiças a outros, uma vez que o 

acesso à sala de aula, à educação no contexto penitenciário, não traduz privilégio, como 

geralmente se verifica no contexto, mas um direito garantido perante a LEP, em seus artigos 

17 a 21 Lei n. 7.210, de 11-7-1984. 

 

1.8 Tópicos observados na pesquisa 

 Para que pudesse vincar os dados coletados durante a pesquisa com as práticas 

educativas no envolto, e que o leitor desta, possa vislumbrar os dados frutos das 

observações e diálogos com os sujeitos pesquisados neste, emergiram questões, que as 

elegi como sendo, tópicos observados e analisados na pesquisa. Eis abaixo relacionados: 

* Aulas observadas 

* O fazer pedagógico dos alfabetizadores 

* O ser professor na prisão 

* O olhar de gestores sobre a educação 

* Escolaridade na prisão 

* A importância do ato de ler 

* As leituras na prisão  

* As dificuldades no ato de ler 

* Como os professores ensinam a ler 

* Os bereus e as cartas escritas 

* O jornal A grade e a rádio Cipó 

* Os desafios da Educação de Jovens e Adultos em prisões  

 

 Os tópicos observados durante a pesquisa assim constituídos, compõem um todo 



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

139

 
 

14 

orgânico de discursos e práticas pedagógicas relacionados à leitura, escrita e ao letramento, 

levados a efeito no universo prisional pesquisado. 

 
Resultados e Discussões 

 
As relações de poder nos espaços prisionais são muito enraizadas e carregadas de 

discursos autoritários que, no geral, permeiam os espaços da administração penal. Com 

isso, tenta a todo o momento se impor, seja por meio do discurso abusos de poder seja até 

mesmo por certos atos de corrupção. Há sempre um olhar de vigilância em prol da 

segurança ou do jogo das relações de poder de quem se revela mais forte; entre aquele que 

está privado de liberdade, e o outro, que a respira saborosamente. Freire (1987) assim se 

expressa com relação aos opressores: 

A violência dos opressores que o faz também desumanizados, 
instaura uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser 
mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra a 
quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os 
oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de 
criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de 
fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade 
em ambos (FREIRE, 1987, p. 16). 
  

 
Ouvir as vozes desses homens e registrá-las é poder conhecer seus papéis sociais 

de preso, de aluno, de pai de família. Dar-se conta de si mesmo, como um indivíduo ativo e 

criador, é reconhecer que só há, neste momento, um sentido para a vida: o próprio ato de 

viver sob o episódio do encarceramento.  

Ao ouvir suas histórias, foi possível comparar a vida que antecede o delito com o 

momento vivido, bem assim as possibilidades de agir com um olhar para o futuro, em 

condições de revelar circunstâncias até então não percebidas. Com relação à leitura e à 

escrita, observei que os jovens e adultos privados de liberdade, lendo e escrevendo para si 

e para o outro, evidenciavam estratégias discursivas, ora previsíveis ora imprevisíveis, 

entremeadas com expressões possíveis e estabelecidas entre os diversos interlocutores. 

Vivendo na prisão, o perigo se estampa em sua duplicidade. Prisioneiros diferenciados se 

medem, se avaliam e estão sempre atentos, na espreita do perigo recíproco. Foucault 

(1989, pg. 79) considera um verdadeiro ato revolucionário ver pessoas falando por si 

mesmas. Para ele, os discursos dos prisioneiros, apesar de todas as interdições, contam 

melhor e mais claro o cotidiano prisional. As vozes dos sujeitos privados de liberdade vão 

desfilando visões pessoais sobre as instituições que os excluem e, ao mesmo tempo, 

pretendem regenerá-las com medidas que pouco diferem das ações consideradas 
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delituosas. 

Descobrir em si mesmo a potência para administrar os medos se revela no sentido 

de buscar uma vida melhor. Reconhecer, no olhar do outro, sinais de simpatia é ficar em 

estado de bem-estar. A escrita de si, a escuta do outro, a leitura e a releitura de mundo se 

tornam préstimos recíprocos. 

Os itens relevantes que lanço a seguir, e que discorro neste, partem da imersão 

realizada no lócus para poder então elucidar: escolaridade na prisão, a importância do ato 

de ler, as leituras na prisão, as dificuldades no ato de ler, como os professores ensinam a 

ler, os “bereus” e as cartas escritas, o jornal A grade e a rádio Cipó, os desafios da 

Educação de Jovens e Adultos em prisões.  

 

5.1 Escolaridade na prisão 

 As atividades de sala de aula com intuito educativo, inseridas no contexto da 

Educação de Jovens e Adultos em prisões para os homens em privação de liberdade, se 

comparadas às frentes de trabalho existentes no CRC, estavam ainda tímidas até o dia 30 

de junho de 2011. A partir desta data, a educação obteve um incentivo e espaço de maior 

visibilidade e importância com a sanção da Presidente Dilma que altera3 a Lei de Execução 

Penal aprovada pelo Senado. Em adendo, permite às pessoas em privação de liberdade 

diminuir sua pena com base nas horas de estudo. De autoria do Senador Cristovam 

Buarque (PDT-DF), a proposta estabelece que o detento tenha um dia a menos de pena a 

cada 12 horas de estudo. 

 No Centro de Ressocialização de Cuiabá, as ações educativas ocorrem desde o ano 

de 2003, iniciativa do SESI/MEC com o Programa Brasil Alfabetizado - PBA, 

institucionalizando e constituindo salas de aulas anexas a EMEB Jescelino Reiners a partir 

do ano de 2005 (ver, em anexo II, cópia da ata de reunião e início das atividades da 

Educação de Jovens e Adultos em prisões no CRC). Somente em 2008, foi criada a Escola 

Estadual Nova Chance. 

As atividades educacionais na prisão se revestem de significado para os alunos em 

privação de liberdade muito além do mero significado formal da educação. Vamos 

acompanhar os relatos dos alunos sobre o cotidiano escolar.  

Perguntei aos alunos qual o sentido de eles estudarem na prisão, e qual a importância 

                                                 
 
3 - Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011. Altera a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor 
sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho. Altera os artigos 126, 127, 128 da Lei 
7.210, de 11-6-1984. 
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da escolarização neste contexto. Vejamos o que dizem: 

É muito importante voltar a estudar, mesmo sendo preso, porque quando a cadeia, 
ela não foi desenvolvida simplesmente pra te jogar lá dentro como um bicho 
trancafiado, entendeu, impedido de sonhar, não. Na verdade, o meu ponto de vista... 
quando eles criaram a cadeia foram para colocar pessoas que eventualmente 
cometeram erros e que dentro dessa cadeia elas pudessem parar, pensar, refletir no 
que fizeram e realmente procurar corrigir este erro. Então, nada melhor do que a 
educação para te fazer refletir na busca de uma mudança em prol de uma 
transformação daquilo que te prejudicava. Porque sem a escola não tem como eu ser 
uma pessoa melhor, eu preciso aprender pra poder ensinar, eu preciso aprender pra 
me transformar, eu preciso aprender pra mim ser outra pessoa, pra ser diferente, pra 
mim ser reintegrado à sociedade, ainda que lá fora existam as escolas públicas foi 
necessário a pessoa ser presa pra entender, colocar dentro da cabeça que a única 
forma de ter uma vida melhor é através dos estudos (CSC). 

 
É importante pra mim pra garantir meu futuro, meu estudo, minha educação, meu 
aprendizado, aprender a ler e escrever (DAP). 

 
Pra mim conhecer a realidade. Ela muda para você conhecer a realidade. Tinha 
vontade de conhecer códigos, direito civil, direito do código penal, todas as coisas. 
Então, você tem ânimo, muda sim o homem. Primeiramente Deus. Aí vem a 
educação, com certeza. Você vê que a própria Bíblia fala para conhecer os livros. Se 
encher de sabedoria, ou seja, não que você vá ler um livro que vai te ensinar a 
roubar, a matar, mas um livro que vai te ensinar a passar daquele mal. Eu sou crente, 
você acha que eu não tenho que ler livros? Vou ter que ler, vou ter que conhecer 
(EMS). 

 
Por que abre mais a mente. Tem hora que você tá com a mente conturbada. Tem a 
escola que você vai nela, você se distrai. Por que ali você já conversa, já entra uma 
matemática na história, uma contação. Então quer dizer, é mais um aprendizado que 
você aprende. Eu tenho a oportunidade de aprender mais um pouco, eu vou ali, vou 
aprender. Cada dia que você tá na sala de aula aqui nesse lugar é mais um 
aprendizado (EFS). 

 

Na verdade, estudar aqui é uma nova e outra oportunidade que agora eu quero 
agarrar e ir até ao fim. Eu quero me formar, mesmo sabendo que minha cabeça, às 
vezes, eu não entendo nada do que a professora fala. Eu acho que é das pancadas 
na cabeça que meu pai me deu. E eu quero, sim, me formar um dia (ACA). 
 
Olha, a escola aqui pra gente é muito importante, e eu mesmo, em mim mudou 
assim. Mudou muita coisa. Eu era uma pessoa muito agressiva, dentro do colégio. 
Hoje em dia eu sou uma pessoa mais educada. Sou uma pessoa mais atenciosa, 
presto atenção nas coisas (DCC). 

 
A escola aqui pra mim... mudou muita coisa. Porque antes eu ficava só assim… 
parado na vida porque você sabe, né, que a mente vazia é oficina do diabo, e cê 
tando na escola não. Lá cê tá estudando, tá conversando algumas horas com os 
amigos, e você esquece tudo quanto é coisa, você está com a sua mente mais 
tranquila (ML). 

 
Meu objetivo de estudar é ocupar a minha mente... não é nem tanto para reduzir a 
minha pena é para mim ocupar minha mente, que eu já fico o dia inteiro trancado 
dentro daquela cela, escutando lorota de preso, escutando filme velho, como diz um 
ditado, um linguajar aqui né, escutando filme velho de preso. Se tivesse como eu 
trabalhar, eu trabalhava, não queria nem redução de pena nem nada, só para mim 
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ocupar meu tempo. Porque quem está acostumado a trabalhar, ele é acostumado, já 
cinco hora da manhã tá de pé, toma um café e já sai já para batalha né (NLS). 

 
A escola aqui é muito importante porque se eu me formar... Com certeza eu vou sair 
mais bem preparado. Se eu sair antes da Copa, então, meu Deus do céu, vou 
abraçar com unhas e dentes qualquer restaurante aí que eu pegar pra mim. Você vai 
querer absorver mais coisas novas, aprender novas línguas e isso vai me ajudar 
muito lá fora quando eu for fazer gastronomia, inclusive, quando eu tava lá fora eu já 
usava muito o inglês lá no restaurante Getúlio Gril porque lá vai muito gringo... (RS). 
 

RS é um pizzaiolo que sente orgulho em dizer que já trabalhou em vários 

restaurantes de Cuiabá e São Paulo com um currículo disputado pela cozinha italiana. Ele 

me disse ser um especialista em massas italianas e pizzas. Segundo afirmou, poder estudar 

significa uma oportunidade maior para que, quando ele sair, possa conseguir um emprego 

ainda melhor onde ele já trabalhava, pois seu patrão o aguarda para retomar o emprego 

assim que ele obtiver o alvará. Ele fala de seu sonho em se tornar um profissional da 

gastronomia.  

 
A escola é pra me expressar bem, pra falar bem, ser um bom orador. Eu mesmo não 
falo bem o português, mas escrever, eu escrevo bem. Então, eu procuro falar o 
português brasileirado, não o matuto, mas a gente, às vezes, procura se expressar de 
uma maneira que seja compreensível pra maioria, porque se hoje você subir em um 
público e falar de uma maneira difícil, ninguém vai entender. Então, você tem que ter 
uma dosagem certa pra que o público compreenda a mensagem (RC). 
 
A escola é importante porque... na minha infância eu não tinha muita assim a vontade 
por muitas coisas que aconteceu... Então, tipo hoje, assim eu dentro da sala de aula... 
é uma alegria, porque muitas vezes a gente brinca com os colegas da gente... Aquela 
infância que a gente não tinha dentro da sala de aula, hoje nós têm. Aquela 
brincadeira saudável... Nós brinca com a professora, a professora brinca com nós, é 
uma importância muito grande e aquilo ali transmite uma alegria. É muito importante a 
gente tá aprendendo também muitas coisas boas (RFS). 

 
 

Como podemos observar, o sentido que esses alunos dão ao espaço escolar e 

também a oportunidade de poderem estudar ganham representação de liberdade, de busca 

pelo tempo perdido, de autonomia, de esperança por dias melhores. Uma escola que 

representa não somente uma instituição que repassa conhecimento, mas para esses alunos 

representa a porta de entrada para uma nova história de suas vidas. O momento em sala de 

aula, para muitos, é lúdico e de esvaziamento das mentes do terrível lugar que representa o 

presídio. Podemos ver na fala de RFS que eles possuem uma relação de amizade para com 

a professora e que as aulas transmitem alegria. Logo, essa disposição para o conhecimento 

aflorado por parte da maioria dos alunos deve ser aproveitada pelos professores em mediá-

los para uma prática de ensino, como nos propõe a autora Soares (2003): 
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[...] cabe-nos colaborar na descoberta de soluções para o combate ao 
precário acesso que o povo brasileiro vem tendo à leitura e à escrita, mas 
soluções que realmente levem à inserção na cultura letrada, pois as soluções 
que têm sido propostas, tanto as soluções escolares quanto as soluções 
adotadas em movimentos de alfabetização de adultos, na verdade 
frequentemente camuflam, sob o pretenso “alfabetizado”, aquele que, embora 
tenha aprendido a ler e a escrever, não se apropriou verdadeiramente da 
leitura e da escrita como bem simbólico de uso político, social e cultural, não 
se integrou realmente na cultura letrada: ao povo tem-se permitido que 
aprenda a ler e a escrever, não se lhe tem permitido que se torne leitor e 
produtor de textos. E isso porque a introdução tanto da criança quanto do 
adulto no mundo da escrita vem-se fazendo, quase sempre, mais para 
controlar, regular o exercício da cidadania, que para liberar para esse 
exercício (SOARES, 2003, p. 59). 

 
 
Perguntei o que mudou para eles depois que entraram na escola. 
 

Olha, mudou porque eu tenho certeza mudou meu psicológico, principalmente 
meu psicológico... Tem palavras, muitas vezes foge da mente, tem pessoas que 
tem um psicológico ruim por causa da droga, por causa da prisão e muitas dores 
que passou, muitas percas, muitas derrotas. Então, quer dizer, pessoas que ficam 
revoltados com a situação, então, quer dizer, é muito bom pro psicológico da 
gente, pro dia a dia, pro cotidiano, ajuda a gente bastante caminhar (RFS). 
 
Na minha vida, a escola, aqui dentro e estudando agora mesmo tando preso, ela 
tem um fundamento. Hoje que eu pretendo fazer até um curso de direito, pretendo 
fazer uma teologia também que eu gosto muito da teologia bíblica e até pra eu 
ensinar meus próprios filhos, ajudar meus filhos no crescimento, porque o filho se 
espelha no pai, ‘ah! meu pai tá fazendo faculdade, tá fazendo direito, eu quero ser 
um advogado também’. Então, acho que a leitura pra mim hoje seria esse grande 
projeto: ajudar minha família a enxergar, meus filhos, e a leitura é a visão (RAF). 
 
Ah! A escola aqui é o lugar que pra mim serve de espairecer a minha cabeça, 
porque lá na ala se você fica só lá, você fica louco porque eles falam demais no 
seu ouvido com religião pra cá e jejum pra lá. Ih, eu tenho que ficar mais dedicado 
porque eu gosto muito de como o professor ensina pra gente. Ah, e eu não sabia, 
mas ele já foi preso aqui também, então, ele sabe muito bem como é a nossa vida 
aqui, todas as coisas que passamos aqui (ALF).  
 
A escola é muito importante porque ela vai levantar minha vida ao sair daqui, 
aquele meu eu velho foi embora, sou uma nova criatura, minha mente tá aberta 
hoje (SSF). 
 
 

 As falas dos alunos nos revelam que o papel da educação em sua vida está 

relacionado com mudança de atitudes, de pensar, como porta de entrada para uma 

perspectiva de vida com mais qualidade e oportunidades. De poder ter acesso ao mundo 

letrado e ao mundo do conhecimento como forma de obter autonomia, buscando 

independência social por meio do acesso à leitura e escrita. Há aqueles que desejam se 

ausentar das celas com o intendo de obter um pouco de liberdade, uma vez que nelas 

quando não existe a imposição para a oração. Antes, existem os jejuns forçados a que todos 



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

144

 
 

19 

têm que se submeter, e os alunos, ao frequentarem a sala de aula, querem ‘ocuparem suas 

mentes para não ficar loucos’. A escola traz a esperança de reintegração social e de poder 

ter profissão por meio do estudo.  

 É de Freire (1970, p. 68) o pensamento sobre a necessidade de conscientizar, tanto 

educadores quanto educandos, de que "ninguém educa ninguém, os homens aprendem 

comunitariamente”. Esses homens têm consciência da mudança que a escola pode 

proporcionar às suas existências e sabem que poderão avançar para melhorar suas 

condições sociais se fizerem esforço para completar os estudos deixados para trás, desde a 

infância.  

 

5.2 A importância do ato de ler 

Uma boa forma de um docente fomentar a leitura é mostrar 
o gosto por ela – quer dizer, comentar sobre os livros 
preferidos, recomendar títulos, levar um exemplar para si... 
Os estudantes devem encontrar bons modelos de leitor na 
escola, especialmente aqueles que não possuem isso em 
casa. (SOLÉ, 1998). 
 

No contexto penitenciário, a leitura e a escrita enceram um valor de significância 

voltado ao ato de se conhecer e de se envolver com o mundo letrado e seus códigos. Há 

também o desejo de entender os processos penais que são escritos em linguagem 

jurídica. Logo, o acesso ao mundo da leitura e da escrita para esses sujeitos representa 

não somente a apropriação de um conhecimento linguístico, mas também o poder de ter 

acesso ao mundo letrado e ao mundo do conhecimento como forma de obter autonomia, 

tendente a buscar sua independência social por meio do acesso à leitura e a escrita. 

Então perguntei aos alunos qual era a importância da leitura e da escrita em sua 

vida. Fiquemos com o depoimento deles: 

  
A leitura, ela tem se tornado um hobby na minha vida. Não gostava de ler era 
preguiçoso, não suportava ver a cara de um livro, mas depois que eu descobri que 
ler me faz ser uma pessoa melhor e mais inteligente, completamente diferente, 
capaz de abordar diversos assuntos. Eu sempre quis ser o melhor, então, por isso 
eu quero ler cada vez mais (CSC). 
 
Eu gosto de caçar mais ensinos, ou seja, hoje eu estava com esse aqui, código 
penal, daí tem muitos livros bons, poesia... Gosto de poesia! Salomão falou que 
poesia é bom. E alguns casos históricos que eu já vi aqui, sobre esse tipo de 
historia de Cuiabá (EMS). 
 
A leitura é muito importante... pelo menos na minha vida. Porque se eu tivesse 
uma leitura boa mesmo, eu hoje em dia estaria bem, não estaria aqui dentro não. 
Estaria num emprego digno, no ar condicionado, tranquilo, ganhando meu salário 
digno aí, com meu carro bom, com minha casa boa. Não estaria ralando aí, 
fazendo um extra de moto-táxi pra mim se dar mal.  
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O estudo é tudo na vida, primeiramente Deus né, segundo o estudo né, que a 
pessoa também tem que ter Deus no coração né (NLS). 
 
A leitura me ajuda muito, eu aprendo, aprendi a escrever mais foi lendo, li muito 
na penitenciária. Foi através daí que eu abri um pouco mais a mente, Eu tive uma 
infância meio reclusa né, então eu não aprendi muito quando era pequeno, eu fui 
aprender quando eu já tava meio adulto, então ainda tem um pouco de criança 
dentro de mim, só que é devido o tempo que eu perdi dentro da cadeia. Então, eu 
acho que a leitura é muito valiosa pro ser humano. Pra que ele venha aprender a 
se expressar, aprender a escrever, que lendo você aprende a escrever (RC). 
 
Pra que precisa da leitura... Olha, pra ser franco os meus pais não tiveram 
estudo... Então, quer dizer, ela não teve estudo, meu pai também não teve estudo, 
raramente assim eles conseguem pegar um ônibus, então, quer dizer, não é fácil a 
gente tá no meio da cidade pra ler alguma coisa, muitas das vezes a gente quer 
ver alguma coisa, ah! como que é o nome daquilo ali procurando informações pra 
outras pessoas, então, quer dizer, é muito triste isso aí. A pessoa sabendo ler é 
uma grande importância (RFS). 
 

 
Os alunos não somente concordam entre si sobre a importância da leitura na vida de 

uma pessoa, mas também sabem discernir essa importância de se elevar socialmente por 

meio da leitura em sua vida. Em acréscimo, são sabedores de que o lugar onde estão 

cumprindo pena poderia ter sido evitado se, em sua escolarização, obtivessem o acesso 

adequado ao mundo cultural da linguagem e do letramento social.  

Em seu relato, podemos observar o prazer com que todos falam da leitura como 

única forma de poderem ter uma vida mais digna e tranquila mesmo estando preso. Na 

prisão, eles fazem a leitura da bíblia, de revistas, periódicos, entre outros, como forma de 

busca de refúgio do contexto prisional que nada lhes agrada pelo fato de ser um ambiente 

hostil. E esse ambiente pode e deve ser utilizado pelo professor em sua prática pedagógica 

no sentido de valorar essa vontade e dedicação por parte do aluno em querer ler cada vez 

mais. Afinal, este não somente sabe e possui o devido conhecimento sobre a leitura em sua 

vida como também necessita aprender por meio da leitura que se faz indispensável, não 

somente informações que o mundo letrado proporciona, mas das habilidades e 

competências para ser um leitor crítico com capacidade de interpretar, analisar, questionar e 

de construir outro texto, partindo de sua competência como leitor.  

Segundo Paulo Freire, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. 

Primeiro, a “leitura” do mundo, do pequeno mundo, em se movia; depois, a leitura da palavre 

que nem sempre, ao longo de sua escolarização, foi a leitura da “palavra mundo”. Na 

verdade, aquele mundo especial se dava a ele como o mundo de sua atividade perspectiva, 

por isso mesmo como o mundo de suas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras”, as 

“letras” daquele contexto em cuja percepção experimenta e, quando mais o fazia, mais 
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aumentava a capacidade de perceber, se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de 

sinais, cuja compreensão se aprende na relação social. 

As histórias desses sujeitos com relação ao meio familiar nem sempre foram de 

acesso ao mundo cultural e de escolarização com qualidade, bem como seus pais, em sua 

grande maioria, são de famílias totalmente analfabetas. Então podemos observar que o 

desejo desses sujeitos é de poder ter uma vida melhor por meio da leitura. E nesse caso, 

tanto a escola quanto os professores possuem uma representação social de um valor 

imensurável na vida desses alunos. 

 

5.2.1 As leituras na prisão 

“A leitura não é só um meio de adquirir informação: ela 
também nos torna mais críticos e capazes de considerar 
diferentes perspectivas” (SOLÉ, 1998). 

 

Perguntei aos sujeitos entrevistados o que eles mais gostavam de ler na prisão. De 

conformidade com suas respostas, o gênero literário e o gênero informativo são os que mais 

apareceram em seu relato, pois os alunos sentem necessidade de ler até mesmo como 

forma de minimizar o sofrimento físico e moral causado pelo lugar onde forçosamente têm 

que conviver. É lendo e interagindo com os demais parceiros que conseguem, por meio do 

ato de ler, adquirir conhecimento e fazer fruir sua imaginação. 

 
Ah! Eu leio diversos livros, leio livros de diversos autores como Augusto Cury, 
como Eduardo Cabe, como Machado de Assis, como Daniel Cotrim. Garibaldi e 
Manuela. Retrata bastante a realidade. Ele é um romance que eu achei 
interessante, porque faz parte do cotidiano brasileiro (CSC). 

 
Leio livros. Quando tenho oportunidade, eu leio uns livros aí. De Jorge Amado, eu 
gosto de ler uns livros de Cora Coralina. Então, na rua eu tenho hábito de ler o 
jornal todos os dias de manhã, que eu tenho assinatura. Eu aprendi esse hábito 
com certas pessoas com quem comecei a andar. Acordar de manhã cedo, 
levantar, pegar o jornal. Aí eu vou pro banheiro. Eu leio um jornal rapidinho, 
sentado no banheiro (EFS). 

 
Eu leio Jornal. Aqui nós temos acesso ao jornal Folha universal, eu leio só para 
entretenimento, mas ele é mais religioso. Porque a gente não tem acesso ao 
Gazeta, Folha de São Paulo, esses melhores, e leio também muitas revistas 
velhas, né, aqui na biblioteca (RS). 

 
Ah, eu leio a Bíblia. Antigamente eu lia muito romance, hoje eu já não tenho muita 
paciência pra ler romance, então eu leio livros de história... alguns livros que 
aparecem por aí. Agora eu tô lendo um livro de história, lendo não, de vez em 
quando eu dou uma olhada nele, mas lendo mesmo, eu leio mais a Bíblia (RC). 
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Pude observar que existem, nas salas de aulas de alfabetização, alunos que não 

gostam que os professores falem de religião, porque estão saturados do excesso de 

discurso religioso nos raios. Logo, é interessante o professor estar preparado didaticamente 

para propor gêneros do discurso, tanto da literatura nacional como da universal, que 

encartem histórias de vida e de superação que proporcione aos alunos não somente a 

literatura, mas também elevar a autoestima dos alunos/presos. Igualmente para mostrar que 

ele também é capaz de escrever sua própria história de superação, o que leva um certo 

tempo, mas que é a melhor saída para ele, na qualidade de cidadão/aluno. O aluno privado 

de liberdade não tem nada a perder em buscar conhecimento pela leitura e letramento 

social, uma vez que ele possui o tempo a seu favor. O professor desse contexto precisa 

entender e valorar isso, e também ser um leitor, que traga para esse aluno estímulo à 

leitura. Do contrário, ficará sempre no faz de conta que eu ensino e faz de conta que o aluno 

aprende, fator que contribui para a alienação por intermédio da religião. Um gênero, 

bastante significativo, para a leitura em sala seria o próprio processo do aluno, cuja 

linguagem é bastante complexa. Isso faria com que a leitura tivesse cunho real, ou seja, a 

leitura como prática social deve contemplar as necessidades do cotidiano. 

Podemos observar, nas falas dos alunos, que eles gostam de ler e sabem escolher o 

que necessitam ler para aproveitar o tempo de ócio na prisão. É salutar percebermos que 

esses alunos criaram um hábito de ir para o espaço da biblioteca do presídio para obter 

acesso a leituras. Para eles, não importa se essas leituras estão sendo feitas mesmo que de 

jornais e revistas já usados, mas o que eles querem é não perder o hábito de ler. E as 

leituras de obras literárias distribuídos pelo MEC, por meio da coleção literatura brasileira do 

PNL, são procuradas com frequência por aqueles que estudam. Essas leituras são 

buscadas no espaço da biblioteca com mais frequência, em dias de visita de familiares. 

Existe um número deles que não recebem visitas e como não gostam de permanecer nas 

alas, pelo fato de que, se nelas ficarem, precisam ficar com o rosto voltado para a parede, 

no pátio da cela, então eles preferem ir à biblioteca conversar com outros colegas de prisão 

e também realizar leituras.  

5.3 Os “bereus” e as cartas escritas 
Nas correspondências entre os sujeitos na prisão, podemos observar a importância e 

o significado da palavra escrita em um pedaço de papel, dado que esta possui e encarta um 

significado ainda maior. Seu sentido contempla uma interação entre sujeitos carentes de 

afeto, desejosos de uma palavra consoladora, de uma notícia que, carreando um pouco de 

felicidade, minimize as dores do enclausuramento.  Para Bakhtin (1996, p. 36) a linguagem 
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escrita e falada é um fenômeno de relação social, o autor esclarece: 

A palavra é o fenômeno ideológico por natureza. A realidade toda da 
palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada 
que não esteja ligado a essa função, nada que tenha sido gerado por ela. A 
palavra é o modo mais puro e sensível da relação social. 

 
 

A autora Câmara (2011), em seu pensar sobre o papel da escrita na vida dos sujeitos 

presos, revela que: 

 
Integrar o prisioneiro ao convívio social implica despojar-se de preconceitos 
sociais e culturais, conhecer os diversos caminhos geradores das 
desigualdades, compreender as diferentes visões de mundo, saber as 
emoções e os sentimentos humanos imbricados em sonhos, medos, 
amores e fúrias. É preciso conhecer o discurso não autorizado, que “não 
cabe nos laudos do processo”, e para isso necessário se faz ouvir, ver, 
pensar, buscar, aprender, reaprender a ser e a viver. Hoje me pergunto, 
onde estarão os que passaram pela prisão e não escreveram nem foram 
vistos? Qual o apoio que terão recebido? E é por isso, e por tudo que 
sabemos tão pouco, que temos de perguntar: por que prisões? (CÂMARA, 
2011, p. 114). 
 

  
Assim, os bilhetes (bereus) e cartas analisados a seguir das figuras de n. 31 a 45, 

revelam um pouco desse convívio e do despojar de preconceitos sociais e culturais, da qual 

Câmara (2011) retrata. Recorrendo a Bakthin (1996), que relata a palavra ser o modo mais 

puro e sensível da relação humana, elegi esses bereus de um grupo de alunos da sala de 

alfabetização de jovens e adultos, no contexto da penitenciária. Para revelar o significado da 

palavra escrita em um pedaço de papel. 
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Figura 32 – Relato sobre a importância da escola no presídio 
 
 
 ALF escreve uma carta emocionante, na qual faz a defesa do livro, entreabrindo sua 

importância como objeto cultural. Em sua concepção, o livro deveria ser respeitado, por se 

tratar de instrumento para a aquisição da leitura e da escrita. Há, em suas palavras, um 

pedido de socorro para o livro. Outro ponto relevante, assinalado por ele, diz respeito à 

relação professora e aluno. O detento expressa o respeito que tem pela professora, 

evidenciando uma concepção que, embora seja discutível no meio educacional 

contemporâneo, aquela em que a professora exerce papel de mãe, demonstra que pode 

haver carinho entre professores e alunos. Este aluno reconhece ainda o valor da escola 

como possibilidade de inserção social. 
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Figura 41 – Relato de um aluno listando as dificuldades que enfrenta todos os dias na prisão para poder 

conseguir estar em sala de aula 
 
 

O conteúdo na carta-bilhete, descrito pelo aluno GCL, nos permite analisar como 

esse aluno e outros, que almejam estar em sala de aula, são prejudicados pelos inúmeros 

fatores de uma gestão administrativa da unidade envolta em problemas de organização e de 

desrespeito ao direito e ao acesso à educação. Podemos perceber, em seu relato, que o 

aluno relaciona sete tipos de problemas que ele enfrenta todos os dias para poder estar em 

um espaço que lhe é de direito, espaço esse que fica apenas a alguns metros de sua ala 

(cela). A esse aluno é dificultado o direito que deveria ser concedido e garantido, ora por 

agentes penitenciários, ora por outros presos que exercem liderança da ala, impedindo-o de 

ir à sala de aula. Depreende-se, do relato do aluno, que ele se preocupa com seu 

rendimento escolar, pois afirma que, nos dias de visitas, não há aulas e, em outros dias, 
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falta água na unidade, o que prejudica o tempo curricular a que esse aluno deveria ter 

acesso. 

 
Figura 45 – Abuso aos direitos humanos x religiosidade 

 
Quanto à denúncia relatada nesta carta acima pelo aluno HSO, de fato ocorre e com 

frequência no contexto da unidade do Centro de Ressocialização de Cuiabá. Os abusos de 

violência/tortura psicológica que alguns grupos de líderes religiosos exercem no contexto se 

explicam como ausência de uma gestão pública na unidade que seja eficaz, no que 

concerne à Lei de Execuções Penais e aos Tratados Internacionais de proteção aos direitos 

humanos. O aluno nos descreve que é obrigado a ficar orando de joelhos, madrugada a fora 

para seguir uma norma de conduta imposta por outros colegas presos que exercem um 

poder paralelo dentro do contexto. Isso finda por deixá-los cada vez mais vulneráveis e 

debilitados com sua saúde física e mental, impedindo-o de produzir, com qualidade, a leitura 

e a escrita que exigem atenção, concentração, bem-estar físico e psíquico.  

 
Algumas Considerações 

 
A escrita na prisão assume um sentido de grande importância, pois, por meio dela, 

os presos buscam “aliviar tensões e suprir carências mais profundas” (MIGNOT, 2002, 

p.117). 
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A leitura e a escrita, no contexto penitenciário, ajudam os presos a pensar no ato de 

escrever que emerge do cárcere como uma “tentativa desvairada de abolir a mais difícil das 

distâncias impostas entre um homem e o mundo” (MORAES, 2000, p.55), que é a prisão.  

É nesse contexto que a escrita se torna meio de superar a solidão, de relatar e 

cobrar seus direitos básicos de seres humanos. Nessa vertente, possibilita a ilusão da 

liberdade tão almejada, tornando-se canal de desabafo e exercício de si. As cartas (bereus) 

têm o condão de provocar uma interação com a linguagem escrita na vida dos presos, pois, 

nessas circunstâncias, “la comunicación mediante la escritura se convierte en una 

necesidad vital” (RUBALCABA PÉREZ, 2005, p.222). 
 

En todo el mundo, las formas de la tortura y de la resistência – uma de las 
cuales es la escritura – se asemejan. Cuanto más extremo y 
desesperanzado es el sufrimiento, más sorprendente resulta que los 
sometidos a el gásten sus escasas energias em escribir (RUBALCABA 
PÉREZ, 2005, p. 218). 
 
 

Como acentuado, o direito ao acesso em sala de aula, ou a outros espaços 

educativos na prisão, torna-se um direito que deveria ser inviolável, pois nas cartas fica 

patente quanto esses homens almejam obter uma vida melhor por meio do acesso à 

educação, ao direito de ser alfabetizado e letrado. Tal conquista é buscada ora para retornar 

ao seio familiar, ora para reclamar de maus tratos, ora para declarar o seu afeto a alguém, 

ora para cobrar por direitos, quando não com o intuito de se preparar para o mercado de 

trabalho. Esse é um direito que o poder público deve franquear a eles no espaço da prisão, 

pois as histórias de escolarização desses alunos nos permitem concluir da dívida social que 

o poder público tem com essa população carcerária. Em síntese, são homens que ainda não 

tiveram garantido seu maior direito, qual seja é o de ler e escrever com cidadania, dignidade 

e com liberdade de expressão, sem nenhum tipo de repressão e abuso ao direito humano.   

Os professores alfabetizadores e demais gestores e servidores que atuam nos 

espaços da educação em prisões precisam desenvolver uma educação de fato 

emancipadora, causa que tão bem é patrocinada por Freire (1998). Trata-se de um mundo 

repleto de repressões e de vulnerabilidade: a miseré social e cultural, a ignorância do 

conhecimento socialmente construído, a exploração por parte da mídia sensacionalista e da 

exploração financeira que os sujeitos privados de liberdade vivem no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá, caracterizam aspectos de suma importância e de riqueza 

pedagógica para trabalhar com uma educação de fato libertadora, no contexto penitenciário. 

E claro, não deixando de valorar a base de uma educação de jovens e adultos que está 



Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

153

 
 

28 

respaldada no Parecer 11/2000 – CEB/CNE do Ministério da Educação. Arregimenta as 

funções reparadoras, equalizadoras e qualificadoras, franqueando que os alunos/presos 

necessitam entender e compreender todo esse processo político e social a ser rompido, 

vindo a tornar-se um sujeito educado. Em acréscimo, iniciar sua própria história de vida 

social, ainda que sujeito às vulnerabilidades sociais, mas com uma consciência crítica 

formada, que lhe proporcionará a liberdade de consciência. 

O professor precisa valorar de preferência as práticas sociais da leitura e da escrita 

que estão no entorno dos sujeitos privados de liberdade, inúmeras que são: os códigos 

penais, os processos, a linguagem jurídica, as questões que envolvem os direitos humanos, 

a política da Educação de Jovens e Adultos, a política do SUS. Enfim, as políticas sociais 

atuantes em nosso País, que o sujeito privado de liberdade se vê privado também deles, por 

estar em espaços educativos circunscritas à prisão. Esse é um direito que lhe é devido, na 

qualidade de aluno da Educação de Jovens e Adultos em prisões. As questões atinentes à 

dialogicidade na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, no contexto penitenciário, 

devem ser muito exploradas e valoradas, até porque é o único espaço que esse tipo de 

sujeito tem a seu dispor, onde deve ser ouvido e, por tabela, ser respeitado como ser 

humano. Afinal, é naquele espaço de sala de aula que eles levantam sua voz, descobrem 

sua identidade imprimem sentido ao viver. Aí acalentam seus sonhos, arquitetam seus 

projetos de vida, advogando por direitos que aprendeu a conhecer naqueles espaços tão 

ausentes de espaço, privados da sonhada liberdade.  

No contexto penitenciário, a leitura e a escrita enceram um valor de significância 

voltado ao ato de se conhecer e de se envolver com o mundo letrado e seus códigos. Há 

também o desejo de entender os processos penais que são escritos em linguagem jurídica. 

Logo, o acesso ao mundo da leitura e da escrita para esses sujeitos representa não 

somente a apropriação de um conhecimento linguístico, mas também o poder de ter acesso 

ao mundo letrado e ao mundo do conhecimento como forma de obter autonomia, tendente a 

buscar sua independência social por meio do acesso à leitura e a escrita. Como podemos 

encontrar nesta pesquisa, as rodas de leitura organizadas pelos próprios alunos/presos; a 

Rádio Cipó e o jornal A Grade que são meios de usos da linguagem para o acesso a cultura 

letrada e com metodologias significativas para o espaço de privação de liberdade. As aulas 

de leitura dramatizada que encontramos nas práticas de uma professora, embora poucas 

vezes, merecem destaque como sendo atitudes metodológicas que propiciam aos alunos 

uma leitura mais prazerosa, crítica e reflexiva. De modo geral as práticas pedagógicas que 

envolvem a leitura e a escrita ainda se sustentam numa concepção tradicional com alguns 

momentos tendendo para a concepção sóciointeracionistas. 
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Assentado nas observações realizadas na sala de aula, percebemos que os 

professores poderiam inserir, em seus planos de aulas, autores, personalidades brasileiras 

que também entreabrem histórias de vida de superação, não raro, emolduradas por causas 

sociais significativas.  É de todo relevante assinalar que o aluno/preso não é portador de 

nenhuma fraqueza mental. Mais que isso: o ambiente de tensão, de sujeira, de alienação 

religiosa, de exploração/tortura psicológica e de várias vulnerabilidades pode ser invertido e 

transformado se o professor, em sala de aula, estimular com boas leituras, conferindo um 

ensino/aprendizado que valore as experiências de vida dos alunos, faça do ambiente 

escolar um ambiente mais criativo, dinâmico e prazeroso, resultado da leitura refletiva. 

Afinal, esse aluno reclama pela intervenção pedagógica do professor, com vista a que esse 

aluno consiga, com dignidade, realizar as devidas leituras que lhe ampliem a visão de 

mundo, descortinando a possibilidade de sonhar sonhos mais reais e palpáveis. Só assim, 

poderá o educando se libertar das amarras das instituições totais que emergem no contexto. 

É possível observar, nos dados coletados, que as falhas no processo pedagógico de 

avaliação, de acompanhamento e de intervenção, que deveria ocorrer nas salas de 

alfabetização da Educação de Jovens e Adultos do 1º segmento, não se dão por conta do 

não envolvimento dos segmentos. O perfil do servidor penitenciário, para atuar num 

contexto prisional com uma política voltada à reinserção social, não pode prescindir de uma 

formação sólida. Nesta pesquisa identificamos que aquele agente penitenciário, detentor de 

um nível superior nas áreas humanas e sociais, dispensa um olhar mais eficaz, o que 

conduz a um entendimento coeso de sua atuação profissional naquele contexto. Está na 

mão desses servidores a responsabilidade da segurança, da educação e da transformação 

dos sujeitos em privação de liberdade, habilitando-os a retornar a sociedade, em busca do 

que o homem mais almeja: sua liberdade. 

Pude constatar que as salas consideradas como alfabetização, na verdade, abrigam 

alunos que estão fazendo à aquisição inicial da leitura e da escrita e também aqueles que 

estão desenvolvendo essas habilidades. Urgente se faz uma prática pedagógica mais 

significativa do ato de ler e de escrever, com criticidade, canalizada para a cidadania, pois 

os alunos argumentaram, em entrevistas, que querem uma escola que disponibilize um 

tempo maior de adequação curricular. Em complemento, que ofereça livros e material 

didático que possam auxiliá-los em suas leituras e na busca pelo conhecimento, conduzindo 

ao tão necessário letramento.  

Finalizando, o ensino na prisão pode ser aperfeiçoado se houver, de início, o 

cruzamento dos dados do aluno, ainda no ato da matrícula, entre a SEJUDH e a SEDUC. 

Procedimento não diverso se dá com a Vara de Execuções Penais, estendendo a esse 
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aluno o direito à remissão em razão das horas aulas estudada. Em suma, o aluno/preso 

precisa ser visto com mais cuidado por parte da equipe gestora e dos professores, 

respeitada, mais que tudo, sua condição de ser humano, em condições, portanto, de 

emprestar um significado novo de sua vida à sociedade que, de certa forma, foi por ele 

ofendida.  E deixo uma pergunta que muito me intrigou durante todo o tempo de observação 

no lócus de pesquisa. Por que, a equipe de segurança do Centro de Ressocialização de 

Cuiabá, quando necessitava impor o seu poder de mando, proibia de imediato, toda e 

qualquer atividade educativa que é de direito do sujeito em privação de liberdade?  

Somente com a visão assentada no social, inserida na comunidade, imprimindo 

constituição efetiva a ela, torna-se o aluno/preso capaz de ler e interpretrar seu próprio 

cotidiano, assim como o mundo. A esse nível pode chegar somente o letrado, não o 

meramente alfabetizado. Por isso, só ao letrado é dado exercer sua cidadania com 

plenitude, titular que é de seus direitos e consequentes deveres. 
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