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Art. 118. O Conselho Disciplinar decidirá após ouvir o
preso de forma sigilosa e espontânea.
CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 119. Agentes penitenciários, funcionários e
servidores usarão o tipo de vestimenta a ser adotado pelo
Departamento de Administração Prisional da Secretaria
Executiva da Justiça e Cidadania ou por ele permitido.
Art. 120. É defeso ao integrante dos órgãos da execução
penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a
segurança e a disciplina dos estabelecimentos penais, bem
como exponha o preso a inconveniente notoriedade durante o
cumprimento da pena.
Art. 121. As dúvidas surgidas na aplicação desta Lei
Complementar serão dirimidas pelo Diretor do Departamento de
Administração Prisional e pela Corregedoria do Sistema
Prisional da Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania.
Art. 122. Os estabelecimentos penais regulados por esta
Lei Complementar deverão, no prazo de cento e vinte dias a
contar da data de sua publicação, adaptar-se às normas aqui
estabelecidas.
Art. 123. Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
Florianópolis, 17 de janeiro de 2011

“A lei é viva e a justiça não
falha! Esquece o mal para
sempre e semeia o bem cada
dia! Ajuda aos que te cercam,
auxiliando a ti mesmo”.

(Francisco Cândido Xavier)

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
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privados dados e informações a respeito do condenado; e
III - realizar outras diligências e exames necessários.
CAPÍTULO XII
DO CONSELHO DISCIPLINAR
Art. 112. Ao Conselho Disciplinar, instituído pela Lei nº
7.210, de 1984, compete:
I - apurar faltas disciplinares, sugerir sanções, elogios e
recompensas; e
II - realizar estudos para formar o perfil do
comportamento prisional do interno.
Art. 113. O Conselho Disciplinar é composto de:
I - o chefe de segurança;
II - representante do Departamento de Saúde e
Assistência Médica;
III - 1 (um) psicólogo; e
IV- secretário.
Parágrafo único. Na falta ou impedimento de um ou mais
membros, o substituto será designado pelo gestor do
estabelecimento penal dentre funcionários.
Art. 114. Somente poderá compor o Conselho Disciplinar
quem tiver contato intenso e extenso com os presos.
Art. 115. O Conselho Disciplinar será presidido pelo
chefe de segurança e se reunir-se-á tantas vezes quantas forem
necessárias, para deliberar sobre as tarefas a seu cargo.
Art. 116. As decisões serão sempre coletivas e lançadas
por escrito, sendo tomadas por maioria simples.
Parágrafo único. O empate será desfeito considerandose vencedores os votos favoráveis ao preso.
Art. 117. Quando necessário, o Conselho Disciplinar
poderá socorrer-se do auxílio de qualquer elemento do
estabelecimento penal para esclarecer suas decisões.

RESUMO
O Sistema prisional de Santa Catarina não vem cumprindo as
funções declaradas ou prometidas da pena privativa de
liberdade, fato este constatado em razão do alto nível de
reincidência verificado. Essa reincidência decorre de diversos
fatores, sendo um deles, e talvez o cerne da questão, é a
dificuldade enfrentada pelo egresso na obtenção de um
emprego, decorrente, principalmente, de sua estigmatização e de
sua desqualificação profissional. Nesse sentido esta pesquisa
teve como objetivo a verificação a utilização da Educação a
Distancia, na modalidade técnico profissionalizante, como um
apoio para facilitar a inserção do apenado no mercado de
trabalho,
desenvolvendo
habilidades,
permitindo
sua
competitividade no mercado de trabalho, além da valorização
como ser humano. O método utilizado para a coleta de dados
foram os documentos existentes no ergástulo e o questionário
elaborado com respostas abertas e de múltipla escolha.
Palavras-chave: Profissionalização, Apenado, Educação a
Distancia.
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Art. 107. As recompensas serão concedidas
gradativamente aos internos de acordo com a Lei federal nº
7.210, de 1984.
Art. 108. As recompensas serão concedidas pelo gestor
do estabelecimento penal, ouvido o Conselho Disciplinar.
CAPÍTULO XI
DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 109. À Comissão Técnica de Classificação, quando
se tratar de condenado à pena privativa de liberdade, compete:
I - classificar os condenados, segundo os seus
antecedentes e personalidade, a fim de orientar a
individualização da execução penal;
II - elaborar o programa individualizador e acompanhar a
execução das penas privativas de liberdade e restritivas de
direitos; e
III - propor à autoridade competente as progressões e
regressões dos regimes, bem como as conversões.
Parágrafo único. Nos demais casos, a Comissão
Técnica de Classificação atuará em conjunto com o Juízo da
Execução e será integrada por fiscais do serviço social.
Art. 110. A Comissão Técnica de Classificação,
presidida pelo gestor do estabelecimento penal, é composta de:
I - Presidente;
II - no mínimo 2 (dois) chefes de serviço;
III - 1 (um) psiquiatra;
IV - 1 (um) psicólogo; e
V - 1 (um) assistente social.
Parágrafo único. A Comissão Técnica de Classificação
se reunir-se-á tantas vezes quantas forem necessárias, para
deliberar sobre as tarefas a seu cargo.
Art. 111. A Comissão Técnica de Classificação, no
exame para obtenção de dados reveladores da personalidade
do preso, tendo sempre presentes peças ou informações do
processo, poderá:
I - entrevistar pessoas;
II - requisitar de repartições ou estabelecimentos
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CAPÍTULO IX
DOS DIREITOS
Art. 101. Os direitos inerentes ao interno regulamentamse pela Lei federal nº 7.210, de 1984.
Seção Única
Do Pecúlio Prisional
Art. 102. O pecúlio prisional compõe-se do saldo
resultante da remuneração do preso, deduzidas as despesas
que ele tem obrigação de ressarcir, em razão do crime cometido
e de sua manutenção carcerária.
Parágrafo único. A movimentação do pecúlio prisional,
depositado em conta pecúlio, será feita por meio de pedido
formulado pelo preso e devidamente justificado ao gestor do
estabelecimento penal.

ABSTRACT
The prison system of Santa Catarina is not fulfilling its functions
declared or promised the sentence of imprisonment, a fact
verified due to the high level of recurrence occurred. This
recurrence is due to several factors, one of them, and perhaps
the heart of the matter is the difficulty faced by the graduate in
obtaining a job, mainly due to its stigma and de-skilling. In this
sense, this research aimed to verify the use of Distance
Education, vocational technical modality as a support to facilitate
insertion of the convict labor market, developing skills, allowing
their competitiveness in the labor market, as well as the
appreciation human being. The method used for data collection
were and documents in the questionnaire with open questions
and multiple choice.
Keywords: Professionalization, Distance Education, Convict.

Art. 103. O pecúlio prisional tem sua destinação adstrita
às alíneas “b” e “c” do § 1º do art. 52, correspondendo cada uma
delas a 25% (vinte e cinco por cento) do total do pecúlio
depositado em poupança.
Parágrafo único. O preso não poderá gastar além dos
percentuais previstos para as alíneas “b” e “c” do § 1º do art. 52.
Art. 104. Deduzidas as despesas previstas nas alíneas
“b” e “c” do § 1º do art. 52, o saldo restante do pecúlio prisional
somente será entregue ao preso em caso de livramento
condicional ou de cumprimento de pena.
Art. 105. Quando o preso não tiver família a que deva
assistir, o percentual correspondente à alínea “b” do § 1º do art.
52 será integrado ao saldo existente na conta pecúlio.
Art. 106. Em caso de morte do preso, o saldo será
entregue aos seus herdeiros e, na falta destes, posto à
disposição do Ministério Público para as providências legais
cabíveis.
CAPÍTULO X
DAS RECOMPENSAS
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Art. 98. São sanções disciplinares leves:
I - advertência verbal; e
II - repreensão.
Art. 99. São sanções disciplinares médias:
I - restrição de direitos; e
II - recolhimento na própria cela por período de 5 (cinco)
a 10 (dez) dias a ser sugerido pelo Conselho Disciplinar e
aprovado pelo Diretor-Geral.

CAPÍTULO VIII
DAS PRERROGATIVAS
Art. 100. São prerrogativas fundamentais inerentes à
personalidade do preso:
I - o preso deve ser tratado com o apreço que merecer
pelo seu comportamento, nada se devendo exigir que possa
degradá-lo de sua condição;
II - durante a execução da pena, o preso conservará
todos os direitos que não haja perdido ou lhe tenham sido
suspensos, por força de lei ou sentença, conforme prevê a Lei
federal nº 7.210, de 1984;
III - fora das outorgas decorrentes de sua condição
pessoal ou resultantes de crédito de favores, adquiridos no
curso de sua vivência em estabelecimento do Sistema
Penitenciário, nenhum privilégio ou discriminação será deferido
ou feito ao preso;
IV - não serão exigidos procedimentos incompatíveis
com as prerrogativas do interno, como o exercício de atividades
de espionagem traiçoeira em relação a seus companheiros, mas
é inerente a prestação de testemunho sobre ilícitos de qualquer
natureza que sejam de seu conhecimento; e
V - o dever de trabalhar, de se dedicar a atividades
educativas e o condicionamento disciplinar não serão
convertidos em exigências constrangedoras da personalidade,
mas organizados como expedientes de ressocialização e de
preparação do interno para a vida do homem livre.
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I - praticar ou contribuir para a prática de jogos proibidos,
agravando-se a falta quando essa prática envolver exploração
de outros presos;
II - resistir, inclusive por atitude passiva, à execução de
ordem ou ato administrativo;
III - ofender funcionários;
IV - praticar compra ou venda não autorizada em relação
a outro preso;
V - faltar à verdade com o fim de obter vantagem ou
eximir-se de responsabilidade;
VI - formular queixa ou reclamação com improcedência,
reveladora de motivo reprovável;
VII - explorar companheiro sob qualquer pretexto ou
forma;
VIII - desobedecer aos horários regulamentares;
IX - recusar-se sem motivo justo ao trabalho que for
determinado;
X - recusar-se à assistência ou ao dever escolar sem
razão justificada;
XI - entregar ou receber objetos sem a devida
autorização;
XII - desleixar-se da higiene corporal, do asseio da cela
ou alojamento e descurar da conservação de objetos de uso
pessoal;
XIII - lançar nos pátios águas servidas ou objetos, bem
como lavar, estender ou secar roupas em local não permitido;
XIV - produzir ruídos para perturbar a ordem nas
ocasiões de descanso, de trabalho ou de reunião;
XV - desrespeitar os visitantes, seus ou de outros
internos;
XVI - retardar o cumprimento de ordem com intuito de
procrastinação;
XVII - descurar da execução de tarefa; e
XVIII - ausentar-se dos lugares em que deva
permanecer.
Art. 97. As faltas disciplinares graves regulamentam-se
pela Lei federal nº 7.210, de 1984.
Seção VI
Das Sanções Disciplinares
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será anotado no prontuário do preso.
Art. 94. A qualquer momento o preso poderá requerer a
revisão da punição sofrida, desde que prove haver sido:
I - a decisão fundamentada em testemunha ou fato
comprovadamente falso; e
II - aplicada a punição em desacordo com esta Lei
Complementar.
Parágrafo único. O pedido de revisão só se admitirá se
fundado em provas não apresentadas anteriormente.
Seção V
Das Faltas Disciplinares
Art. 95. São faltas disciplinares leves:
I - ocultar fato ou coisa relacionada com a falta de
outrem, para dificultar averiguações;
II - utilizar material, ferramenta ou utensílio do
estabelecimento penal, em proveito próprio, sem a autorização
competente;
III - portar objeto de valor, além do regularmente
permitido;
IV - transitar pelo estabelecimento penal ou por suas
dependências em desobediência às normas estabelecidas;
V - desobedecer às prescrições médicas, recusando o
tratamento necessário ou utilizando medicamentos não
prescritos ou autorizados pelo órgão médico competente;
VI - enviar correspondência sem autorização do gestor
do estabelecimento penal;
VII - utilizar-se de local impróprio para satisfação de
necessidades fisiológicas;
VIII - utilizar-se de objeto pertencente a outro preso sem
o devido consentimento;
IX - proceder grosseira ou imoralmente em relação a
outro interno;
X - simular doença ou estado de precariedade física
para eximir-se de obrigação; e
XI - cometer desatenção propositada durante estudos ou
aula de serviço.
Art. 96. São faltas disciplinares médias:
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providências preliminares que o caso requeira e, sendo
necessário, determinar o isolamento preventivo do preso.
Art. 86. Cabe ao gestor do estabelecimento penal
encaminhar à Comissão Técnica de Classificação e ao
Conselho Disciplinar a comunicação de que trata o art. 85 desta
Lei Complementar.
Art. 87. O Conselho Disciplinar realizará as diligências
indispensáveis à precisa elucidação do fato, velando pelo direito
de defesa do infrator.
Art. 88. Concluído o incidente disciplinar, o Conselho o
remeterá, com seu parecer, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, ao gestor do estabelecimento penal para
julgamento.
Art. 89. No parecer de que trata o artigo anterior, o
Conselho opinará quanto à culpabilidade do interno e proporá ao
gestor do estabelecimento penal a punição que entender
cabível.
Art. 90. As faltas cometidas no serviço externo serão
julgadas pelo gestor do estabelecimento penal, depois de
exarado o parecer do Conselho Disciplinar.
Art. 91. Será admitido como prova todo elemento de
informação que o Conselho Disciplinar entender necessário ao
esclarecimento do fato.
Art. 92. O interno poderá solicitar reconsideração do ato
punitivo no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados daquele em
que a decisão seja comunicada ao preso, quando:
I - não tiver sido unânime o parecer do Conselho Diretor
em que se fundamentou o ato punitivo; e
II - o ato punitivo tiver sido aplicado em desacordo com o
parecer do Conselho.
Parágrafo único. O pedido de reconsideração não pode
ser reiterado.
Art. 93. Somente após tornar-se definitivo, o ato punitivo
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liberação de alguma ou algumas normas gerais de segurança; e
VI - haver agido em conluio com funcionário.
Art. 78. A execução da sanção disciplinar aplicada
poderá ser suspensa por 6 (seis) meses quando, a critério do
gestor do estabelecimento penal, as circunstâncias, a gravidade
e a personalidade do recluso autorizarem a presunção de que
não voltará a praticar falta.
Art. 79. Cometendo o interno nova falta durante o
período de suspensão, será a sanção suspensa executada
cumulativamente com a que vier a sofrer.
Art. 80. A execução da sanção disciplinar será suspensa
quando o órgão médico do Sistema Penitenciário a
desaconselhar por motivo de saúde, em parecer acolhido pelo
gestor do estabelecimento penal.
Art. 81. Ao preso submetido à sanção disciplinar será
assegurado banho de sol e visita médica, nos dias e horários
fixados pela Direção do estabelecimento penal.
Art. 82. O tempo de isolamento preventivo do infrator
será sempre computado no prazo de duração da sanção
disciplinar aplicada.
Seção IV
Do Procedimento Disciplinar
Art. 83. Cometida a infração, deverá o preso ser
conduzido ao agente penitenciário chefe de plantão ou
supervisor, para a lavratura da ocorrência.
Art. 84. O agente penitenciário chefe de plantão ou
supervisor comunicará imediatamente a ocorrência ao gestor do
estabelecimento penal, a fim de que este mantenha ou revogue
as providências inicialmente tomadas em parecer no Registro de
Ocorrência.
Art. 85. O agente penitenciário chefe de plantão ou
supervisor deverá, tendo em vista a gravidade da falta, adotar as

120

17

arquivamento.

1 INTRODUÇÃO
Seção III
Da Aplicação das Sanções

Art. 72. Na aplicação das sanções disciplinares, serão
levados em conta os antecedentes do preso, o motivo que
determinou a falta, as circunstâncias em que ocorreu e as
consequências que acarretou.
Art. 73. As sanções disciplinares na própria cela ou em
cela especial de isolamento não ultrapassarão o prazo de 30
(trinta) dias, para cada falta cometida.
Art. 74. Compete ao gestor do estabelecimento penal,
ouvido o Conselho Disciplinar, aplicar as sanções disciplinares.
Art. 75. As sanções disciplinares poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente.
Art. 76. São circunstâncias que sempre atenuam a
sanção:
I - a personalidade abonadora do preso;
II - a ausência de faltas anteriores;
III - ser maior de 60 (sessenta) anos;
IV - haver sido de somenos importância sua cooperação
na falta;
V - ter confessado, espontaneamente, a autoria da falta
ignorada ou imputada a outrem;
VI - haver agido sob coação a que não podia resistir; e
VII - ter procurado, logo após a falta, evitar ou minorar
suas consequências.
Art. 77. São circunstâncias que agravam a sanção:
I - a personalidade desabonadora do preso;
II - a reincidência disciplinar;
III - promover ou organizar a cooperação na falta ou
dirigir a atividade dos demais reclusos;
IV - haver coagido ou induzido outro à prática de falta;
V - ter praticado a falta quando, em virtude de confiança
nele depositada pelas autoridades administrativas, gozava de

O propósito deste trabalho é analisar e discorrer sobre a
possibilidade da contribuição da Educação a Distancia na
inserção dos apenados no mercado de trabalho, haja vista as
dificuldades enfrentadas pelos egressos do sistema prisional em
se estabelecer no emprego.
Numa visão perfunctória observa-se que as causas estão
permeadas na ociosidade no cumprimento da reprimenda judicial,
na desqualificação profissional, na baixa escolaridade e nos
efeitos da privação de liberdade que causa nas pessoas,
agravando destarte a sua exclusão social.
Sabe-se que a exclusão social é um fenômeno que afeta
de maneira geral os povos do mundo inteiro. No Século XVIII, o
pensador francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
pronunciou-se a respeito da desigualdade entre os homens,
identificando de um lado a desigualdade natural ou física, que se
originam nas diferenças, tais como: sexo, raça, idade, saúde e a
desigualdade moral ou política que se relaciona com a estrutura
organizacional da sociedade, permitindo o aparecimento de
diferenças tais como: ser rico, ou pobre, poderoso ou fraco.
Deste modo, a exclusão social assume características de
natureza política e econômica, levando-nos a inferir que suas
raízes, e mais especificamente dos grupos que formam as
denominadas “minorias”, encontram-se inseridas nos problemas
gerais da sociedade. Especificamente, no Brasil, a partir de 1980,
observou-se um agravamento dessa trajetória, diante do
crescimento da desigualdade econômica, complicou ainda mais
os problemas do emprego e da explosão da violência.
Convive-se assim, nas grandes e pequenas cidades,
nestas em menor escala, mas nem por isso a salvo dos mesmos
fatores de exclusão, com quadros conflitantes de riqueza e
pobreza, altíssima e baixa escolaridade, locais com toda sorte de
oportunidades e favelas sem as mínimas condições de dignidade
humana, estabelecimentos prisionais normalmente superlotados
com homens e mulheres provenientes dessa sociedade e da
realidade social distintas, proporcionando um panorama ou um
ciclo social destrutivo, crescente e realimentado, como se
observa pelo alto índice de reincidência, gerando um número
cada vez maior de desamparados sociais.
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A população carcerária, pessoas segregadas e afastadas
temporariamente do convívio social e talvez por isto, esquecidos
da maioria das falas, estudos e pesquisas feitas neste país,
porém o apenado acaba retornando para a mesma sociedade
que o aprisionou,
A sociedade brasileira então, apenas clama por
segurança pública, ao observar a crescente e assustadora forma
de violência, fazendo com que as forças institucionais de
repressão e prevenção ao crime sejam demasiadamente
cobradas pela opinião pública, principalmente pela mídia, como
sendo elas a única solução imediata para cessar a violência. E
como forma de dar resposta à sociedade, essas forças
institucionais aperfeiçoa-se cada vez mais na tarefa de realizar
prisões.
Portanto, as questões da pesquisa são as seguintes:
a) quais são as finalidades das penas privativas de
liberdade?
b) De que maneira o cumprimento da pena privativa de
liberdade, como ela é aplicada atualmente, pode cumprir sua
finalidade de ressocializar?
c) A Penitenciária de Florianópolis pode ter condições de
cumprir as funções declaradas ou prometidas da pena privativa de
liberdade?
d) A Educação a Distancia pode ser utilizada como
ferramenta para a profissionalização dos apenados, visando sua
inserção no mercado de trabalho e conseqüentemente diminuindo
a exclusão social?
As respostas a essas questões são fundamentais para o
bem-estar da sociedade e para o resgate da dignidade humana,
pois o cumprimento de sentença condenatória não é perene,
fazendo que num determinado prazo os presidiários retornem ao
convívio da sociedade.
Por isso, como hipóteses a tais problemas têm-se:
a) as penas privativas de liberdade não ressocializam,
haja vista os efeitos negativos do cárcere que elevam
assustadoramente o índice da reincidência;
b) A Educação a Distancia pode ser utilizada como
ferramenta, durante o cumprimento de pena, para o ensinamento
de uma profissão ao apenado:
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Seção II
Das Sanções Disciplinares
Art. 68. Aplicam-se aos presos infratores as seguintes
sanções disciplinares:
I - advertência verbal;
II - repreensão escrita;
III - suspensão ou restrição de direitos, conforme
estabelecido no art. 41, parágrafo único, da Lei federal nº 7.210,
de 1984; e
IV - isolamento na própria cela ou em cela especial.
Art. 69. A cela de isolamento, que ficará em local
afastado dos pavilhões e será de segurança máxima, terá as
mesmas dimensões e características das celas comuns, como
higiene, aeração e iluminação satisfatórias, e será guarnecida
apenas com instalações sanitárias, cama e colchão.
Art. 70. O rebaixamento de classificação disciplinar
poderá verificar-se para qualquer conceito de grau inferior.
Art. 71. A pena da apreensão de valores ou objetos será
sempre aplicada quando o preso tiver em seu poder,
irregularmente, valor ou objeto.
§ 1º Quando a apreensão incidir sobre valor ou objeto,
que, pela sua natureza e importância, autorize a presunção de
origem ilícita, o gestor do estabelecimento penal o remeterá à
autoridade competente para as providências cabíveis.
§ 2º Nos casos em que não ocorra a hipótese prevista
no § 1º deste artigo, o valor apreendido será depositado na
conta do pecúlio prisional do preso, não podendo, entretanto,
ser adicionado à parcela destinada a seus gastos particulares.
§ 3º O objeto de uso não consentido que houver sido
apreendido só se restituirá ao preso quando tiver ele adquirido
condições de usá-lo ou for posto em liberdade.
§ 4º Após as providências previstas no § 1º deste artigo,
objetos de valor apreendidos que não tenham origem
comprovada, quando não vinculados à investigação, serão
doados a instituições de caridade, devendo imediatamente ser
remetida a cópia do processo ao Departamento de
Administração
Prisional
para
verificação
e
possível
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Art. 60. A remuneração do preso deverá ser depositada
em conta pecúlio.
CAPÍTULO VII
DA DISCIPLINA PRISIONAL
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 61. A disciplina consiste na colaboração com a
ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus
agentes e no desempenho do trabalho.
Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado
à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso
provisório.
Art. 62. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.
§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a
integridade física e moral do condenado.
§ 2º É vedado o emprego de cela escura.
§ 3º São vedadas as sanções coletivas.
Art. 63. O condenado ou denunciado será cientificado
das normas disciplinares no início da execução da pena ou da
prisão.
Art. 64. Não haverá pena disciplinar em razão de
dúvidas ou suspeitas.
Art. 65. Nas faltas graves, a autoridade representará ao
Juízo da Execução para os fins dos arts. 118, inciso I, 125, 127,
181, § 1º, alínea “d”, e § 2º, da Lei federal nº 7.210, de 1984.
Art. 66. Serão consideradas faltas disciplinares leves e
médias todas as ações ou omissões do interno, infringentes de
normas constantes nesta Lei Complementar, e graves as
previstas na Lei federal nº 7.210, de 1984.
Art. 67. O preso que de qualquer modo concorra para a
prática da falta disciplinar, incide na mesma sanção cominada
ao faltoso, na medida da sua culpabilidade.

c) A aprendizagem de uma profissão durante o
cumprimento da pena contribuirá para a inserção do apenado no
mercado de trabalho;
d) A inserção do apenado no mercado de trabalha
diminuirá a possibilidade do seu retorno ao mundo do crime.
Não há dúvida de que as prisões servem ao propósito de
confinar as pessoas e torná-las infelizes. Só o sofrimento de
estar preso, embora não se possa medi-lo objetivamente, é um
castigo suficiente para muitas pessoas. Os presos são privados
de sua liberdade, autonomia, segurança física, relações
humanas autênticas, trabalho significativo e contato com o sexo
oposto. Numa prisão comum, os internos usam drogas, realizam
atos homossexuais, sofrem espancamentos, torturas e até
mesmo assassinato. A atmosfera da prisão é monótona,
apertada, brutal e solitária. Não é só com a prisão que a
sociedade pune os infratores. Nega-se, ainda, após o
cumprimento da pena, aos ex-presidiários o direito de
trabalharem em várias ocupações.
A experiência do encarceramento por si mesma só
alimenta frustração e raiva, fornece acesso imediato a centenas
de modelos anti-sociais e imerge os detentos num tipo de cultura
que recompensa o comportamento violento e ilegal.
Essas condições têm toda a possibilidade de aumentar
os crimes futuros. Tal previsão pessimista é confirmada por
pesquisas, onde pesquisadores que acompanharam a vida de
ex-detentos dizem que muitos deles voltam ao crime e são
novamente aprisionados.
E qualquer que seja o objetivo do Sistema prisional, notase que está sendo ineficaz, haja vista o alto nível de reincidência
ao crime, daqueles que ficaram segregados em espaços
prisionais. De acordo com informações obtidas junto ao Ministério
da Justiça, com posição em dezembro/2011, existe no Brasil um
contingente de aproximadamente 445.702 apenados. Um índice
de reincidência nacional em torno de 80%. Na Penitenciária de
Florianópolis encontram-se 767 reclusos. O índice de reincidência
é de aproximadamente 65%.
Embora as causas ainda não forem estudadas, percebese, porém, que essa reincidência, decorre de diversos fatores,
sendo um deles, e talvez o principal, a dificuldade enfrentada pelo
egresso na obtenção de um emprego, decorrente do seu estigma.
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É notório o estigma que sofre o apenado para a reinserção
no mercado de trabalho, sabe-se, que o ensino técnico é capaz
de desenvolver habilidades nas pessoas, de modo a facilitar a
estabilização no mercado de trabalho. E por que não utilizar a
tecnologia para auxiliar o apenado, ou seja, a Educação a
Distancia, a fim contribuir para a sua reinserção no mercado de
trabalho.
A pesquisa se justifica porque grande é o esforço das
autoridades e das organizações não governamentais em construir
uma sociedade solidária e humanitária, com menos violência.
Essa busca só se tornará sólida, a partir do momento em as
pessoas resgatem a dignidade e o alto estima. A falta de um
vínculo empregatício, com certeza, faz com que esses
sentimentos, ora mencionados, deixem de renascer nas pessoas
e, conseqüentemente, abre-se espaço para a violência e a
criminalidade.
A Constituição Federal no seu artigo 170 dispõe, "a ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social". O trabalho sempre esteve
inserido na vida da sociedade. O trabalho seja ele manual ou,
intelectual, garante ao indivíduo dignidade dentro de seu meio
familiar e social.
Desde modo o conhecimento humano passa a ser um
meio indispensável para fundamentar e estabelecer relações
inter e intrapessoais devendo estar intrinsecamente relacionado
a saberes diversos, seja de ordem pessoal, social ou cultural.
As exigências da sociedade do conhecimento postulam
em sua totalidade, ações integradas à natureza dinâmica, por
meio de estruturas flexíveis, para que o saber seja possibilitado e
garantido de forma igualitária a todas as pessoas.
Nesta visão, impetrar condições mínimas de dignidade
por meio do conhecimento científico requer desenvolver ensino e
aprendizagem que incorpore referenciais úteis para ações
comportamentais benéficas, como a inserção ao mercado de
trabalho.
Os egressos do sistema prisional pelo estigma que
sofrem têm dificuldade na obtenção de emprego, assim surge a
Educação a Distancia, na modalidade técnico-profissionalizante,
que permitirá ao egresso a aprendizagem de um “Ofício” quer
seja de carpinteiro, pintor, eletricista, etc.. possibilitando a criar
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com critérios e méritos empresariais, encarregar-se de sua
comercialização, bem como suportar despesas, inclusive
pagamento de remuneração adequada.
§ 2º Todas as importâncias arrecadadas com as vendas
dos produtos reverterão em favor da fundação ou empresa
pública.
Seção III
Do Trabalho Externo
Art. 57. O trabalho externo para os presos em regime
fechado será admissível somente em serviço ou obras públicas,
que sejam realizadas por órgãos da Administração Pública
estadual direta ou indireta ou por entidades privadas, desde que
tomadas as cautelas contra a fuga, em favor da disciplina e com
autorização judicial.
§ 1º A verificação das condições da admissibilidade,
conveniência e oportunidade do trabalho externo será realizada
pela Comissão Técnica de Classificação, a cujo parecer,
entretanto, não ficará adstrito o gestor do estabelecimento
penal.
§ 2º O limite máximo do número de presos será de 10%
(dez por cento) do total de empregados na obra.
§ 3º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à
empresa empreiteira a remuneração do trabalho externo.
§ 4º A prestação do trabalho a entidades privadas
depende do consentimento expresso do preso, que deverá ter
garantidas as precauções básicas de segurança e higiene.
Art. 58. A prestação de trabalho externo, a ser
autorizada pela direção do estabelecimento penal, dependerá de
aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento
mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.
Parágrafo único. Será revogada a autorização de
trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como
crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento
contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 59. Será proibido qualquer tipo de trabalho que
importe em fiscalização ou controle de um preso sobre outro.
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com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e
sem prejuízo da destinação prevista nas alíneas anteriores.
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será
depositada em conta pecúlio a parte restante para composição
do Pecúlio Prisional.

seu próprio negócio ou mesmo facilitando sua contratação, já
que a qualidade no serviço prestado supera a escolha da
pessoalidade.

Seção II
Do Trabalho Interno

A Gestão e a Engenharia do Conhecimento tem dentro dos
seus objetivos a disseminação do conhecimento, desse modo, o
estudo da modalidade da Educação a Distância como ferramenta
para desencadear a profissionalização dos apenados, visando sua
inserção no mercado de trabalho, permite assim, o intercambio do
conhecimento e o processo de uma gestão democrática, como via
de acesso da minoria à dignidade humana.
Destarte, a presente pesquisa poderá contribuir com a EGC
no nível teórico como visão sistêmica, podendo influir na criação de
uma nova forma de visionar a Educação nos Espaços Prisionais por
meio da modalidade da Educação a Distância.

Art. 53. O condenado à pena privativa de liberdade está
obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.
Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não
é obrigatório e só poderá ser executado no interior do
estabelecimento penal.
Art. 54. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas
em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades
futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo
mercado.
§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o
artesanato sem expressão econômica.
§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar
ocupação adequada à sua idade.
§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente
exercerão atividades apropriadas ao seu estado.
§ 4º O condenado deverá ter seu trabalho
supervisionado por profissional da área.
Art. 55. A jornada de trabalho não será inferior a 6 (seis)
horas nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos
domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial
de trabalho aos presos designados para os serviços de
conservação e manutenção geral e atividades essenciais ao
funcionamento do estabelecimento penal.
Art. 56. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação
ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por
objetivo a formação profissional do condenado.
§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, incumbirá à
entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção

1.1 ADERÊNCIA

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA
O Sistema prisional apresenta como principal finalidade o
instituto da ressocialização, entretanto o sistema não vem
cumprindo esta função, fato constatado em razão do alto nível de
reincidência.
Essa reincidência decorre de diversos fatores, sendo um
deles, e talvez o principal, a dificuldade enfrentada pelo egresso
na obtenção de um emprego, decorrente do seu estigma.
É notório o estigma que sofre o apenado para a
reinserção no mercado de trabalho, sabe-se, entretanto, que o
ensino técnico é capaz de desenvolver habilidades aos
apenados, de modo que possa contribuir para essa reinserção.
PERGUNTA: A EaD pode ser utilizada como ferramenta para
profissionalizar os apenados, visando sua inserção no mercado
de trabalho?
1.3 OBJETIVO GERAL
Investigar a necessidade da Educação a Distancia na
profissionalização dos apenados nos espaços Prisionais da
Penitenciária de Florianópolis.
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar o perfil da população carcerária da
Penitenciária de Florianópolis no período de julho de 2009 a julho
de 2011;
b) Verificar as dificuldades enfrentadas pelos egressos
para se estabelecerem profissionalmente, no mercado de
trabalho;
c) Verificar as possíveis causas da reincidência no
período de julho de 2009 a julho de 2011 dos apenados da
Penitenciária de Florianópolis;
d) Identificar os cursos profissionalizantes oferecidos pela
Penitenciária de Florianópolis no período de julho de 2009 a julho
de 2011.
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seguintes atividades:
I - manter o fichário dos presos, com todas as alterações
cronologicamente registradas;
II - velar pela inspeção sanitária de alimentação,
vestuário e dependências prisionais, comunicando à Direção
qualquer irregularidade encontrada;
III - recomendar, se for o caso, exame de periculosidade
ou de cessação desta;
IV - ajudar na manutenção da ordem interna, aliviando
tensões pessoais ou coletivas;
V - realizar, quando forem solicitados, laudos técnicos
acerca dos presos; e
VI - realizar periodicamente palestras para os presos,
apreciando temas de interesse, como saúde, higiene, sexo,
drogas e outros julgados apropriados.

1.5 METODOLOGIA
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram a
análise do Prontuário de Execução Penal (PEC), Boletim Penal,
Ficha de remissão e o questionário aplicado em 20% da
população carcerária de Florianópolis.
A presente pesquisa teve característica de um estudo de
caso, pois seu objeto foi estudar detalhadamente uma situação
em particular, restrita a uma única unidade, ou seja, Penitenciária
de Florianópolis. Para Godoy (apud ROESCH, 1999, p. 25) “o
estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo
objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao
exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de
uma situação em particular”.
Esta é uma pesquisa qualitativa que, segundo Chizzotti
(apud ROESCH, 1999, p. 84), apregoa que “na pesquisa
qualitativa todos os fenômenos são igualmente importantes e
preciosos: a constância das manifestações e sua ocasionalidade,
a freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio”.
No caso particular do presente estudo, a preocupação
não será quantificar os resultados das respostas coletados
através do instrumento, mas sim, e em especial, realizar uma
análise qualitativa através do material empírico coletado.

CAPÍTULO VI
DO TRABALHO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 51. O trabalho do condenado, como dever social e
condição de dignidade humana, terá finalidade educativa,
produtiva e de reintegração social.
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de
trabalho as normas relativas a segurança e higiene definidos em
lei.
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52. O trabalho do preso será remunerado mediante
prévia tabela, não podendo ser inferior a três quartos do saláriomínimo regional, qualquer que seja o seu tipo ou categoria.
§ 1º O produto da remuneração pelo trabalho deverá
atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde
que determinados judicialmente e não reparados por outros
meios;
b) à assistência à família;
c) à pequenas despesas pessoais; e
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas
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penal;

2 A PENA E O SISTEMA PENAL

II - requerer e acompanhar todos os benefícios penais
incidentes na execução;
III - manter contatos com o Juízo da Execução, tribunais,
Conselho Penitenciário, coordenação das organizações penais e
direção do estabelecimento penal, no sentido de velar pela
situação do preso; e
IV - providenciar para que os prazos prisionais não
sejam ultrapassados, requerendo o que for de direito.

Este capítulo trata da história da pena, desde o período
da vingança privada até o período científico, procurando
demonstrar a ineficácia da pena privativa de liberdade, quer nos
aspectos da intimidação ou quer nos aspectos da
ressocialização, com ênfase ao marco teórico “Labelling
Approach” ou Teoria do Etiquetamento.
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Seção V
Da Assistência à Saúde
Art. 44. A assistência à saúde será ampla, abrangendo a
assistência médica, dentária e o acompanhamento psicológico e
psiquiátrico.
Art. 45. Os médicos, dentistas, psicólogos e psiquiatras
dos estabelecimentos penais farão atendimento ambulatorial e
de emergência, encaminhando o preso, nos casos mais graves,
para atendimento nos hospitais da rede oficial.
Art. 46. A assistência médica contará com enfermaria,
salas de consulta e uma farmácia.
Art. 47. O serviço de saúde prisional será auxiliado por
pessoal de enfermagem.
Art. 48. Ao ingressar no estabelecimento penal, o preso
será obrigatoriamente submetido a exame de saúde, bem como
às medidas profiláticas e terapêuticas indicadas, lançando-se
registro no seu prontuário.
Parágrafo único. Tal exame inclui atendimento
psicológico, com o objetivo de traçar-se um perfil de sua
personalidade, além de exame dentário completo.
Art. 49. O preso terá asseguradas as medidas de higiene
e conservação da saúde durante todo o tempo do seu
recolhimento e deverá manter asseio pessoal.
Art. 50. À assistência à saúde compete, entre outras, as

Desde os primórdios da civilização, o homem vem
procurando viver em sociedade, todavia, esta interação social
nem poderia ser harmônica, decorrente da qualidade constituída
pela espécie humana ao longo da história da evolução humana,
a Filogênese, onde foram sendo codificados padrões de
respostas as agressões do meio ambiente. O ser humano tem
este programa genético codificado, que é o de reprimir qualquer
agressão que atente contra seus interesses, como bem
exemplifica Romeu Falconi (2002, p. 33). “Se tentarmos colocar
o dedo nos olhos de uma criança de 30 dias, ela se defenderá
fechando-os instintivamente”.
Pode-se afirmar que através do processo evolutivo da
humanidade, o ser humano vem procurando diversas formas
para sobreviver no ambiente natural e na sociedade.
Assim, com o objetivo de controlar e interromper
condutas indesejáveis, dos indivíduos junto ao grupo social e a
sociedade em geral, surgiu à pena, como instrumento para
cercear as condutas indesejáveis por determinados grupos
sociais e sociedades.
Até o século XIX o cárcere servia de meio de retenção do
criminoso. As sanções aplicadas eram a morte, o açoite, a
mutilação, trabalho forçado e o banimento. A privação de
liberdade em cárcere, antes de ter sentido de pena, segundo
Farias (1999) não era considerado castigo, prevaleciam, neste
período, as penas corporais. A mais comum a pena de morte. .
Os defensores da pena de morte alegavam que é a
medida mais eficaz. Farias, (1999) afirma que durante o reinado
de Henrique VIII (1509 -1541), 72.000 (setenta e duas mil)
pessoas foram executadas por praticarem o crime de roubo ou
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furto, uma proporção de 2000 pessoas por ano. Na Alemanha,
um só juiz (1620 a 1666) decretou 20.000 condenações a morte
A pena com o passar do tempo assumiu diversas
maneiras de aplicação, passando por várias etapas, sendo
conhecida também formas diferenciadas nos dias atuais. Para
um melhor entendimento da evolução histórica da pena, dividirse-á em três períodos: período da vingança, período humanitário
e período científico.

Art. 37. As atividades educacionais podem ser objeto de
convênio com entidades públicas ou particulares que instalem
escola ou ofereçam cursos especializados.

2.2 PERÍODO DA VINGANÇA

Art. 39. Em atendimento às condições legais, cada
estabelecimento penal será dotado de 1 (uma) sala de leitura
provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos destinados a
todos os reclusos.

Ao analisar a conduta humana ao longo da evolução da
humanidade Falconi (2002, p. 33) relata que “desde o amanhecer
da humanidade, o homem tende a reagir contra qualquer forma
de agressão”. Logo no início dos tempos, havia a reação do
indivíduo agredido contra a atitude do indivíduo agressor.
Logicamente não existia um sistema padronizado de reação, até
porque os grupos ainda estavam envoltos em ambiente mágico e
religioso, fazendo com que diversas manifestações da natureza
representassem sinais de castigo divinos, tais como: enchente;
vendavais; peste; a seca, entre outros. .
No texto de Maércio Falcão Duarte distinguem-se
claramente as diversas fases de evolução da vingança penal,
quais sejam: a fase da vingança privada; a fase da vingança
divina; e a fase da vingança pública.
Entretanto, como relata Duarte (1999, p. 1)
[...] as fases não se sucedem umas às outras
com precisão matemática, alegando-o que
uma fase convive com a outra por largo
período,
até
constituir
orientação
prevalecente, para, em seguida, passar a
conviver com a que lhe se segue. Assim, a
divisão cronológica é meramente secundária,
já que a separação é feita por idéias.

2.2.1 Período da Vingança Privada
No início da fase da vingança privada, cometido um
crime, ocorria naturalmente à reação da vítima, dos parentes ou

Art. 38. De acordo com o grau de escolaridade do
sentenciado, será permitida matrícula em cursos por
correspondência, desde que no estabelecimento penal haja
condições em relação a disciplina e segurança.

Art. 40. Não haverá limitação às formas de educação e
instrução, devendo-se dar ênfase especial às atividades
artísticas, culturais e outras que possam produzir no preso uma
nova visão de vida, bem como incentivar a educação física e
profissionalizante.
Art. 41. Será conferida especial atenção ao lazer
prisional, que deve estar voltado para o entrosamento da vida
social do preso, a fim de promover a sua reintegração à
sociedade.
Parágrafo único. Devem ser desenvolvidas todas as
formas sadias de lazer, indicadas de acordo com a classificação
e idade dos presos.
Seção IV
Da Assistência Jurídica
Art. 42. A assistência jurídica terá por fim a proteção dos
direitos penais nos termos da Lei federal nº 7.210, de 1984, e
desta Lei Complementar.
Parágrafo único. Ao preso que, sem prejuízo de seus
encargos pessoais e familiares, puder defender seus direitos,
não será prestada a assistência judiciária.
Art. 43. A assistência jurídica consiste nas seguintes
tarefas:
I - manter o preso informado de sua situação jurídica
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§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os
cultos religiosos.
§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a
participar de atividades religiosas.
Art. 29. Nenhum religioso ou leigo ou grupo religioso ou
grupo leigo poderá iniciar seus trabalhos sem antes ser
advertido e instruído para os problemas prisionais e
devidamente cientificado de que seu trabalho deve ser
desenvolvido em harmonia com as normas do estabelecimento
penal.
Art. 30. Os agentes religiosos exercerão suas atividades
sob a coordenação administrativa do serviço social do
estabelecimento penal.
Art. 31. Será permitido que os trabalhos religiosos se
realizem fora do estabelecimento penal, desde que haja prévia
autorização do Juízo da Execução.
Art. 32. Na realização de trabalhos internos será dada a
preferência a atividades ecumênicas.
Art. 33. De modo algum serão permitidos cultos ou
atividades que causem ou possam causar tumultos ou delírios.
Seção III
Da Assistência Educacional
Art. 34. O sentenciado receberá educação física,
intelectual, moral, cívica e profissional, sob orientação
psicopedagógica.
Art. 35. O Ensino Fundamental será obrigatório,
integrando-se no sistema escolar do Estado.
Art. 36. O ensino profissional será ministrado em nível
de iniciação ou aperfeiçoamento técnico.
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino
profissional adequado à sua condição.

até mesmo de todo o grupo. Não havia proporcionalidade entre a
conduta do agressor com a reação do agredido.
Falconi (2002, p. 33) acrescenta que “assim, uma
bofetada poderia ter como revide um homicídio, ou a morte de
um filho representar a morte do chefe da família do agressor, que
nada teve a ver coma conduta criminosa anterior”.
A inexistência de um limite no revide à agressão, fez com
que a vingança de sangue se constituísse a mais freqüente
forma de punição, adotada pelos povos primitivos, sobretudo no
período da vingança privada.
Com a intenção de limitar o revide da agressão foi
instruído pelo Rei da Babilônia, Khammu Rabi, no ano 18 a.C., o
Código de Hamurabi, comumente chamado de pena de talião,
passando a ser um instrumento moderador da pena na época,
que entre outros artigos, assim se apresentava:
Art 1º Se alguém acusa um outro, lhe imputa
um sortilégio, mas não pode dar a prova
disso, aquele que acusou deverá ser morto.
Art 6º Se alguém furta bens de deus ou da
corte deverá ser morto. E mais quem
recebeu a coisa furtada também deverá ser
morto.
Art 196 Se alguém arranca o olho a um
outro, se lhe deverá arrancar o olho.
Art. 209 – Se alguém bate numa mulher livre
e a faz abortar, deverá pagar dez siclos pelo
feto.
Art. 210 – Se essa mulher morre, então
deverá matar o filho dele. (ALTAVILA, 1989,
p. 40).

Também se encontra o princípio da vingança privada, na
Bíblia Sagrada, em Levítico 24:17. “Todo aquele que ferir
mortalmente um homem será morto". (BÍBLIA, 1980).
Pode-se verificar que em diferentes culturas, quer em
textos oficiais das autoridades daquele modelo de sociedade e
também nos textos sagrados, encontram-se diferentes
expressões que caracterizam este tipo de penalização.
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2.2.2 Período da Vingança Divina
Neste período, com o aparecimento das religiões, a pena
começa a ter um caráter de divindade. A punição se aplicava em
nome desta divindade.
Duarte (1999, p. 1) revela que:
A repressão ao delinqüente, nessa fase,
tinha por fim aplacar a ‘ira’ da divindade
ofendida pelo crime, bem como castigar o
infrator. A administração da sanção penal
ficava a cargo dos sacerdotes que, como
mandatários dos deuses, encarregavam-se
da justiça. Aplicavam-se penas cruéis,
severas, desumanas. No Antigo Oriente,
pode-se afirmar que a religião confundia-se
com o Direito, e, assim, os preceitos de
cunho meramente religioso ou moral,
tornavam-se leis em vigor.

Também no contexto ocidental verificou-se este processo
da punição associada a divindade, o papel desenvolvido pelas
cruzadas e em especial, a Santa Inquisição são exemplos
históricos do poder da Igreja – Estado na aplicação das penas
em especial da pena de morte aos hereges, que atentavam
contra a divindade.
2.2.3 Período da Vingança Pública
Visava essa modalidade de aplicação do Direito Penal
antigo a garantir a integridade e autoridade dos príncipes e dos
soberanos. Falconi (2002, p. 34) relata que era o entendimento
da época que, quanto maior e mais cruel fosse a pena, melhor e
mais eficiente seria a emenda do criminoso. Como a sanção era
sempre a pena capital o desterro, chaga-se a conclusão de que,
na realidade, a pena tinha conotação de prevenção geral. Era,
por assim dizer, o início da teoria da pena como intimidação:
geral e especial, na melhor e mais correta forma, tal como hoje
conhecemos.
Nessa fase a pena perde seu caráter de castigo da
divindade, transformando-se em reprimenda da autoridade
pública, pois se entendiam que as autoridades sabiam e

qualificados, será prestada diretamente ao interno.
Parágrafo único. É facultado o auxílio de entidades
públicas ou privadas nas tarefas de atendimento social.
Art. 27. Incumbe ao Serviço de Assistência Social:
I - conhecer, diagnosticar e traçar alternativas,
juntamente com a população presa e os egressos, quanto aos
problemas sociais evidenciados;
II - conhecer os resultados dos diagnósticos e exames;
III - providenciar, na realização de curso de
alfabetização, ensino profissional e outros;
IV - relatar, por escrito, ao gestor do estabelecimento
penal os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido
e seus familiares;
V - elaborar relatórios e emitir pareceres, se for o caso,
em requerimentos e processos de interesse da população
carcerária;
VI - acompanhar o desenvolvimento das saídas para
visitas a familiares e para o trabalho externo;
VII - promover a recreação e a cultura no
estabelecimento penal pelos meios disponíveis;
VIII - promover a orientação do assistido na fase final do
cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu
retorno à liberdade;
IX - providenciar a obtenção de documentos, dos
benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de
trabalho;
X - coordenar e supervisionar as atividades dos agentes
religiosos voluntários e dos estagiários do Serviço de
Assistência Social;
XI - integrar os conselhos religiosos; e
XII - orientar e amparar, quando necessário, a família do
preso, do internado e da vítima.
Seção II
Da Assistência Religiosa
Art. 28. A assistência religiosa, com liberdade de culto,
será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a
participação nos serviços organizados no estabelecimento
penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.
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artigo será assinado pelo interessado e redigido por ele ou por
advogado, defensor público, promotor de justiça ou pela
Procuradoria-Geral do Estado.
CAPÍTULO IV
DO TRATAMENTO PENITENCIÁRIO

representavam os interesses da comunidade, deixando de ser o
ofendido ou o sacerdote os responsáveis pela punição. O rei ou o
príncipe tinha o poder de aplicar qualquer sanção a quem quer
que seja em nome dos interesses que achavam por bem
proteger.
2.3 PERÍODO HUMANITÁRIO

Art. 23. O tratamento penitenciário terá como objetivo
efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, tanto
quanto prevenir o crime, promover a reintegração do preso e
prepará-lo para o retorno à sociedade.
Art. 24. São instrumentos de tratamento penitenciário,
entre outros:
I - a assistência material, à saúde, jurídica, social,
religiosa e educacional;
II - o trabalho;
III - a disciplina; e
IV - a assistência do egresso.
§ lº A assistência visa ao atendimento das necessidades
morais, espirituais e materiais do preso.
§ 2º A educação tem por fim transmitir conceitos éticos e
sociais, nela estando incluído o lazer prisional.
§ 3º O trabalho, de qualquer natureza, é obrigatório e
remunerado, podendo ser realizado dentro ou fora do
estabelecimento penal, na forma prevista na Lei federal nº
7.210, de 1984.
§ 4º A disciplina será aplicada com o objetivo de
promover o hábito da ordem e o sentimento de respeito à
autoridade e ao semelhante, devendo o preso ter conhecimento
amplo do regime e do tratamento prisional.
CAPÍTULO V
DA ASSISTÊNCIA PENITENCIÁRIA
Seção I
Da Assistência Social
Art. 25. A assistência social tem por finalidade amparar o
preso e internado e prepará-lo para o retorno à liberdade.
Art. 26. A assistência social, exercida por profissionais

As reprimendas intoleráveis e cruéis motivaram um
movimento de protesto formado por juristas, magistrados,
filósofos, parlamentares e técnicos do direito, os quais viam as
crueldades aplicadas no sistema penal, na aplicação da pena,
manifestaram-se pregando a moderação nas punições, em
relação ao crime.
Combatendo as atrocidades e despertando a consciência
pública, vários reformadores contribuíram para um sistema
moderado na aplicação da pena, entre eles: Voltaire, Diderot e
Cesar Bonesana, este último criminalista italiano, conhecido por
marquês de Beccaria, autor da obra Dei Delitti e Delle Pene (Dos
delitos e das Penas).
Cesare Bonesana combatia a violência e o excesso nos
moldes de punir, seus ensinamentos permanecem até os dias
atuais, pautados na igualdade e na proporcionalidade das penas.
Duarte (1999, p. 1), no seu texto descreve:
O
período
conhecido
por
Período
Humanitário transcorre durante o lapso de
tempo compreendido entre 1750 e 1850.
Tendo seu início no decorrer do Iluminismo,
esse período foi marcado pela atuação de
pensadores que contestavam os ideais
absolutistas e que pregavam a reforma das
leis e da administração da justiça penal no
fim do século XVIII. Os povos estavam
saturados de tanto barbarismo sob pretexto
de aplicação da lei. Por isso, o período
humanitário
surge
como
reação
à
arbitrariedade da administração da justiça
penal e contra o caráter atroz das penas.

As reformas objetivavam não só reduzir os excessos na
aplicação dos castigos de forma cruel, mas também atacavam a
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centralização do Poder Monárquico. Assim, a reforma para o
direito deveria afastar-se da vingança suprema do soberano e
estender-se a defesa da sociedade, perder a essência de
somente ter natureza retributiva e caracterizar-se pela atenuação
da punição, codificação dos crimes e, conseqüentemente,
desenvolver um aparato voltado à necessidade da prevenção do
delito.
Duarte (1999, p. 1) relata que “Os pensadores iluministas,
em geral, defendiam uma ampla reforma do ensino, criticavam
duramente a intervenção do Estado na economia e
achincalhavam a Igreja e os poderosos”.
Deste modo, no texto de Duarte, sobre as influências
desses pensadores, pode-se ainda extrair, que quanto à
crueldade das penas, afirmava que era de todo inútil, odiosa e
contrária à justiça. Sobre as prisões de seu tempo, dizia que
‘eram a horrível mansão do desespero e da fome’, faltando
dentro delas a piedade e a humanidade. Entre os séculos XVI e
XVIII, na chamada fase racionalista surgia a chamada Escola do
Direito Natural, de Hugo Grócio, Hobbes, Spinoza, Puffendorf,
Wolf, Rousseau e Kant. Sua doutrina apresentava os seguintes
pontos básicos: a natureza humana como fundamento do Direito;
o estado de natureza como suposto racional para explicar a
sociedade; o contrato social e os direitos naturais inatos.
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Art. 16. A soltura do preso dar-se-á pelo término do
cumprimento da pena ou em virtude de algum benefício
incidente, sempre por ordem escrita da autoridade judiciária
competente.
Art. 17. Poderá haver saídas excepcionais, na forma e
pelo modo autorizado nos arts. 120 e 121 da Lei federal nº
7.210, de 1984.
CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 18. A classificação do preso será feita pela
Comissão Técnica de Classificação, consoante o rendimento
apurado por meio de seu comportamento e desempenho
prisional.
Art. 19. São 3 (três) os graus de classificação:
I - bom;
II - regular; e
III - mau.
Parágrafo único. Os requisitos serão os constantes da
ficha prisional, além da soma dos conceitos dados por escrito
pelos membros.

2.3.1 Escola Clássica
Nesta fase, iniciada juntamente com o período
humanitário, os juristas defendiam a idéia de que já não mais
seria possível a sanção do Estado, sem norma anterior, em que
a pena não ultrapassasse a pena imposta ao criminoso, o
direito deverá ser preservado, em respeito ao princípio da
legalidade, e afastados os métodos cruéis e os processos
criminais meramente inquisitórios. Era o início do respeito à
pessoa criminosa, enquanto pessoa humana.
O crime começava a ser encarado como infração à lei.
Vale dizer: haveria sempre a necessidade da lei. Segundo
Falconi (1998, p. 13-14) a mais expressiva das cabeças que
compunham aquela Escola, Francisco Carrara, definiu o delito
com as seguintes palavras: ‘A infração da lei do Estado,
promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultante

Art. 20. Punições ou comportamentos incompatíveis
praticados pelo preso podem implicar desclassificação, além de
aplicação de penalidades.
Parágrafo único. A desclassificação implica retorno a
qualquer grau inferior.
Art. 21. Qualquer alteração na classificação ou
desclassificação terá de ser fundamentada com envio de
comunicação ao Juízo da Execução.
Art. 22. Da desclassificação caberá recurso oral ou
escrito para o gestor do estabelecimento penal, no prazo de 8
(oito) dias úteis contados a partir da data em que for dada
ciência ao preso.
Parágrafo único. O recurso a que se refere o caput deste
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manter o armazenamento
atualizado.
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das

informações

devidamente

Art. 8º Feito o prontuário, o preso será instruído acerca
das normas de procedimento adotadas no estabelecimento
penal.
Art. 9º O ingressando será submetido às seguintes
exigências:
I - identificação no Sistema de Identificação e
Administração Prisional; e
II - atendimento social, avaliação de saúde física e
mental e atendimento do chefe de segurança.
Art. 10. O preso condenado e o preso provisório
cumprirão o período inicial, considerado probatório, de 60
(sessenta) dias, durante o qual terão seu comportamento e
desempenho avaliados pela Comissão Técnica de Classificação,
independentemente do período de adaptação que será de 10
(dez) dias.
Art. 11. Às presidiárias serão assegurados os direitos
previstos na Lei federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 12. Em caso de transferência, serão encaminhados
para o estabelecimento penal de destino o prontuário do preso e
todas as informações que lhe dizem respeito, como conceito,
elogios e punições, permanecendo no estabelecimento penal de
origem apenas a sua ficha prisional.
Art. 13. O gestor do estabelecimento penal ou o
Conselho Disciplinar informará sobre o preso transferido, de
modo a facilitar a sua classificação.
Art. 14. Se o preso estiver cumprindo medida disciplinar
no momento da transferência, a mesma poderá ser concluída no
estabelecimento penal de destino.
Art. 15. As transferências para unidades prisionais de
outros Estados deverão ser feitas por meio de autorização
judicial acompanhada de relato sobre a situação do interno.

de um ato externo dos homens, positivo ou negativo,
moralmente imputável e politicamente danoso.
Para os Clássicos, a pena era entendida por meio do
método dedutivo lógico abstrato, e no seu conteúdo e por vias
das teorias absolutas ficava alicerçado a um tripé composto por
postulado, que está representado pela imputação moral que se
atribui ao acusado; um fundamento que pressupõe o livre arbítrio
de que se diz detentor o homem.
O iluminismo e a humanização da pena, nasce a Escola
Penal Clássica, Assegura Oliveira (2003, p. 66) que essa fase
era dividida em dois períodos distintos, o Político, representado
por Cesar Beccaria e o Prático, com a figura de Carrara. A
Escola Clássica se caracterizava: a) pelo método especulativo,
racionalista, lógico, abstrato, dedutivo; b) sistema dogmático,
baseado em conceitos racionalista; c) imputabilidade, baseada
no livre-arbítrio e na culpabilidade moral; d) o delito, como ente
jurídico; e) a pena, como um mal e como um meio de tutela
jurídica.
Duarte relata que três grandes jurisconsultos podem ser
considerados
como
iniciadores
da
Escola
Clássica:
Giandomenico Romagnosi, na Itália; Jeremias Benta, na
Inglaterra; e Anselmo Von Feuerbach na Alemanha.
Romagnosi por conceber o Direito Penal como um direito
natural, imutável e anterior às convenções humanas, devendo
ser exercido mediante a punição dos delitos passados para
impedir o perigo dos crimes futuros.
Jeremias Bentham por considerar que a pena se
justificava por sua utilidade, qual seja: por meio da intimação se
consegue e impedir que ocorra um novo crime, protegendo,
deste modo a comunidade.
Anselmo Von Feuerbach por posicionar-se que o fim do
Estado é a convivência dos homens, para isso deve agir de
acordo com os ordenamentos jurídicas. A pena tem a finalidade
de coagir fisicamente e psicologicamente para evitar o crime.
Pode-se ainda destacar Francesco Carrara, cuja obra
Programa de Diritto Criminal é ainda hoje referência para aqueles
que estudam com profundidade o Direito Penal. Carrara pregava
que o delito é infração da lei do Estado, promulgada para
proteger à segurança dos cidadãos, resultante de um ato externo
do homem, positivo e negativo, moralmente imputável e
politicamente danoso.
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Ainda sobre a Escola clássica extrai-se de Baratta (2002,
p. 31) que assim como o comportamento, o delito surgia da livre
vontade do indivíduo, não de causas patológicas, e por isso, do
ponto de vista da liberdade e da responsabilidade moral pelas
próprias ações, o delinqüente não era diferente, segundo a
escola clássica, do indivíduo normal. Em conseqüência, o direito
penal e a pena eram considerados pela escola clássica não tanto
como meio para intervir sobre o sujeito delinqüente, modificandoo, mas, sobretudo como instrumento legal para defender a
sociedade do crime, onde fosse necessário, um dissuasivo, ou
seja, uma contramodificação em face do crime. Os limites da
cominação e da aplicação da sanção penal, assim como as
modalidades de exercício do poder punitivo do Estado, eram
assinalados pela necessidade ou utilidade da pena e pelo
princípio de legalidade.
A Escola Clássica não levava em consideração o homem,
mas discutia o delito e a pena. Sua maior preocupação era com o
fato criminal. Falconi (1995, p. 14) diz que o essencial, nessa
escola é discutir sistematicamente o delito e a pena, descartando
o homem, enquanto pessoa humana, cheia de contradições,
temores, razões e desequilíbrios. Nada, nem ninguém pode
excluir o homem em relação a sua conduta. Ele é o centro do seu
próprio universo.
2.4 PERÍODO CIENTIFICO
Inicia-se no século XIX, período esse conhecido também
como período criminológico. O fenômeno criminal começa a ser
estudado cientificamente, dando ênfase ao homem que pratica o
delito e a sua razão.
Cesare Lombroso, um psiquiatra, é tido o precursor
dessa Escola. Destaca-se, também, o magistrado Rafaelle
Garófalo para quem a pena deveria ser motivo de prevenção
especial, evitando que o delinqüente continuasse a prática do
crime ou de prevenção geral, por meio da intimidação para que a
pessoa não praticasse o crime e Enrico Ferri, propondo que o
criminoso não tinha qualquer responsabilidade legal, mas uma
responsabilidade social, não reconhecendo o livre arbítrio,
pregando que a pena deveria ser uma medida contra o crime e
não para o criminoso.
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III - fortalecimento do caráter, de acordo com a
necessidade individual de cada sentenciado, de suas
capacidades e aptidões físicas e mentais e de suas prospecções
depois do livramento.
Art. 3º Para manter a segurança e a organização da vida
em comum, a ordem e a disciplina serão mantidas com firmeza,
porém sem impor restrições além das necessárias.
Art. 4º Haverá sistema de recompensa adaptado aos
diferentes métodos de tratamento, a fim de incentivar a boa
conduta, desenvolver o sentido de responsabilidade e promover
o interesse e a cooperação dos sentenciados.
CAPÍTULO II
DO INGRESSO, DA TRANSFERÊNCIA E DA SAÍDA DE
PRESOS
Art. 5º O ingresso de sentenciados será feito mediante
Carta de Guia expedida pela autoridade judiciária e autorização
do Departamento de Administração Prisional.
Parágrafo único. O preso provisório deverá ingressar
com mandado de prisão ou auto de prisão em flagrante,
observadas as condições físicas do mesmo, sendo exigido,
quando necessário, exame de lesão corporal.
Art. 6º Ao ingressar no Sistema Prisional, o preso deverá
ser identificado por meio do Sistema de Identificação e
Administração Penal - i-PEN, no qual serão cadastradas todas
as informações inerentes a vida carcerária, visitantes,
movimentações, características físicas e digitais, entre outras.
Art. 7º O Sistema de Identificação e Administração
Prisional é o sistema oficial do Departamento de Administração
Prisional.
§ 1º Fica proibido o uso de qualquer sistema paralelo
para cadastramento de informações prisionais.
§ 2º Todos os procedimentos relacionados ao Sistema
de Identificação e Administração Prisional serão regulamentados
por portaria e fiscalizados pela Coordenação desse Sistema,
sendo de responsabilidade do gestor da unidade prisional
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ANEXO 1 - Lei complementar Nº 529 de 17 de janeiro de 2011
2.4.1 Escola Positiva
LEI COMPLEMENTAR Nº 529, de 17 de janeiro de 2011
Procedência: Governamental
Natureza: PLC/0061.9/2010
DO: 19.009 de 18/01/2011
Fonte - ALESC/Coord. Documentação
Aprova o Regimento Interno dos Estabelecimentos
Penais do Estado de Santa Catarina.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a
Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DAS FINALIDADES
Art. 1º Os estabelecimentos penais do Estado de Santa
Catarina, diretamente subordinados ao Departamento de
Administração Prisional da Secretaria Executiva da Justiça e
Cidadania, são classificados como de regime fechado,
semiaberto e aberto.
§ 1º Todas as unidades prisionais pertencentes ao
Sistema Penitenciário do Estado serão regidas por esta Lei
Complementar.
§ 2º As casas de albergado e o Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico serão regidos por regulamento próprio.
Art. 2º Esta Lei Complementar disciplina os direitos e os
deveres dos sentenciados e, no que couber, do preso provisório,
com o objetivo de promover a boa convivência comunitária e
permitir que levem uma vida de respeito às leis, de modo a
prepará-los para o retorno à sociedade.
Parágrafo único. A fim de assegurar o disposto no caput
deste artigo, todos os meios apropriados serão utilizados,
incluindo:
I - educação;
II - orientação vocacional e treinamento profissional;

Cesara Lombroso buscava explicações para as causas
que levaram o homem a delinqüir. O homem como ser e do
ponto de vista biológico passou a ser investigado, com a
preocupação voltada à personalidade do criminoso. Assim, a
pena deveria ser uma medida contra o criminoso e não contra o
crime. Ao contrário da Escola Clássica, os positivistas entendiam
que a responsabilidade criminal é social ou legal e não individual
ou moral.
Falconi (1995, p. 15) relata que o Positivismo tratava o
delito como uma realidade biológica e seu objeto não era, como
na Escola Clássica, o livre arbítrio e o delito como ente jurídico.
Seu postulado principal era a preocupação com o criminoso
como homem social.
Desse modo os positivistas entendiam que o Direito deve
ser enfocado sob dois aspectos distintos, mas convergentes
entre si, ou seja, o crime de ser encarado e tratado como fato
social exterior, e não como ente jurídico, como pretendem os
clássicos e que o criminoso deve ser tratado não somente como
uma pessoa má, mas principalmente, como produto do meio
social em que vive e no qual desenvolve todas as suas aptidões.
Afinal, segundo Rousseau, ninguém nasce mau: a sociedade,
esta sim, produz essa maldade. São os contornos sociais – na
maior parte das vezes – que irão amoldar o homem. Aí, talvez, o
maior e mais contundente desencontro entre o que disse
Lombroso e o que pretendeu Ferri. Falconi (1995, p. 15) alega
que o homem nasce com problemas congênitos, dos quais não
irá se livrar pela vida toda. Ferri, ao contrário, coloca nesse rol
somente aqueles que não têm condições mínimas de
recuperação ou adaptação ao meio social que seja seu habitar.
Para desenvolver sua tese, Ferri considerou a existência de
cinco espécies de delinqüentes: os natos, os loucos, os de
ocasião, os passionais e os habituais.
A Escola Positiva proclamava uma concepção
determinista da realidade em que o homem está inserido, e da
qual todo o seu comportamento reflete o padrão de
comportamento da sociedade. Barata, sobre a Escola Positiva,
descreve:

32

O desenvolvimento da Escola Positiva levará, portanto, a
acentuar as características do delito como elemento sintomático
da personalidade do autor, dirigindo sobre tal elemento a
pesquisa para o tratamento adequado. A responsabilidade moral,
segundo Barrata (2002, p. 39-40) é substituída, no sistema de
Ferri, pela responsabilidade ‘Social’. Se não é possível imputar o
delito ao ato livre e não condicionado de uma vontade, contudo é
possível referi-lo ao comportamento de um sujeito: isto explica a
necessidade de reação da sociedade em face de quem cometeu
um delito. Mas a afirmação da necessidade da ação delituosa faz
desaparecer todo o caráter de retribuição jurídica ou retribuição
ética da pena. Agora novamente mesmo na profunda diversidade
de pressupostos, e também de conseqüências práticas, vemos
reafirmada na história do pensamento penalístico italiano a
concepção da pena como meio de defesa social. Ferri agrega a
pena todo o sistema de meio preventivo de defesa social contra o
crime que assumem a forma e a denominação ‘substitutivos
penas’. Mas como meio de defesa social a pena não age
exclusivamente repressiva, segregando o delinqüente e
dissuadindo com a ameaça os possíveis autores de delitos; mas,
também e, sobretudo, de modo curativo e reeducativo.
A descrição de Lombroso do criminoso nato baseava-se
nas seguintes características físicas e psicológicas: assimetria
craniana, fronte fugida, zigomas salientes, face ampla e larga,
cabelos abundantes e barba escassa; o criminoso nato é
insensível fisicamente, resistente ao traumatismo, canhoto ou
ambidestro, moralmente impulsivo, insensível, vaidoso e
preguiçoso.
Embora atualmente desacreditada a definição do
criminoso nato, a idéia de uma tendência para o crime não foi
sepultada com Lombroso. Estudo feito por geneticistas tem
levado à conclusão de que elementos recebidos por herança
biológica, embora possam não condicionar um "modus vivendi"
no sentido de tornar o homem predestinado em qualquer direção,
influem no modo de ser do indivíduo.
Na obra “Prisão: um paradoxo social”, Oliveira (2003, p.
67) resume a Escola Positiva relatando que César Lombroso,
criador da Criminologia, e sua obra o ‘Homem delinqüente’ iniciase um novo período, já dentro de um campo científico, que veio a
originar o surgimento da Escola Penal Positiva, assim chamada,
não devido ao Positivismo de Augusto Comte, mas devido ao
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APÊNDICE 3 - Questionário Realizado

método utilizado. Seu postulado principal era a preocupação com
o criminoso, com o homem, procurando a causa social do crime
e o realce a personalidade do delinqüente.
O grande expoente da Escola Positivista, de acordo com
Oliveira (2003) foi Henrique Ferri que com os livros ‘Sociologia
Criminal’ e ‘Princípios de Direito Criminal’, inaugurou a fase
sociológica da escola. Ferri embasava sua tese argumentando
que o homem vive em sociedade, e por conseqüente o crime
provém dos fatores biológicos, físicos e sociais. Deve-se a ele a
seguinte classificação: criminoso nato, criminoso louco, criminoso
habitual, criminoso passional e criminoso ocasional.
2.4.2 Escolas Ecléticas
As Escolas Ecléticas identificam-se por suas teorias
mistas. Há autores indicam a existência de quatro correntes: a
Terceira Escola, a Escola Sociológica Francesa, a Escola
Técnica Jurídica e a Escola Sociológica Alemã.
Falconi, (1995, p. 17-18), relata que a Terceira Escola
fundamentava-se filosoficamente nos seguintes pontos:
I – a imputabilidade com fundamento no livre-arbítrio;
II – o escopo da pena é a defesa social;
III – a pena, quanto à sua eficácia, consiste na coação
psicológica que se exerce sobre o delinqüente, alcançando daí a
sua readaptação social.
A Escola Sociológica Francesa trabalhou com a
responsabilidade moral, aceitando o “meio social” na etiologia do
crime. O delito era tido como resultado do duplo aspecto: social e
individual.
A Escola Técnica Jurídica entendia que o indivíduo tem
responsabilidade legal, motivo pelo qual é responsável
penalmente por suas ações. Tem, como estudo, a norma jurídica.
A Escola Sociológica Alemã, ainda segundo Falconi
(2002, p. 91), surgiu do pensamento elaborado por Franz Von
Liszt, para quem não há livre arbítrio, mas uma série de fatores
sociais, inclusive os econômicos. Falconi alega que Liszt criou,
com sucesso, o que denominamos de Política Criminal, através
do que se praticaria uma maneira muito mais eficiente de
combate à criminalidade. Separou a pena da medida de
segurança, que são institutos independentes entre si. Criou-se,
então, o Sistema Duplo Binário, onde se definia que a pena se

34

funda no juízo de culpabilidade do criminoso, enquanto que a
medida de segurança se funda na periculosidade do agente.
Destacava a preponderância finalista da pena, como
medida de prevenção. Tinha o delito como um fenômeno de
duplo aspecto: social e individual e a pena seria então medida
utilitária com sentido de prevenção.
2.4.3 O Pensamento Criminológico Crítico
2.4.3.1 A Escola de Chicago
A Escola de Chicago é “um conjunto de estudos,
pesquisas e trabalhos realizados entre 1915 e 1940, por
professores e estudantes de Chicago” (COULON, 1995, p. 7).
Influenciada pelo pragmatismo de John Dewey e pelo
interacionismo simbólico de George Herbert Mead, a Escola de
Chicago desenvolveu estudos específicos, sobre a criminalidade,
a imigração e ecologia urbana, com base no método qualitativo.
Em 1935, em face de uma rebelião dos membros da
American Sociological
Society, passou a imperar, nessa
sociedade o método quantitativo. Os dissidentes, no entanto,
continuaram a pesquisar com base nos métodos qualitativos
(pesquisas empíricas, incursões em campo, pesquisa
documental, etc.), surgindo a 2ª Escola de Chicago ou Nova
Escola de Chicago, de cujos estudos originou-se o Labeling
Approach que proporcionou estudos sobre o processo de
criminalização, a estigmatização e a estereotipia criminal.
Compõem a 2ª Escola de Chicago, dentre outros, Howard
S. Becker, Edwin Guort, Aaron Cicourel, David Nozta e Erwing
Goffman.
2.4.3.2 A Teoria do Labelling Approach
A Teoria do Labelling Approach ou teoria do
Etiquetamento, é mencionada por Bissoli Filho ( 1998 p.44 como
sendo também a teoria da rotulação que constitui numa das
correntes desconstrutoras do moderno sistema penal. É
considerado, também, o paradigma criminológico contemporâneo
(ou novo paradigma), que estuda o processo d criminalização.
Surgiu no final da década de 50 e início dos anos 60 deste
século, nos Estados Unidos da América em função dos estudos
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realizados pelos integrantes da ‘Nova Escola de Chicago’ num
contexto histórico marcado pela crise do Estado providencia e
por diversas formas de radicalização social, política e cultural..
Observa-se que no final dos anos 60 a criminologia
mostra a teoria do etiquetamento (Labelling Approach), cujas
principais matrizes são o Interacionismo simbólico e o
Construtivismo Social. Neste sentido, Fowler completa
perfeitamente:
Na obra de Fowler (1998, p. 65) cita que o fenômeno da
seletividade do Direito Penal é bastante abordado pelas teorias
da Criminologia Crítica. Embora apresente diferente vertente, de
forma geral se concebe o Direito Penal como seletivo e elitista,
por estar organizado ideologicamente. Destina-se a conservar a
estrutura vertical de dominação e poder, punindo intensamente
condutas que são típicas dos grupos marginalizados e deixando
isentos comportamentos gravíssimos e socialmente onerosos.
Enfim, o Direito Penal ‘não é igualitário, não protege o bem
comum e sua aplicação não é isonômica’.
Além do caráter discriminatório do controle social penal,
há o constitutivo (ou gerador da criminalidade), já que os órgãos
da justiça não detectam a infração, mas a criam. Há, ainda, a
estigmatização do indivíduo que já foi processado, o que se
chama de carreira profissional: ficará ele marcado, reiniciando o
ciclo da discriminação. Fowler (1998) ainda conclui dizendo: Há,
uma desigualdade ao funcionamento do Direito Penal, que o tem
desviado de seu objetivo principal, que é o de proteger os direitos
fundamentais do ser humano. A maneira pela qual estão
organizadas as suas normas e é ele aplicado demonstram a sua
seletividade
A cena não rara nos dias atuais transcrita por Fowler
(1998, p. 34) de que numa pequena mercearia, que, de certa
maneira, reflete todo o sistema penal, um garotinho de classe
média alta, bem vestido, que ao ver sua mãe distraída, pegou um
pacote de balas, colocando-o em seu bolso. O dono do
estabelecimento esperou a mãe do "pequeno delinqüente"
efetuar suas compras e, ao final, lhe disse com muita cortesia:
"Minha senhora, seu filho pegou um pacote de balas". Imagine se
fosse um menino descalço, de classe baixa e pobre? Qual seria
a reação do proprietário da mercearia? Certamente não agiria da
mesma forma. Pelo contrário, chamaria imediatamente a polícia
ou empregaria a violência.
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Diante deste exemplo, observa-se a característica mais
marcante do sistema penal, qual seja a seletividade.
Sobre a seletividade, que neste caso chama-se
seletividade secundária, tendo em vista que a seletividade
primária decorrer das leis, Bissoli Filho (1998, p. 181) apregoa
que a seletividade do processo de criminalização secundária
também prejudica os mais fracos. Isto porque não haveria como
se criminalizar a todos os autores de condutas, recaindo a
seleção nas pessoas que já são estereotipadas ou
estigmatizadas como ‘más’, as quais, via de regra, estão entre as
classes menos favorecidas. Esta seleção secundária é a que é
realizada pelos órgãos policiais em primeira mão (Polícia Militar,
Polícia Civil, Polícia Federal, demais organizações policiais ou
repartições públicas que exercem o poder de polícia), pelo
Ministério Público (no momento da deflagração da ação penal ou
arquivamento do inquérito policial ou outra peças que informem a
ocorrência de conduta criminosa) e pelo Poder Judiciário (ao
proferir sentenças condenatórias ou absolutórias).
Esta seleção também continua no momento da execução
da pena, uma vez que, não obstante as condenações, nem todas
são executadas, ficando a mercê dos critérios seletivos da
Polícia a captura dos diversos condenados. Também o sistema
penitenciário seleciona os condenados que terão direitos aos
benefícios penitenciários, conforme critérios que lhe são próprios.
Esse mesmo assunto Baratta (2002, p. 86) ainda
mencionade que não se pode compreender a criminalidade se
não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage
contra ela começando pelas normas abstratas até a ação das
instâncias oficiais (policia, juízes, instituições penitenciárias que
as aplicam), e que, por isso, o status social de delinqüente
pressupõe, necessariamente, o efeito da atividade das instâncias
oficiais de controle social da delinqüência, enquanto não adquire
esse status àquele que, apesar de ter realizado o mesmo
comportamento punível, não é alcançado, todavia, pela ação
daquelas instâncias. Portanto, este não é considerado e tratado
pela sociedade como ‘delinqüente’. Neste sentido o Labelling
Approach tem se ocupado principalmente com as reações das
instâncias oficiais de controle social, consideradas na sua função
constitutivas em face da criminalidade. Sob este ponto de vista
tem estudado o efeito estigmatizanteda atividade da polícia, dos
órgãos de acusação pública e dos juízes.
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Cabe salientar que a essência da teoria do
etiquetamento é o processo de criminalização que é formada
pelos setores dominantes do Estado, tendo em vista que nem
todos os bens jurídicos podem ser protegidos através das
normas (seleção primária) e nem todos os comportamentos
ofensivos descritos nos tipos penais podem ser criminalizados
(seleção secundária). Daí decorre que, dos indivíduos que
praticam condutas delituosas, a criminalização, através da
seletividade, recai somente naqueles estigmatizados.
2.4.3.3 A Criminologia Crítica
A Criminologia Crítica é um “plus” na concepção do
labeling aproach, embora seja fiel a esse paradigma científico.
Preocupa-se com o sistema penal, o seu funcionamento e seus
conceitos. Propõe uma alternativa antagônica ao enfrentamento
da questão criminal, levando em consideração as desigualdades
sociais e a reprodução dessa desigualdade pelo sistema penal.
O sistema penal é composto pelo aparato total de
normas, instituições, saberes, ações e decisões direta ou
indiretamente relacionados com o fenômeno criminal, de acordo
com Bissoli Filho (1998, p. 55), o sistema penal não somente
abrange as agências legislativas (responsáveis pela criação das
normas) instituições policiais, Ministério Público, Poder
Judiciário e Sistema Prisional (responsável pela imposição e
aplicação das normas) como também inúmeras outras agências
que concorrem para aplicação das leis penais, dentre elas os
órgãos públicos e agentes financeiros e econômicos que têm o
dever de noticiar a prática de crimes (Polícia Ambiental, Banco
Central, Vigilância Sanitária, Defesa do Consumidor, etc.), a
Ordem dos Advogados, Medicina Legal, a Psiquiatria Forense,
as Perícias Forenses e aquelas responsáveis pela produção e
reprodução dos saberes que envolvem o sistema penal, o que
se faz principalmente através das Escolas de ensino jurídico. O
aparato do sistema penal não é estanque ou isolado do universo
do sistema social, estando, ao contrário, inserido neste
contexto. Por isso torna-se relevante mencionar as instituições
sociais, entre elas a mídia, a escola em sentido amplo, a família,
a igreja, os clubes e associações, etc., as quais produzem e
reproduzem o senso comum, modelando o sistema penal.

38

Já quanto às penas, a Criminologia Crítica passou a
questionar sua finalidade segundo as teorias tradicionais, que
visam à retribuição ou à defesa social, Bissoli Filho (1998, p. 205)
adverte: que, segundo as teorias tradicionais, visam cumprir um
fim intrínseco (retribuição) ou extrínseco (a defesa social),
também podem ser contestadas à luz do Labelling Approach, na
medida em que, na verdade, acabam apenas produzindo a
deterioração da individualidade do indivíduo criminalizado,
transformando-o em um ser diferente.Tais teorias quer sejam
absolutas ou relativas, podem ser desconstruídas gradualmente a
partir do novo paradigma.
A teoria da prevenção geral positiva que prega a
integração sofre restrições, tendo em vista que o sistema penal,
além do alto custo, produz efeitos sobre a integração social (na
família e na relação social do detento) e na credibilidade das
instituições.
Quanto à prevenção geral negativa, por meio da
intimação, Bissoli Filho (1998, p. 207) acrescenta “que não se
conseguiu comprovar em muitos grupos de crimes e
delinqüências, até agora, os efeitos intimidativos da pena”.
A teoria da prevenção especial positiva, que traz como
escopo da pena a ressocialização, apresenta-se mais à frente, no
item relativo aos efeitos da prisão, o quadro que demonstra
claramente que o sistema prisional atua em sentido inverso, ou
seja, o detento fica ainda mais excluído socialmente após o
cumprimento da reprimenda.
Desta maneira a sociedade é quem define as condutas
criminosas (criminalização primária) e quem aplica as regras que
definem estas condutas aos indivíduos (criminalização
secundária), é ela, em suma, quem cria a criminalidade e, por isto,
não há porque se falar em ressocialização, posto que não é o
delinqüente, é a própria sociedade quem produz a criminalidade.
Para que haja a ressocialização, há a necessidade de que haja,
também um processo de interação entre o indivíduo criminalizado
e a sociedade, é um processo bilateral. No entanto, a
ressocialização é imposta ao indivíduo, de tal sorte que este está
impossibilitado de questionar as normas sociais, nem sequer as
estruturas ligadas diretamente ao delito cometido.
A teoria prevenção especial negativa, que tem como
objetivo a neutralização do delinqüente, sofre também objeção em
decorrência do processo seletivo do sistema penal que atinge
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aquelas pessoas vulneráveis, quer pela estigmatização ou quer
seja pela estereotipia. Além do que, no próprio sistema prisional,
ele poderia continuar com condutas criminosas, seja com outros
detentos ou por meio do contato com o mundo externo (visita da
família e de amigo ou através dos telefonemas).
Por isso é
importante que todos os policiais militares tenham conhecimento
destas escolas e das finalidades da pena, para que analisem suas
condutas dentro de um ambiente contextualizado, voltados para a
preservação da ordem pública e para a dignidade da pessoa
humana. A Polícia Militar não pode contribuir para aumentar a
exclusão social, sua atividade não poderá ficar voltada
exclusivamente para os “ditos” suspeitos, que, na maioria dos
casos, são decorrentes da construção social.
2.5 A PENA NO BRASIL
Tudo começou no Brasil, para os ditos civilizados, com a
descoberta. Os portugueses trouxeram consigo seu sistema
normativo, Duarte (1999, p. 1), transcreve a pena no Brasil
Colonial assim:
No Brasil Colonial estiveram em vigor as
Ordenações Afonsinas (até 1512) e
Manuelinas (até 1569), substituídas estas
últimas pelo código de D. Sebastião (até
1603).
Passou-se,
então,
para
as
Ordenações Filipinas, que refletiam o Direito
Penal dos tempos medievais. Foi, então, o
Livro V das Ordenações do Rei Filipe II
(compiladas, aliás, por Filipe I, em 11 de
janeiro de 1603,), o nosso primeiro Código
Penal, chamado de Código Filipino.
Fundamentava-se largamente em preceitos
religiosos. O crime era confundido com o
pecado e com a ofensa moral, punindo-se
severamente
os
hereges,
apóstatas,
feiticeiros e benzedores. As penas severas e
cruéis
(açoites,
degredo,
mutilação,
queimaduras etc.) visavam infundir o temor
pelo castigo. Além da larga cominação da
pena de morte, executada pela força, com
torturas, pelo fogo etc., eram comuns as
penas infamantes, o confisco e os galés.
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Aplicava-se, até mesmo, a chamada ‘morte
para sempre’, em que o corpo do condenado
ficava suspenso e, putrefazendo-se, vinha ao
solo, assim ficando, até que a ossamenta
fosse
recolhida
pela
Confraria
da
Misericórdia, o que se dava uma vez por ano.
Além de tudo isso, as penas eram
desproporcionadas à falta praticada, não
sendo fixadas antecipadamente. Eram
desiguais e aplicadas com extrema
perversidade.

Com a Proclamação da independência, todo o sistema
legal do Brasil começou a ser providenciado. A Constituição de
25 de Março de 1824, embora isentasse o Imperador de qualquer
responsabilidade, como previa o Artigo 99 “A pessoa do
Imperador é inviolável e sagrada: ele não está sujeito a
responsabilidade alguma”, previu também no artigo 179 número
18 o seguinte: ”Organizar-se-á, quanto antes, um Código Civil e
Criminal, fundado nas sólidas bases da justiça e equidade”.
(BRASIL, 1986).
Então, foi apresentado o projeto do jurista Bernardo
Pereira de Vasconcellos, sendo no dia 16 de dezembro de 1830,
sancionado por D. Pedro I, que recebeu a denominação de
Código Criminal do Império. Calcado segundo Falconi (2002, p.
61) “quase que exclusivamente nos padrões da Revolução
Francesa, que era a grande coqueluche daquela época”.
As inovações reveladas por esse código são apontadas
por Falconi (2002, p. 62) são da seguinte maneira:
Indeterminação da pena, bem ainda sua individualização,
providência essa que somente 50 anos depois veio a ser adotada
por outros países, como a Holanda, a Noruega e a Itália.
Adequação das penas nos casos de cumplicidade, apesar de ser
agravante. Medida deveras salutar, foi abolida posteriormente,
voltando somente agora. A menoridade como circunstância
atenuante. Essa foi outra inovação revolucionária, seguida por
vários países posteriormente. A indenização por dano causado.
Essa indenização revertida em favor do ofendido, tal como ocorre
hoje, diferentemente do seqüestro de bens que se praticava
anteriormente, que era em favor da Coroa ou dos governadores,
ou ainda dividido com os acusadores, como foi dito. Arbítrio
judicial para os casos em que estivessem envolvidos menores de
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14 anos a 21 anos. Hoje temos o mesmo instituto regulando
idade entre 19 e 21 anos. Na Itália funciona entre 16 e 21 anos.
Na verdade, sendo hoje instituto universal. A introdução da
vitimologia, regulando casos de agravação ou de atenuação das
penas (art. 16). Curioso nisso tudo é que, presentemente, fala-se
que a vitimologia é coisa moderna, originária do direito
americano. Isso não condiz com a realidade, pois é coisa nossa,
e antiga. Apenas que. Por lapso dos anteriores, o instituto foi
relegado ao ostracismo. Somente agora, na Lei nº7209/84, é que
ressurge o instituto, precisamente no artigo 59, na parte que diz:
‘bem como o comportamento da vítima’. Finalmente, embora de
maneira imperfeita, vimos por vez primeira a introdução do
decantado DIA-MULTA (artigo 185), hoje tido como a mais
moderna inovação do Direito penal.
Com o advento da República, foi editado, em 11 de
outubro de 1890, o Código Penal da República. Novamente o
sistema normativo do país sofre modificação. Esse Código de
orientação clássica também foi influenciado pelo movimento dos
trabalhos positivistas trazendo a extinção da pena de morte e dos
açoites, todavia, foi considerado ruim, logo foi alvo de muitas
críticas. Falconi (2002, p. 63) diz que esse diploma nasceu por
inspiração do Projeto ‘Batista Pereira’. Segundo se pode
constatar, até mesmo pelas críticas da sua época, foi o pior de
tantos outros quantos tenhamos tido, somente tendo sido
aprovado por razões políticas do momento. É que, com o
advento da Proclamação da República, havia necessidade
premente de cambiar o sistema normativo, evitando assim que o
movimento republicano se transformasse em um golpe de
estado, que é muito diferente de uma verdadeira revolução. No
primeiro caso, trocam-se os governantes; no segundo, trocam-se
as leis.
O Código Penal Republicano de 1890 contemplou as
sanções de prisão, de banimento, interdição e de suspensão e
perda de emprego público e multa.
O Código de 1890 nasceu com a necessidade de
modificá-lo, acarretando a edição de inúmeras leis para
remendá-lo, gerando enorme confusão e incerteza na aplicação.
O desembargador Vicente Piragibe foi designado a
consolidar essas leis extravagantes, como menciona Falconi
(2002, p. 63) que o trabalho de Vicente Piragibe, jurista e
desembargador, era estudioso do Direito Penal. Sua obra se
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compara à que temos hoje, elaborada pelo ilustre procurador da
justiça José Henrique Pirangelli. Trata-se uma compilação. Desta
forma, Vicente Piragibe não criou nada de novo, limitando-se a
juntar toda legislação existente numa obra literária, que a
Revolução de 1930 transformou no Decreto nº 22.213, ao qual
denominou ‘Consolidação da Lei Penal’. Esse diploma vigorou de
1932 até 1940, quando surgiu um novo código.
A transcrição feita por Duarte (1999), sobre o Código de
1940, que foi promulgado em dezembro passando a vigorar em
1º de Janeiro de 1942, não só para que se pudesse melhor
conhecê-lo, como também para coincidir sua vigência com a do
Código de Processo Penal, foi uma legislação eclética, que não
assumiu compromisso com qualquer das escolas ou correntes
que disputavam o acerto na solução dos problemas penais. Fazia
uma conciliação entre os postulados das Escolas Clássica e
Positiva, aproveitando o que de melhor havia nas legislações
modernas de orientação liberal, em especial nos códigos italiano
e Suíço.
Em 1981, Falconi (2002, p. 65) aponta que foi feito um
trabalho por Heleno Fragoso, de muito boa qualidade, que não
vingou. Chegando-se finalmente à Lei nº7209/84: a atual Parte
Geral do Código que prevê no artigo 32, as seguintes penas:
privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. No dia
11 de julho do mesmo ano foi promulgada a nova Lei nº7210, Lei
de Execução Penal.
As funções atuais da pena privativa de liberdade são de
reprovação e prevenção ao crime, conforme estipula do artigo 59
do Código Penal Brasileiro, e de ressocialização de acordo com
o artigo 1º da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal) que apregoa que “a execução penal tem por objetivo
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado”, todos dentro do principio
constitucional do respeito à dignidade da pessoa humana, inciso
III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988.
2.6 EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NA PESSOA
A função de prevenção especial atribuída à pena pode
ser contestada com números: o sistema penitenciário de Santa
Catarina, como se pode verificar nos anexos, possui capacidade
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para 5862 presos, entretanto, encontram-se, hoje, amontoados
na mais completa promiscuidade 7550 presos.
Funes (1953, p. 32), com relação a finalidade da pena,
apregoa que seja qual for o fim atribuído à pena, a prisão é
contraproducente. Nem intimida, nem regenera. Embrutece e
perverte. Insensibiliza ou revolta. Descaracteriza e desambienta.
Priva de funções. Inverte a natureza. Gera cínico ou hipócrita. A
prisão, fábrica e escola de reincidência, habitualidade,
profissionalidade, produz e reproduz criminosos.
Desse modo, já não é pequeno o número de autores que
se insurgiram no passado e insurgem no presente contra a pena
privativa de liberdade e seus propalados fins. Há quem entenda
que a pena exerce uma função meramente simbólica de
manifestação do poder, já que apenas um pequeno número de
pessoas que cometem crimes, os selecionados pelo sistema
penal, acabam por sofrer tal tipo de sanção, e sua finalidade,
embora não expressa, resume-se tão-somente à manutenção
deste poder.
Ademais com a aplicação da pena há o isolamento, a
estigmatização e a submissão ao inútil, profundo e desumano
sofrimento da prisão daqueles que, selecionados, preferencial e
necessariamente,
entre
os
membros
das
classes
subalternizadas, vão cumprir o papel de criminosos. Como
conseqüência tais pessoas se tornam mais distantes e, portanto,
mais desadaptadas ao convívio social, criando então uma
verdadeira aptidão para cometimento de novos delitos, pois
passam elas próprias a se verem como criminosos. Logo, a pena
de prisão, sob esse enfoque, é um poderoso realimentador da
criminalidade.
Sobre tal tema, segue o entendimento de Fragoso (1989,
p. 47) ao mencionar que o sistema de Direito Penal está hoje em
crise. Pondo em dúvida o efeito preventivo do sistema punitivo, e
que não é possível emendar o criminoso através da pena.
Verificando-se que a prisão necessariamente avilta, deforma a
personalidade e corrompe o condenado. Ainda segundo Fragoso,
o exame da administração da justiça criminal revelou que o
sistema funciona de forma seletiva, profundamente injusta e
opressiva. Há evidente incongruência entre as aparências do
magistério punitivo e suas dramáticas realidades.
Há ainda que se avaliar, dentro do atual contexto seletivo
e simbólico do Direito Penal, a danosidade social que cada caso
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de impunidade, latente ou manifesta, significa. Impunidade esta
diagnosticada pelos estudiosos das ciências jurídicas criminais e
denominada de cifra negra da criminalidade oculta.
Andrade (1999, p. 120) conceitua a cifra negra como
sendo “os delitos não perseguidos, que não atingindo o limiar
conhecido pela polícia, nem chegam a nascer como fato
estatístico, constituem a propriamente chamada criminalidade
oculta, latente ou não oficial”.
Em outras palavras, a autora revela que nem todo
delito cometido é perseguido; nem todo delito perseguido é
registrado; nem todo delito registrado é averiguado pela polícia;
nem todo delito averiguado é denunciado; nem toda denúncia é
recebida; nem todo recebimento termina em condenação.
Portanto, como ficou comprovado pelos dados inseridos
neste trabalho, a criminalidade é muito maior do que a
oficialmente registrada, por motivos os mais variados. É
importante ressaltar, que existem comprovadamente alguns
delitos, em percentual substancial, em que não é aplicado o
Direito Penal, circunstância esta que debilita a sua própria
credibilidade, ou seja, a credibilidade de todo o sistema penal.
O principal fator que contribui significativamente para a
permanência de fatos delituosos na impunidade é o próprio
funcionamento dos aparelhos que compõem o Sistema
Repressivo Penal, já que é fato notório a impossibilidade de
qualquer sistema penal, em qualquer lugar do mundo, de estar
aparelhado para resolver pelo menos a maior parte dos delitos
que são cometidos. Os sistemas penais não foram pensados para
atuar em relação a todos os delitos cometidos, e muito menos,
para ser aplicado a todas as pessoas que venham a delinqüir.
2.6.1 O Fenômeno da Prisionização
Desde o surgimento da pena-prisão dois séculos
transcorreram. Sua aplicação motivou o aparecimento de um fato
social novo: uma sociedade desconhecida dentro de outra
sociedade, de costumes e valores próprios. Enfim, de
comunidades fechadas. Erving Goffmann (1974), estudioso
dessas comunidades conhecidas como Instituições Totais,
observa que umas são mais fechadas que outras, seu
fechamento é simbolizado pela barreira à relação social com o
mundo externo e por proibição à saída que, muitas vezes, estão
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pena é motivo suficiente para garantir a reinserção e evitar a
reincidência
Ressaltamos que num mercado de trabalho altamente
competitivo, a falta de qualificação, o despreparo e o estigma que
carrega o apenado, fazem com que os mesmos fiquem as
margens da sociedade, criando assim, um clima propício para o
retorno ao mundo do crime.
Destarte, enquanto não houver o despertar da sociedade
para essa realidade que se apresenta, sem os investimentos e
políticas públicas que incluam o sistema prisional como órgão
ressocializador, os estabelecimentos penais vão continuar a ser
a escola do crime.
Nesse quadro atual, quanto maior for o investimento nas
forças de repressão ao crime, tendo como base estatística de
sucesso, o número de prisões efetuadas, maiores as
probabilidades de aumento da violência, haja vista a ineficiência
do Sistema Prisional em cumprir suas funções institucionais e a
certeza do retorno do apenado à sociedade com altas
possibilidades de reincidência e agora com novas aprendizagens
negativas realizadas durante o cumprimento da pena.
As discussões desse tipo merecem guarida e empenho
no mundo acadêmico e na redefinição de políticas públicas para
o Sistema Prisional, porquanto o tema trabalhado envolve a vida
de seres humanos concretos, com sonhos, desejos, aspirações,
frustrações e distintas contradições.
Resgatar a dignidade
destes sujeitos, e superar os estereótipos sociais construídos na
nossa sociedade, é uma tarefa central para os cientistas e
gestores dos Sistemas Judiciários e Penais. Novos estudos
nessa temática possibilitarão desenhar um contexto que combata
o crescimento da criminalidade e o resgate da dignidade
humana, ampliando os níveis de segurança e reduzindo o medo
presente na sociedade.
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incluídas no esquema físico, por exemplo, portas fechadas,
paredes altas, arames farpados, poços, fossas, águas, florestas
ou pântanos.
Nessas comunidades, as prisões, passam a conviver, por
força de sentenças judiciais, condenados pelas práticas de atos
ilícitos oriundos de diferentes famílias e religiões, procedências e
ambientes, com idades, costumes sócio-econômico-culturais os
mais diversos, separados radicalmente da sociedade livre,
desenvolvendo ali, obrigatoriamente, uma vida peculiar.
O sistema prisional não representa, apenas, uma simples
questão de grades e muros, de celas e trancas, como pensam
muitos. Ao contrário, concentra um universo oculto, coercitivo,
inacessível e muito particular. O objetivo maior dessa instituição
fechada está, exatamente, na manutenção da ordem interna,
mediante seu poder repressivo. Na prisão, os condenados são
submetidos a um regime totalitário de comando e de controle
extremo, por meio de constante vigilância, minucioso
regulamento e horário rígido. Enfim, a uma estrutura severa, de
privacidade limitada, em que a conduta e a intimidade de cada
encarcerado é observada pelos demais.
Trata-se de um mundo complexo, sem objetivos comuns
definidos, exceto o da segregação da sociedade e de seu
custodiamento intramuros. Então, o recluso passa a conviver
num universo de duplo conflito: o conflito com os guardas e
funcionários da prisão e o conflito com os demais presos. Dentro
do cárcere, a vida social torna-se difícil e quase impossível, pelo
ambiente de desconfiança, esperteza e desonestidade lá
reinantes.
O preso, quando obrigado a abandonar a vida livre para
adentrar nesse tipo de comunidade total, submete-se a um
processo de adaptação, denominado de “Prisonização”, definido
como a adoção, em maior ou menor grau do modo de pensar dos
costumes, dos hábitos, da cultura geral da penitenciária.
A prisonização ou prisionização ocorre em virtude de que
toda pessoa, quando submetida à prisão, de certa forma e com
certa extensão se prisoniza, até inconscientemente vai
assimilando o “modus vivendi”, os hábitos, os costumes e as
imposições carcerárias. (FRAGOSO, 1977).
A vida na prisão impõe que o individuo se agregue a uma
subcultura, Bissoli Filho (1998, p. 211) relata que é à sociedade
carcerária, pois sob pena de sofrer sanções impostas pelos
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próprios companheiros (isolamento, maus tratos e morte), cujo
processo de adaptação à vida carcerária segue em sentido
inverso ao que pretende o tratamento ressocializador, gerando
uma desculturação ou enculturação, ao que Clemmer denominou
prisionização, através do qual o preso adota, em maior ou menor
grau, os usos e costumes, tradições, e cultura do
estabelecimento penitenciário onde se encontra.
Por sua vez, as penas de longa duração, em regime
fechado, cumpridas nos estabelecimentos de segurança máxima
ocasionam o fenômeno de prisonização em graus avançados,
refletindo-se de forma problemática quando o recluso retornar ao
convívio extramuros, como egresso, em virtude dos
condicionamentos estigmatizantes, adquiridos através dos
padrões coercitivos e de controle intramuros.
Nesse sentido, reforça Farias Júnior (1978, p. 96) que os
presos recebem uma espécie de transfusão de influxos
deletérios, que têm o poder de transformá-los para pior. Em geral
vai se desadaptando dos condicionamentos sociais extramuros
na medida em que vai se adaptando aos condicionamentos
sociais intramuros. A prisonização leva à desorganização da
personalidade, à deformação do caráter, à degradação do
comportamento e ao abandono dos padrões de conduta da vida
extramuro.
Não só os presos sofrem a assimilação do processo da
prisonização. Esse atinge, de maneira ampla, o corpo de
administração, carcereiros e guardas, psiquiatras, psicólogos,
assistentes sociais, e os diretores do estabelecimento. Efeitos
similares, em graus maiores ou menores, atuam sobre todos os
partícipes da relação prisional, dependendo da extensão do
convívio com este tipo de dinâmica comportamental de
adaptação.
No entender de Lemgruber (1983, p. 145), muito embora
sua obra enfoque o problema da prisonização nas prisões
femininas, todavia, pode se aplicar a ambos os sexos, já que a
prisonização assemelha-se ao processo sociológico da
assimilação - a absorção gradual e contínua da cultura da prisão.
As condenadas às penas curtas dificilmente serão
colonizadas com a mesma intensidade que as internas, às quais
foram impostas condenações longas. Não obstante, tanto umas
como as outras sofrerão o processo de colonização em maior ou
menor grau, na medida em que a interna procura adaptar-se a
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As respostas obtidas ao questionário, em particular na
questão de número 12, onde indagava os motivos que levam as
pessoas, após o cumprimento da pena, a retornarem ao crime,
verificou que a falta de oportunidade e o preconceito são na
visão dos apenados fatores decisivos dessa opção de retorno ao
crime, além de ficar claro que o sistema prisional não contribui
para amenizar este quadro caótico.
As análises estatísticas do trabalho indicaram que mais
de 50 % dos apenados comentem crimes relacionados com a
falta de poder aquisitivo, ou seja, crimes contra o patrimônio e
tráfico de drogas.
Numa visão perfunctória notamos que esses crimes
apontados são praticados quase sempre por pessoas de baixo
poder econômico e baixa escolaridade. Ressaltamos que na
Penitenciária de Florianópolis não há apenados com curso
superior completo.
As atividades de laborterapia desenvolvidas na
Penitenciária de Florianópolis durante o cumprimento da
reprimenda, embora preencham as horas ociosas, entretanto,
não atendem um percentual significativo da população carcerária
e não contribuem para uma formação profissional que assegure
sua reinserção no mundo do trabalho.
Pode-se afirmar que
frente às condições de vida
cotidiana dos apenados a Educação a Distancia pode contribuir
para minimizar
o grave problema da qualificação e, do
preenchimento dessas horas ociosas que os apenados passam
segregados nos estabelecimentos penais.
Durante a realização desta pesquisa pode-se verificar
que a forte exigência da sociedade em clamar por segurança, faz
com que a simples segregação do apenado seja motivo
suficiente para calar a opinião pública e acomodar os órgãos
públicos, que tem a atribuição de trabalhar na ressocialização do
apenado.
Em que pese à grande disposição da Administração da
Penitenciária de Florianópolis, para criar condições de
profissionalização para os apenados, verifica-se que o sistema
prisional não consegue cumprir esta tarefa positiva ao processo
de reeducação e reinserção do apenado.
Não planejar ou executar projeto no sentido de preparar o
apenado para o convívio da sociedade é no mínimo subestimar a
natureza humana, acreditando que somente o cumprimento da
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos este trabalho o qual é uma etapa do
nosso fazer junto a Segurança Pública, particularmente junto ao
sistema Prisional onde exercemos ao longo de vários anos
nossas funções, acredita-se na valorização do trabalho do
apenado, pois através dele é possível estimulá-los a participar do
mercado de trabalho. Para eles, a formação profissional só tem
valor se aliada à possibilidade de um emprego futuro, de abrirlhes as portas quando egressos.
Verificou-se na literatura crítica acerca do Sistema
Prisional que a utilização da pena de prisão mostra-se como
necessária, para aqueles que controlam a política e a economia
da nossa sociedade. Segregar um condenado significa mantê-lo
fora da atividade criminosa temporariamente, e assim, criar as
condições para a redução do medo frente à violência, na medida
em que os “criminosos estão presos”, assim assegurar a
tranqüilidade daqueles que contribuem para o crescimento do
estado na perspectiva dos dominantes.
Sabe-se, entretanto, que o apenado tem dia e hora para
o retorno à sociedade, e se não houver a preocupação de
prepará-lo para a saída da cadeia, e a sua reinserção social, o
comportamento imediato ao sair, tornar-se-á problemático, com a
conseqüente reincidência.
A reestruturação do Sistema Prisional no sentido de
detectar as verdadeiras causas da reincidência, de forma a traçar
uma estratégia plausível, adequada às condições nacionais e,
apta a cumprir o papel para o qual é projetado o estabelecimento
prisional é fator preponderante para a ressocialização do
apenado.
A formação profissionalizante através da modalidade de
Educação a Distancia apresenta-se como ferramenta para
auxiliar nessa tarefa de inclusão social, no sentido de
desenvolver habilidades profissionalizantes
aos apenados,
durante o cumprimento da reprimenda, possibilitando-os a
participarem no mercado de trabalho que cada vez mais se
apresenta com maior grau de competitividade. .
A constatação que a falta de mão de obra qualificada
contribui sensivelmente para o retorno do apenado ao mundo do
crime foi uma evidência no presente estudo.

47

sua nova vida intramuros e aos poucos assimila
comportamentos, atitudes e até mesmo um linguajar prisional
específico.
Em síntese: o fenômeno da prisonização dos reclusos
torna-se evidente, através da manifestação do próprio
comportamento de adaptação destes condenados ao regime
imposto pelo mundo prisional. Além da prisonização, a sociedade
de celas e muros acarreta outro problema aos reclusos,
conhecido como privações prisionais.
A privação de liberdade é o pior sofrimento que se pode
impor ao ser humano. Para a mulher, representa um peso duplo
e ainda mais grave que para o homem. Além do rompimento com
seus familiares e companheiro, impõe o afastamento de seus
filhos, e do recinto privativo de seu lar. É a privação, via de regra,
mais difícil de ser suportada. No que tange ao destino dos filhos,
cria-se um dramático problema, porque, quase sempre, ficam
distribuídos à guarda das avós, tias, comadres e vizinhas. Na
falta de aceitação por parte de parente próximo, são enviados às
instituições públicas. Situando-se na faixa etária entre zero a sete
anos, poderão permanecer nas creches dos presídios,
mantendo, de forma restrita, contato com suas mães. Outro
problema adicional com relação aos filhos concentra-se nos
necessários recursos de alimentação, roupa, gastos escolares
etc., em face do baixo e, às vezes, do inexistente salário-trabalho
à mulher cativa.
Para algumas famílias, a desonra de ter um membro
preso é constrangedora. Preferem fazer as crianças acreditarem
estar a mãe ou pai morto. Outras vezes, abandonam totalmente
o encarcerado, interrompem as visitas, não pagam as custas
processuais e honorários aos advogados, deixando-os entregues
a sua própria sorte. No caso de penas longas, a sanção provoca,
muitas vezes, também, ou o rompimento da união matrimonial ou
o afastamento do companheiro ou da companheira.
A privação de bens é severa para o recluso. Seus objetos
pessoais são retidos pela Administração. Na cela apenas pode
portar o essencial à higiene pessoal. A prisão confere ao preso o
estritamente necessário para viver. Por outro lado, o fato da
instituição não fornecer a chave do cubículo ao encarcerado,
impondo-lhe, ainda, confiscos constantes na sua própria pessoa,
marca o início da perda de sua identidade. De uma forma geral,
as pessoas atribuem grandes sentimentos de afeição aos objetos
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que possuem. Contudo, a mais significativa perda refere-se à
perda simbólica de ter seu nome substituído por apelidos,
número de matrícula, ou capitulação do crime praticado. Sem
dúvida, uma das maiores mutilações que se pode impor ao ser
cativo. (FRAGOSO, 1977).
O conjunto dos bens individuais e afetivos, como a
escova de dente, o pente, tem uma relação muito íntima com o
"eu" de cada pessoa. A perda desse "status" e da aparência
individual atuam de forma negativa junto ao
condenado,
provocando séria desfiguração pessoal, o que causa verdadeiro
impacto na sua identidade. Como, bem explica Goffmann (1974,
p. 274) ao mencionar que um conjunto de bens individuais tem
uma relação muito grande com o eu. As pessoas geralmente
esperam ter certo controle da maneira de apresentar-se diante
das outras, para isso, precisa de cosméticos, de roupas,
instrumentos para usá-los ou consertá-los, bem como de um
lugar seguro para guardar esses objetos e instrumentos. Em
resumo o indivíduo tem um estojo de identidade, destarte, o
preso, com a perda de sua propriedade é despido também da
sua aparência individual, o que provoca uma desfiguração
pessoal e causa grande impacto a sua identidade.
A privação de autonomia dentro dos muros da prisão é
total. O estado de subordinação à direção do estabelecimento se
repete aos guardas e demais funcionários, às regras e horários,
ordens e contra-ordens. O prisioneiro não tem nenhuma
possibilidade de escolha ou opção. A obediência é cega. Não
permite manifestar opinião, externar vontade ou interesse. Tão
completo cerceamento transforma-se em motivo de apatia e
frustração ao condenado.
Thompson (1980, p. 60), sobre a perda de autonomia faz
as seguintes observações com relação ao comportamento do
apenado, pis se caminha no pátio, da faxina para o sanitário,
pode ter os passos interrompidos por uma voz seca: você aí
espere, um vigilante resolveu submetê-lo a uma revista extra;
levanta os braços, abre as pernas, deixa-se apalpar, mãos
estranhas invadem-lhe os bolsos, dali retirando papéis, maço de
cigarro, fósforo, cédulas de dinheiro e o que mais houver, às
vezes o maço é rasgado por inteiro, um cigarro é desmanchado,
bilhetes ou cartas, caso haja, são lidos cuidadosamente. Minutos
depois, vindo do sanitário para o refeitório pode novamente ser
escolhido, por outro guarda, para outra revista e a operação se
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Identificou-se
S – 47 – Falta de oportunidade
S – 48 – Por causa do Pó
S – 49 – por causa das drogas
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Identificou-se.
S – 27 - de oportunidado por falta de oportunidade
porque – não a muitas oportunidade – Para nós da clace baixa
então nos procuramos o jeito mas fácil que é o crime.
S – 28 – Com certeza o repúdio da sociedade que
descrimina e descarta as chances de um ex-apenado na sua
inserção ao trabalho, negandolhe uma melhor oportunidade na
sua ressocialização, acaba induzindo-o a reincidir no crime
infelizmente.
S – 29 – Por falta de oportunidades por ser ex-presidiário.
S – 30 – Devido à falta de pessoas que tem rejeição a
um ex-presidiário.
S – 31 – Porque a cadeia não oferece oportunidade
alguma de a prendizagem, e é um lugar muito pequeno para
muita mentes pensantes, que acabam achando uma
oportunidade de ganhar dinheiro fácil, no crime, na minha opnião
isso aqui é a faculdade de 1000º, paz a todos
S- 32 – porque a sociedade não abre as portas
S – 33 – Falta de oportunidade, devido a discriminação
de ser ex-presidiario
S – 34 – Alguma por vicio outra por falta de oportunidade.
S – 35 – Por falta de apoio da sociedade
S – 36 – Pela falta de oportunidade no mercado de
trabalho
S – 37 – Por falta de confiança.
S – 38 – Por falta de oportunidade porque não a muita
oportunidade para nos da claci baixa emtão nos procuramos o
que mais facio que e o 157 crime
S – 39 – no meu caso foi a dependência química
S – 40 – falta de oportunidade, pela discriminação social
S – 41 – Falta oportunidade
Identificou-se
S – 42 – Talvez por falta de apoio na comunidade e
descriminação de pessoas que si acha Perfeito e sem problemas
S – 43 – Não respondeu
S – 44 – Por falta de opurtinidade num trabalho e por
reigeição da sosiedade
S – 45 – Por ser um ex-presidiário.
S – 46 – Alguns por muitas vezes não sabem fazer nada
profissional não passam de meios ajudantes, outra por causa da
discriminação social.
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repete, de forma idêntica. Pouco importa não registre em sua
ficha qualquer infração durante o período que está cumprindo a
pena, a vistoria será feita.
O automatismo coercitivo prisional retira dos reclusos a
iniciativa de fazer ou não-fazer, alterando o próprio senso de
autodeterminação, refletindo-se negativamente até nos desejos
mais reservados, a ponto de aguardar que outros tomem as
decisões por eles, que, tolhidas do poder de decisão, voltam à
vida livre confusos, alienados, com a personalidade
enfraquecida.
Outra característica do mundo monótono e sofrido das
trancas configura-se na perda total da intimidade. O detento,
mesmo no seu cubículo, está sujeito às revistas em qualquer
hora do dia e da noite, tanto na sua própria pessoa como nas
roupas que veste, nos seus pertences e em sua cama.
Tudo pode ser sempre revistado. A revista corporal é
vista como uma violação; qualquer que seja a delicadeza. A
revista não é e nem pode ser considerada uma simples operação
de controle: ela agride, ao mesmo tempo, o corpo real, o corpo
imaginário e o corpo simbólico. Um homem revistado é um
homem possuído.
Como salienta Lemgruber (1983, p. 52) que toda vida
forçada dentro da prisão sofre uma profunda arregimentação e
não há como a interna rebelar-se contra a mesma ou contestar
sua autoridade.
A privação de segurança é dramática e ameaçadora nas
prisões, principalmente nas prisões masculinas, onde a força
física impera. Os reclusos, muitas vezes, por não terem uma
força física ou pertencerem a um determinado grupo ficam à
mercê de outros.
A privação de segurança apresenta as várias maneiras
pelas quais o dominador explora o dominador, Thompson (1980,
p. 91) também afirma quer transformando-o em sua mulher,
quer tomando-lhe os bens (os assaltos nos pátios são
freqüentes), quer forçando-o a conduzir-lhe o estoque (de sorte
que tenha sempre à mão, para qualquer eventualidade e sem
correr o risco de portá-lo pessoalmente), quer obrigando-o a
fazer a distribuição da mercadoria proibida (cachaça, maconha)
livrando-se do perigo de ser encontrado na posse do
contrabando (os grandes traficantes jamais botam a mão no
objeto do comércio, sendo literalmente impossível puni-los
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disciplinarmente, por uma atividade que lhes rende grandes
lucros). E assim por diante.
Privação de relação heterossexual é um dos problemas
mais sérios e graves enfrentados no meio prisional, tanto nas
prisões masculinas quanto nas femininas. A falta de realização
de atos sexuais normais causa grande frustração nos presos de
ambos os sexos, resultando, para aplacar tais situações, a
prática de outros tipos de relacionamentos, como o
homossexualismo, o lesbianismo etc. Impedidos de manter
relações heterossexuais, os encarcerados sentem-se feridos,
quando são acometidos de um verdadeiro sentimento de
castração simbólica. Sobre o assunto, Lemgruber (1983, p. 87)
relata que nas prisões existem os pederastas ativos e passivos,
divididos estes em três classes: os escrachados, os violentos e
os enrustidos.
A natureza da prática homossexual diverge entre as
prisões masculinas e femininas. Nas primeiras, a violência e a
agressão sexual estão sempre presentes. Entre os homens, as
relações têm caráter diversificado e não temporário. Nas
segundas, os contatos são livres, duradouros, carregados de
afetividade, "formando casais". Além de um substituto capaz de
aliviar a tensão resultante da impossibilidade de manter relações
heterossexuais, preenche uma série de necessidades, como a
auto-afirmação, a relação de amizade, a necessidade de validar
a feminilidade, já que, parte das mulheres encarceradas, não
mantém qualquer laço com pessoas fora dos muros, sequer
recebem visitas ou correspondências.
Oliveira (2003, p. 94), relata que o fenômeno da
prisionização, apresenta a cruel face, haja vista, o apenado ao
ser trancafiado em cela, resta impossibilidade de sustentar sua
família ou obter recursos para tanto, de tomar decisões ou de
exercer seus direitos, de usar seu próprio nome, de escolher
suas roupas, de usufruir da posse ou propriedade de seus bens e
coisas e de manter relações heterossexuais.
Além destas vicissitudes, deve, ainda, enfrentar o
angustioso e grave problema do excesso da população
carcerária, contribuindo isto para tornar degradante a situação
dos presos.
Seja qual for o fim atribuído à pena, a prisão é
contraproducente. Funes (1953) menciona que a pena nem
intimida, nem regenera. Embrutece e perverte. Insensibiliza ou
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S – 18 – Por falta de oportunidades e não ter o apoio da
“família” amor, carinho, e as drogas, infelizmente;
S – 19 – Na minha opinião elas voltam por causa da
sentença quando é pequena e quando é grande elas raciocinam
mais e também por outras pessoas que influenciam a vender pra
eles ou dão propostas que são de grande utilidade etc.
S – 20 - Algumas pessoas retornam ao crime, por falta
de oportunidades, outras pelo hábito e muitos outros motivos;
que só elas mesmas poderiam explicar.
S – 21 – por que AL gums não gostaõ de trabalhoi
preferem o crime porque e fasil di ganhar dinheiro
Identificou-se.
S – 22 – Por que na minha opinião as pessoas que
voltam já tinham a tendência ao crime, porque eu não poderia
voltar a esercer a proficão de vigilante nem por isso vou parar de
trabalhar em outra coisa que posa me garantir a sobrevivência...
S – 23 – Por não ter oportunidade, ser discriminado e
outros por o próprio sistema não se preocupar e dar curcos que
iniro no mercado de trabalho com algo de útil ou seja curço de
solda, montajem metal mecânica usinajem pedreiro carpinteiro
agropecuária e agricula.
O próprio sistema não tem interesse nisso por que quanto
mais gente presa melhor para eles.
A iéia que um detento tem é que a justiça e corupta falha
e a cadeia e para pobre e teu futuro e cada vez pior, na cadeia
ou morto
A sociedade mina suas chance de ter uma vida digna,
pela descriminação tanto do sistema quanto da sociedade
S – 24 – Por falta de oportunidade de emprego e da
sociedade, muitos saem da cadeia e não família, não tem ningem
é isso que leva essas pessoas a cometerem crime e novos
delitos e ai não tem opsão voltam para cadeia
Identificou-se
S – 25 – Falta de oportunidade, preconceito,
individualismo, sociedade, falta de apoio e ótimo salário e
desigualdade social.
Identicou-se
S – 26 – quando não ganha a oportunidade de um
trabalho diguino vendo seus filhos com fome o alugueu atrazado
e o armário vaziu isso dói muito e etc.
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Identificou-se
S–3
S -4 – Por falta de compreenção da socieda somos
descriminado por que tem fixa policial, as vezes não tem chance
de pegar um enprego por que e ES presidiário daí a opção e o
crime – Identificou-se
S – 5 –m Por que o estado não oferese o tratamento que
e estabelesído por lei a todos os reeducándos por falta de
humanidade e qualificação humana.
Identificou-se
S – 6 – Por que muitas vezes as portas da sociedade se
feichão para ex-detento, mesmo tendo diploma em mãos
Identificou-se
S – 7 – porque não tem oportunidade
S – 8 – Porque saem de um sistema no qual é igual a
universidade só que do crime, aonde presos que nem
condenados são convivem junto com todos os tipos de
criminosos, na realidade o sistema prisional hoje é a escola pra
criminalidade. Só vai mudar se mudar o sistema aonde deveria
haver um lugar para cada preso segundo seu artigo, não preso
primários com reicidentes.
Identificou-se
S – 9 – pois fata obortinidade de trabalho é com fiansa;
S – 10 – Por falta de oportunidade e preconseitos;
S – 11 – Teria que ser mudado o conceito de ressoc
ialização do preso.
Identificou-se
S – 12 – Falta de apoio da sociedade ou descriminação
por ter sido preso;
S – 13 – Por falta de oportunidade no mercado de
trabalho;
S – 14 – Por falta de oportunidade e preconceito;
Identificou-se pela matrícula
S – 15 – esclusão social;
S – 16 – Pelo mesmo motivo que as fizeram entrar falta
de uma educação adequada tanto por parte do estado quanto
familiar e a nescessidade. Tendo educação e cursos as pessoas
iram fazer e se aperfeiçoar daí resulta em um emprego com uma
remuneração melhor e assim uma vida melhor.
S – 17 – talvez por falta de oportunidade de trabalho.
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revolta. Descaracteriza e desambienta. Priva de funções. Inverte
a natureza. Gera cínico ou hipócrita. A prisão, fábrica a escola de
reincidência, habitualidade, profissionalidade, produz e reproduz
criminosos,
Toda vida forçada dentro da prisão sofre uma profunda
arregimentação e não há como a interno rebelar-se contra a
mesma ou contestar sua autoridade.
Destarte, afirmou Hulsman (1993) se afasto do meu
jardim os obstáculos que impedem o sol e a água de fertilizar a
terra, logo surgirão plantas de cuja existência eu sequer
suspeitava.
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3 O TRABALHO E A EDUCAÇÃO A DISTANCIA
Este capítulo aborda a questão da dignidade humana
pelo trabalho, a obrigatoriedade dos estabelecimentos prisionais
proporcionarem condições de aprendizagem profissionalizante
aos apenados e a Educação a distancia como ferramenta de
contribuição para a inserção ao mercado de trabalho
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Com relação a pergunta efetuada sobre qual ofício o
apenada gostaria de apreender, 34% afirmaram mecânica; 27%
eletrônica; 14% disseram eletricista; 9% responderam
informática; 9% disseram que gostaria de aprender qualquer
ofício e 2% não responderam
Gráfico 16 – Por que as pessoas retornam ao crime.

3.1 O TRABALHO
3.1.1 O Trabalho como instrumento de dignidade
Dentre as teorias da motivação, surge a frustração, como
sendo um elemento estranho, que se interpõe entre o próprio
suspeito e os objetivos por ele pretendidos. Flippo (1978)
menciona que certas necessidades não podem ser satisfeitas de
modo algum pelo indivíduo, suas tensões não são aliviadas, e o
resultado recebe o nome da frustração .
A frustração de acordo com Maia (2003) representa um
degrau mais alto, ou mesmo uma parede intransponível, e para
vencê-lo, a pessoa vê-se obrigado a disparar novas formas de
comportamento. Mesmo que os objetivos sejam inatingíveis, as
novas atitudes que foram impostas pelo indivíduo, objetivando
alcançar as metas pretendidas, não deixam de existir. Por
continuarem existindo, precipitam uma sensação interior
altamente desconfortável de tensão.
Essas frustrações têm classificação e intensidades
diferentes, tudo depende do tipo e do valor dos objetivos que
são perseguidos pelo sujeito. Para Flippo (1978), a frustração é
muitas vezes reconhecida por certos tipos de comportamento,
tais como agressão, regressão, fixação e resignação. A
regressão aparece na forma de comportamento imaturo, atitudes
irracionais e comumente manifesta-se através do choro. O ato
de repetir várias vezes o mesmo tipo de erro, é a maior
característica do fenômeno fixação. Quando uma pessoa desiste
por completo de lutar por algo que acreditava, se rende por
completo, é sinal que ela atingiu o último estágio da frustração,
ou seja, ficou resignado
No relato de Costa (1999) ao utilizar em parte o
conhecimento de Maslow, o ser humano busca satisfazer suas
necessidades em três níveis, a hierarquia dos motivos. Tem-se

Fonte: Dados primários, 2011.

36% apenados responderam que o motivo do seu retorno
é a falta de oportunidade; 27% responderam é por causa de sua
situação de ter sido preso; 17% responderam por falta de apoio
familiar; 11% em razão de sua situação financeira; 6% em razão
das drogas e 3% elencaram outros motivos.
5.4.2 Transcrição de respostas
A seguir transcreveremos as respostas efetuadas pelos
apenados reincidentes sobre a questão de número 12 do
questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa em que
perguntava qual é sua opinião dos motivos que levam as
pessoas, após o cumprimento da pena, a retornarem ao crime.
S – 1 – Pela falta de oportunidade e preconceito;
S -2 – Por não terem capacitação técnica ou por não ser
um profissional ;
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responderam que eram a primeira condenação e 3% não
responderam.
Gráfico 14 – Maior dificuldade para inserir no mercado de
trabalho.

Fonte: Dados primários, 2011.
38% dos apenados disseram que por falta de capacidade
técnica; 29% responderam por ter sido preso; 22% alegaram por
falta de apoio familiar e 11% por falta de escolaridade.
Gráfico 15 – Qual ofício você gostaria de apreender.

Fonte: Dados primários, 2011.
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primeiramente o nível físico e psicológico, onde busca conforto e
bem estar. Impedido de atingi-los, ele terá sido frustrado quanto
ao atendimento de suas necessidades primárias.
Muitas vezes, a cor das paredes, a falta de luminosidade,
a sujeira e a falta de renovação de ar constituem frustrações as
quais o preso está submetido e que podem, com grande margem
de certeza, suscitar um comportamento agressivo em relação à
instituição, ao trabalho ou aos próprios companheiros.
Após as necessidades primárias surgem, as de nível
secundário, tais como o reconhecimento grupal. Rejeitado pelo
grupo, o preso sentir-se-á frustrado no atendimento de seus
objetivos de relacionamento interpessoal e poderá, em troca
exibir o mesmo comportamento indesejável. Geralmente a
frustração oriunda do mau relacionamento com os colegas e o
pessoal da administração do presídio pode ser grande. Muitos
casos de sabotagem de ordens, falta de iniciativa ou má fé,
tiveram suas origens em um inadequado modo de
relacionamento entre a administração do presídio e os presos.
Em terceiro lugar, há tipos de frustração oriunda do não
atendimento das necessidades do ego. No geral, o grande
responsável por esse tipo de frustração é uma política
inadequada de tratamento dos presos e dos próprios recursos
humanos.
Podemos notar que diante dessas frustrações, o trabalho
exerce uma influencia muito forte, já que o trabalho contribui para
o fortalecimento das relações dentro da sociedade. O homem
tem por meio do trabalho a condição para sustentar sua família
com saúde, educação, alimento, moradia e lazer, ou seja, dar
uma vida digna para quem ama..
Destarte o trabalho é peça fundamental na formação da
dignidade do homem, pois além de contribuir para o seu
aperfeiçoamento moral, favorece a construção e o fortalecimento
das relações sociais. O exercício do trabalho também favorece a
solidez da personalidade do homem, pois confere-lhe
responsabilidade. Além do mais, contribui para a conquista da
independência financeira.
Ao torna-se financeiramente independente, o homem
passa a conquistar espaços dentro da sociedade, contribuindo
para o desenvolvimento do seu senso crítico, reafirmando-se
como atuante dentro da sociedade. A conquista da
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independência financeira contribui para a ascensão do homem
na sociedade.
O trabalho, segundo Costa (1999, p. 33) resgata a autoestima do ser humano, resgata a sua moral e, por conseguinte,
resgata a sua dignidade, a sua dignidade humana, que são as
condições mínimas de existência, que evitaria, evidentemente, a
miséria, as desigualdades, o desemprego, a falta de auto estima,
e muitos outros problemas sociais.
Em virtude de tudo isso, podemos inferir que a dignidade
humana se constrói baseado também no trabalho,
conseguintemente no aperfeiçoamento moral que favorece o
fortalecimento das relações sociais.

Gráfico 12 – Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de drogas.

3.1.2 O estabelecimento prisional e a atividade profissional

Fonte: Dados primários, 2011.

A Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210 de 11/ 07/ 1984
é explícita quanto à obrigatoriedade dos Espaços Prisionais
oportunizarem aos seus detentos condições de Reinserção .
A referida Lei na Seção Assistência Educacional, no
Artigo 17 determina que: "A assistência educacional
compreenderá a instrução escolar e formação profissional do
preso e do internado". Frente a isso, Mirabette (1993, p. 85)
oportuniza um esclarecimento do referido artigo, ao dizer que a
Constituição Federal dispõe que a educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
A obrigatoriedade do Ensino Profissional para os
apenados é ponderada na Lei de Execução Penal,
especificamente no Art. 19 que diz: "O ensino profissional será
ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico”
e, Mirabette (1993, p. 87) esclarece esta determinação dizendo
que a habilitação profissional é uma das exigências das funções
utilitárias da pena, pois facilita a reinserção do condenado no
convívio familiar, comunitário e social, a fim de que não volte a
delinqüir.
Desta forma, a Lei de Execução Penal trata do trabalho
do apenado como dever social e condição de dignidade humana
e terá finalidade educativa e produtiva (art. 28 da). A atividade
laborativa do preso visa a sua reinserção no meio social, tendo o

Crimes contra o Patrimônio 290 detentos e Crime de
Tráfico de Drogas 160, totalizando 450, no universo de 767
existentes da Penitenciária de Florianópolis
5.4 RESULTADO DA COLETA DE DADOS
5.4.1 Quadro estatístico
Gráfico 13 – Reincidência.

Fonte: Dados primários, 2011.

62% responderam que são reincidentes, ou seja, já
formam condenados anteriormente por outro crime; 45%

82

A Penitenciária de Florianópolis, com relação à faixa
etária possui 211 ( duzentos e onze) apenados com idade entre
18 a 24 anos, 245 (duzentos e quarenta e cinco) apenados com
idades entre 25 a 29 anos, 151 (cento e cinqüenta e um)
apenados estão em faixa etária de 30 a 34 anos, 121 (cento e
vinte e um) possuem entre 35 a 45 anos, 35 (trinta e cinco) tem
46 a 60 anos e 04 (quatro) possuem mais de 60 anos.
Gráfico 11 – Detentos em atividades de laborterapia.

Fonte: Dados primários, 2011.

As atividades desenvolvidas em programas de atividades
de laborterapia – (Trabalho Interno). 70 (setenta) apenados
realizando serviços de apoio ao estabelecimento penal, em
serviços gerais, como: limpeza, cozinha, pintura e na horta. 120
(cento e vinte) trabalham em parceria com a iniciativa privada,
confeccionam lanterna de marisco, 110 (cento e dez) em
parceria com órgãos do estado, costurando bolas de futebol e
vôlei e confeccionando rede de pesca, ambas para a
FESPORTE, 100 (cem) apenados em parceria com paraestatais
e ONG, montam peças de hidrômetro para CASAN e
confeccionam bolas para a ONG Santa Barbara e 200 (duzentos)
estão em atividades de artesanato, montando gaiolas e ratoeiras
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trabalho finalidade educativa e produtiva, com escopo de dever
social e resgate da dignidade humana. A não qualificação para o
mercado de trabalho, mantendo o apenado despreparado,
facilitará o retorno à delinqüência. A privação do trabalho ao
preso pode ser comparada a uma condenação a uma "morte"
lenta e gradual, sem perspectivas de retorno ao convívio social.
Por isso o estabelecimento prisional tem que haver
atividade laboral compreendendo essas as atividades no sentido
de desenvolver a habilidade dos apenados através do trabalho.
O objetivo da instituição, de acordo com Hatakeyama
(1988) ao desenvolver atividades os apenados, é de cumprir
com sua responsabilidade em relação à vida útil deles, uma
obrigação constitucional. A instituição, como já existe antes do
preso chegar, tem seus vícios e cabe a ela a tarefa de se
desenvolver também para estes não sejam passados adiante.
Desenvolver significa também ajudar a capacidade
natural de cada um crescer, remover obstáculos para permitir
que o indivíduo leve sua capacidade ao
limite máximo.
Desenvolver significa elevar a capacidade dos presos e
promover sua auto motivação.
Há três métodos diferentes de se iniciar este processo.
Hatakeyama (1988) diz que o primeiro é examinar os níveis de
capacidade dos presos em suas posições atuais e acrescentar
novas tarefas aos seus serviços, antes que se tornem rotineiras e
sem desafios. O segundo é levantar o nível global de habilidade,
transferindo periodicamente todo preso para uma nova posição
na qual ele na tenha experiência.
O terceiro método é transferir presos, que já tenham
alcançado certo nível de capacidade, designando-os para novas
posições em outros setores e oferecendo a
eles novas
oportunidades para crescer.
Dar consistência a ações de profissionalização aos
apenados em Espaços Prisionais é oferecer condições mínimas
de cidadania conforme o Programa Estadual de Direitos
Humanos (1997) que estabeleceu que toda pessoa deve ter a
sua dignidade respeitada e a sua integridade protegida. Toda
pessoa deve ter garantidos seus direitos civis (como direito à
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
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bem estar), culturais (como o direito à participação na vida
cultural) e ambientais (como o direito ao ambiente saudável).
Outro aspecto relevante da profissionalização que se
destaca com mais um fator determinante para o processo de
reinserção social é ponderado por Falconi (1998, p. 71) ao
apregoar que um homem profissionalmente habilitado terá
sempre mais possibilidades de sobrevivência, o que seria uma
forma de bloquear o seu retorno à senha da criminalidade. Em
nível de lege ferenda, poder-se-ia pensar em credenciamento
desse novo profissional, facilitando seu ingresso no mercado de
trabalho.
Beber (2007), na sua tese defendida na UFSC menciona
que trabalhar na busca da identidade perdida, e participar desta
sociedade modernizada e midiatizada se configura num grande
desafio para gerar mudanças, compromissos e possibilitar aos
reeducandos um retorno digno à sociedade,
As teorias de Oliveira (1996), Foucault (2001) e Mirabete
(1993), buscam mostrar que deter, julgar e punir não devem
traçar injustiças que contradigam os Princípios da Dignidade
Humana, mas que estabeleçam e desenvolvam padrões para
que o processo de reclusão seja uma etapa nas vidas destes
cidadãos para possibilitar reinserção à sociedade, e pelo trabalho
essa busca tornar-se-á menos conflitante.
O ponto principal então é desenvolver
cursos
profissionalizantes que sejam absorvidos pelo mercado de
trabalho. Desta forma o apenado desenvolverá um senso de
responsabilidade, adquirindo novas habilidades e evitando até a
reincidência.
A finalidade educativa, na hipótese de o condenado sem
qualquer habilitação profissional, consiste na atividade
desenvolvida no estabelecimento prisional dirigida ao
aprendizado de uma profissão. A finalidade produtiva, ao mesmo
tempo em que impede a ociosidade, gera ao condenado recursos
financeiros para o atendimento das obrigações decorrentes da
responsabilidade civil, assistência à família, despesas pessoais e
até o ressarcimento ao Estado por sua manutenção.
Destarte, podemos constatar que o trabalho serve para
afastar o condenado da inércia e possibilita a oportunidade de
recuperar a auto-estima e sua valorização como ser humano.
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Gráfico 9 – Percentual entre os diversos crimes.

Fonte: Dados primários, 2011.

Nota-se que os crimes contra o patrimônio, aquele
relacionado com apropriação de bens econômicos possuem a
Penitenciária de Florianópolis 290 (duzentos e noventa)
apenados, e com relação aos crimes de tráfico de drogas, são
160 (cento e sessenta) apenados cumprindo sentença
condenatório. Somando-se esses dois delitos totalizam 450
(quatrocentos e cinqüenta), ou seja 55% dos apenados cometem
crimes relacionados ao poder econômico
Gráfico 10 – Faixa etária dos detentos.

Fonte: Dados primários, 2011.
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(cinqüenta) apenados por infração da Lei Maria da Penal. Não
há registro crimes contra Estatuto da Criança e Adolescente,
Crimes de Tortura e Crime contra o ambiente.

3.2 A EDUCAÇÃO A DISTANCIA

Gráfico 7 – Crimes praticados envolvendo entorpecentes,

A importância do ensino ou educação a distância torna-se
cada vez mais evidente e vem sendo muito utilizado e aceito em
todo o mundo. A relevância deste tipo de ensino torna-se maior à
proporção que novas camadas da população buscam educar-se
ou atualizar-se profissionalmente devido as rápidas mudanças e
transformações em todos os campos do saber e da vida humana
no planeta.
Historicamente, apregoa Moran (2000) que os programas
de ensino a distância têm desempenhado um papel social que
poderia ser considerado como terapêutico ou complementar.
Eles têm ajudado a minorar o elitismo educacional vigente em
muitos países e a corrigir algumas das fissuras do sistema
tradicional de ensino. Em geral, eles complementam o sistema
tradicional e muitas vezes atingem objetivos emergenciais, de
correntes das constantes mudanças sociais e tecnológicas. A
flexibilidade e adaptabilidade desses programas sempre tiveram
um potencial único e versátil.
O conceito de ensino a distância é amplo e, a principio,
pode ser aplicado a qualquer nível de ensino desde que
cuidadosamente planejado e adequadamente disponibilizado aos
interessados. Freqüentemente, esse termo tem sido usado com
referencia aos programas nos quais estudante e professor estão
separados em termos de espaço físico.
A comunicação entre ambos se dá através de um ou
mais meios de comunicação de massa e mais recentemente pela
internet. O ensino a distância durante muito tempo foi entendido
como uma forma do chamado ensino não-tradicional ou como
uma modalidade do ensino independente, no qual o estudante ou
cursista tem certo grau de autonomia para decidir tempo e local
de estudos.
Os primeiros cursos de ensino a distância. Como
menciona Silva (2007), surgiu em decorrência da necessidade
social de proporcionar educação aos segmentos da população
não adequadamente servidos pelo sistema tradicional de ensino.
Eles podem ter um papel complementar ou paralelo aos
programas do sistema tradicional de ensino. Por vezes, são a
única oportunidade de estudos oferecida a adultos engajados na

Fonte: Dados primários, 2011.

Na Penitenciária de Florianópolis encontra-se 160 (cento
e sessenta) apenados por crime de Tráfico de drogas.
Gráfico 8 – Crimes praticados em razão da Lei do
Desarmamento

Fonte: Dados primários, 2011.

Decorrente da Lei de Desarmamento, 33 (trinta e três)
apenados por Porte ilegal de arma, 23 (vinte e três) por disparo
de arma de fogo e 25 (vinte e cinco) posse ou porte ilegal.

3.2.1 História e Conceito
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força de trabalho e à donas de casa, que não podem deixar
crianças e outras obrigações familiares para freqüentarem cursos
totalmente presencias que requerem freqüência obrigatória e
cujos professores, nem sempre estão preparados para atender
às necessidades do estudante adulto.
Katz (1973, p. 6-7) afirma que o primeiro curso por
correspondência nos Estados Unidos foi de taquigrafia no ano de
1728.
Castro e Guaranys (1977, p. 407) registram um curso de
taquigrafia, em 1840, na Inglaterra, e vários outros cursos por
correspondência, no início do século XX, na Rússia e em, pelo
menos, oito universidades americanas, Wisconsin, Oregon,
Kansas, Minnesota, Nebraska,Texas, Missouri, e North Dakota.
Rapidamente várias iniciativas de criação de cursos a distancia
se espalharam. Os mais bem sucedidos eram os do tipo
extensão universitária ou técnicos. Havia uma grande resistência
com relação a cursos universitários a distancia, por isso poucas
foram as experiências duradouras, mesmo nos paises mais
desenvolvidos.
No Brasil, o Instituto Universal Brasileiro, iniciado em
1940, parece ser a instituição mais antiga a manter cursos por
correspondência. Desde então, outras instituições deste gênero
foram criadas no Brasil, como o Centro de Estudos Regulares
(C.E.R.), fundado em 1981. O objetivo do C.E.R. era permitir que
crianças, cujas famílias se mudavam temporariamente para o
exterior, continuassem a estudar pelo sistema educacional
brasileiro.
Durante a Segunda Guerra Mundial, vários cursos por
correspondência foram criados com objetivos distintos. A França,
por exemplo, implementou-os para atender às crianças cujas
famílias tinham que se mudar constantemente.
Em verdade, cursos por correspondência continuam tão
úteis em 2005 quando nos século anteriores. A tendência é
atualizá-los, acoplando-os às tecnologias educacionais mais
modernas. Desde a década de 80, o uso de micro computadores,
video-tapes e telefones em cursos por correspondência para
auxiliar a aprendizagem do estudante. Atualmente, o DVD vem
sendo usado por várias instituições brasileiras.
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91 (noventa e um) crimes contra os costumes. Tendo, 51
de estupro e 40 de atentado violento ao pudor
Gráfico 5 – Crimes praticados contra a administração pública,

Fonte: Dados primários, 2011.

Nos crimes contra a administração pública aparece 03 (
três), sendo 02 (dois) por peculato e 01 (um) por corrupção
passiva.
Gráfico 6 – Crimes praticados - legislação específica

Fonte: Dados primários, 2011.

Na legislação específica, aquela não inserida no Código
Penal Brasileiro, encontra-se recolhido na Penitenciária, 50
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Gráfico 3 – Percentual de quantidade de crimes praticados contra
o patrimônio

Fonte: Dados primários, 2011.

Constata-se que foram 248 (duzentos e quarenta e oito),
crimes praticados contra o patrimônio, sendo, 45 (quarenta e
cinco) por furto simples, 40 (quarenta)
furto qualificado, 43
(quarenta e três) roubo qualificado, 33 (trinta e três) latrocínio,
15 (quinze) por extorsão, 42 (quarenta e dois) por estelionato,
28 (vinte e oito) por receptação e 44 ( quarenta e quatro) roubo
qualificado.
Gráfico 4 – Percentual de quantidade de crimes praticados contra
os costumes

Fonte: Dados primários, 2011.

59

3.2.2 Avanços com os meios de comunicação
A partir do século XVIII, o meio de comunicação mais
utilizado pelo sistema de ensino a distância foi o correio impresso
até que o telefone, o computador, a internet e os e-mails o
suplantaram. Durante muitos anos, a comunicação escrita entre
estudante e professor tornou-se o símbolo de ensino a distância
e esses cursos não eram muito respeitados pelos acadêmicos
mais tradicionais, que resistiam às novas possibilidades de
ensino e estudos.
Recentemente, o panorama mudou. A crescente
tendência é combinar vários meios de comunicação e usá-los em
um só programa ou curso. Todavia o texto impresso e a
comunicação escrita através do correio impresso continuam
sendo básicos e não podem ser menosprezados. Moran (2000)
afirma que em vários países, como o Brasil, esse é um meio de
comunicação econômico e eficiente, facilitando a implementação
e a manutenção desse tipo de ensino nas regiões onde o uso de
meios de comunicação mais modernos e tecnologicamente
sofisticados ainda não vigoram.
O desenvolvimento científico e tecnológico, segundo
Beber (2007) tem gerado, continuadamente, novos instrumentos
de informação e comunicação para diferentes fins e para
diferentes formas de utilização, que se expandem nas mais
variadas vertentes,rompendo mitos e questionando verdades
estabelecidas, ultrapassando os limites dos espaços geográficos
e sociais, gerando múltiplas formas de assimilação pelo ser
humano,
Esta assimilação, ainda segundo Beber (2007), obriga as
pessoas a se atualizarem continuamente para poder acompanhar
e interagir no processo evolucional que se encontram inseridos;
para realizar de maneira coletiva uma visão ampla do mundo a
sua volta; para poder executar ‘atividades de abstração’ com
‘linguagens diversificadas’; para cooperar, participar e intervir nas
práticas que a sociedade oferece.
A capacidade de se adaptar a estas novas tendências
exigidas especialmente pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação gera inevitável retomada nas políticas de ação da
educação prisional brasileira para intensificar o processo de
formação continuada e permanente
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Estas exigências trazem embutidas as necessidades de
universalizar novas e diferenciadas formas para disseminar o
conhecimento sistematizado. Estas formas implicam na ruptura
de paradigmas tradicionais especificamente o formato do ensino
face-a-face.
Em decorrência de um processo integrador e globalizador
a Educação a Distância, surge como uma modalidade educativa
para gerar oportunidades de democratização do ensino em face
ao agravamento do quadro de desigualdades sociais existentes.
A evolução no Brasil como no mundo da Educação a
Distancia é marcada pelo surgimento e disseminação dos meios
de comunicação (SILVA, 2007). Da transmissão radiofônica e,
depois, televisiva, da informática até os atuais, os processos de
utilização conjugada de meios - a telemática e da multimídia,
possibilitam a utilização de tecnologias, propiciando a ampliação
e a diversificação dos programas, permitindo a interação quase
presencial entre professores e aluno
Partindo deste contexto, Silva (2007), considera-se que a
Educação a Distância, embora que teoricamente sua estrutura
apresente padrões e programas e dominantemente padronizados
consegue atender de forma individual e específica as pessoas
que utilizam esta modalidade de ensino, pois, flexibiliza horário
de atendimento, espaço, local, utiliza variados ambientes e
diferentes mídias para desenvolver o ensino.
A Educação a Distância administra mecanismos de
informação e comunicação múltiplos, pois permite enriquecer os
recursos de aprendizagem, elimina a dependência do ensino
face a face, auxilia o aluno a permanência em seu meio cultural e
natural, respeita o ritmo de rendimento e gera autonomia na
aprendizagem.
Entendem-se neste contexto, que a Educação a Distância
é um viés integrador entre os saberes científicos e os espaços de
ociosidade existente nos Espaços Prisionais para propiciar ações
diferenciadas como forma de ascender um processo de
experimentação, de investigação e de manipulação do aprender
a fazer, e, conseqüentemente do aprende a ser.
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5.3 PERFIL DOS APENADOS
Abaixo apresento em gráfico, conforme informações
fornecidas pelo Departamento de Penitenciária Nacional (ANEXO
2), o perfil dos apenados da Penitenciária de Florianópolis, que
atualmente conta com 767 (setecentos e sessenta e sete)
reclusos
Gráfico 2 – Percentual de quantidade de crimes praticados contra
a pessoa

Fonte: Dados primários, 2011.

No gráfico II, com relação aos crimes praticados contra a
pessoa, contata-se a ocorrência de 54 (cinqüenta e quatro).
Compreendendo: 26 (vinte e seis) por homicídio simples, 23
(vinte e três) por homicídio qualificado e 05 (cinco) por
seqüestro e cárcere privado.
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5.2 COLETA DE DADOS
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram à
análise do Prontuário de Execução Penal (PEC), Boletim Penal,
Ficha de remissão e o questionário aplicado em 20% da
população carcerária de Florianópolis.
O questionário de 12 questões foi realizado no referido
estabelecimento prisional no período de 19 de setembro a 03 de
outubro de 2011.
Na ocasião a Penitenciária estava com suas atividades e
rotinas desenvolvidas de modo normal. Não havia indicativos de
rebelião ou de quaisquer protestos da massa carcerária.
Participaram da pesquisa 180 apenados, desses, 65 (sessenta e
cinco) estavam desempenhados atividades de apoio no
estabelecimento penal, 59 (cinqüenta e nove) e estavam
trabalhando em razão de parcerias de entidades privadas e 56 (
cinqüenta e seis)
estavam trancafiados sem quaisquer
atividades.
O questionário aplicado com perguntas fechadas e
perguntas abertas. Inicialmente foi feito um questionário amostra
na Unidade Prisional Avançada (UPA) da cidade de Brusque, no
sentido de verificar as dificuldades ou dúvidas na confecção das
respostas. Após essa etapa foi feito alguns ajustes das perguntas
com intuito de não haver dupla interpretação. Também foi
constatado que no item estado civil, que constava as opções
“solteiro”, “casado”, “separado” e “união estável”, houve a
necessidade de colocar mais uma opção a de abandonado.
Alguns apenados alegaram que não estava separado e muito
menos casada, já que sua companheiro apenas, segundo eles,
deixou de realizar visita ao ergástulo
Na Penitenciária de Florianópolis os agentes
penitenciários, após terem sido informados dos objetivos da
pesquisa, iniciaram o processo de coleta de dados.
No próprio texto do questionário também estavam
expostos os objetivos da pesquisa, qual seja, buscar informações
para orientar a dissertação de mestrado no curso de Gestão e
Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa
Catarina, no sentido de que ensinar um apenado na
aprendizagem de um ofício (profissão) facilitará a obtenção de
um emprego, após o cumprimento da sentença condenatório.
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3.2.3 A Utilidade da Educação a Distancia em diversos
setores
A Fundação Educacional e Cultural Padre Landell de
Moura FEPLAM, com 31 anos de existência, tem origem no
desenvolvimento dos movimentos de educação não formal da
América Latina, que buscavam melhorar as condições de vida
das populações carentes. Malheiros (1992, p. 5), menciona que
no início da Feplam foi através de programas de rádio (Colégio
do Ar) e a série Aprenda pela TV(cursos profissionalizantes). As
bases comunitárias são o ponto de partida e chegada da sua
prática educacional. Suas áreas de atuação são: educação geral,
educação cívico social, educação rural e iniciação profissional.
Na área de educação geral, de acordo com Malheiros
(1992), estão inscritos os cursos de alfabetização, educação
básica, pré-escola e educação supletiva, a Feplam já beneficiou
110.703 alunos. Na área de educação cívico social, com
programas de educação comunitária e de reforço de currículos
escolares, já foram beneficiadas 53.000 pessoas. Já na área de
educação rural, composta de cursos de capacitação rural e
outros de cunho informativo, já foram beneficiados 391.509
agricultores, com uma média de 16.313 por ano. No campo da
iniciação profissional, em cursos de mecânica de automóveis,
consertos de aparelhos eletrodomésticos, programação de
computadores etc., já foram capacitadas 60.401 pessoas. Além
desses, a Feplam ainda mantém Programas de educação para a
saúde.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
de São Paulo, criou experimentalmente em 1978, com operação
regular a partir de 1980, o programa Autoinstrução com Monitoria
(AIM), caracterizandoo como "um esquema operacional de
Ensino a Distância, que envolve uma série de programações
autoinstrutivas" (SENAI, 2010). Desde então, mantém um curso
de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico, cursos
de matemática básica e cursos de eletrônica, estando em fase de
preparação cursos de tecnologia mecânica, usinagem, elementos
de máquinas, resistência dos materiais, eletrotécnica básica e
formação de microempresários. Entre 1980 e 1990, dos 46.627
matriculados, 23.684 concluíram seus cursos. (SENAI, 2010).
A Petróleo Brasileiro S.A.PETROBRAS, de acordo com
Nunes (1994) contava em 1992 com aproximadamente 53.000
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empregados, distribuídos por quase todo o país e em alguns
pontos do exterior, desenvolveu, a partir de 1975, o Projeto
ACESSO, com a finalidade de proporcionar a escolarização a
nível de 1°. e 2°. graus a seus funcionários e de o ferecer
profissionalização específica para a área de petróleo. Esse
projeto foi desenvolvido pelo Centro de Ensino Técnico de
Brasília CETEB, que desenvolveu a metodologia, elaborou os
módulos e tem acompanhado todo o processo de implantação e
desenvolvimento dos cursos. Para uma clientela adulta, na faixa
de 20 a 40 anos de idade, com interrupção de estudos há mais
de cinco anos, foi levado um curso de educação geral, de acordo
com os currículos do ensino supletivo, e profissionalização
específica para a indústria petrolífera.
O Projeto ACESSO possui as seguintes orientações:
estudo autônomo, através de módulos; demonstração de
competência dos cursistas, por meio de instrumentos de aferição
da aprendizagem em cada módulo; demonstração de suficiência
pelo cursistas, quando o direito à aprovação no módulo só é
alcançado quando o cursista consegue satisfazer os critérios
previstos nos instrumentos auto instrucionais. A Empresa tem
avaliado como excelentes os resultados alcançados. Em que
pese as dificuldades várias enfrentadas por este projeto,
mormente as operacionais, sendo que já concluíram os cursos
de 1°. e 2°. graus, com seus respectivos cursos
profissionalizantes, 2.258 funcionários. (NUNES, 1994).
Nunes (1994) ainda aponta a Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento do Ensino de Ciências - FUNBEC, que
desenvolveu, com o apoio do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos - INEP, o Curso de Matemática por
Correspondência, dirigido a professores de 1°. grau . O curso foi
veiculado pelo Jornal do Professor, editado pelo INEP, e recebeu
24.934 inscrições, sendo que até julho de 1991, 7.000 já haviam
concluído a primeira etapa do curso e 13.361 haviam desistido.
O Centro de Ensino Técnico de Brasília - CETEB,
unidade da Fundação Brasileira de Educação FUBRAE, desde
1973 tem desenvolvido projetos de educação semi-direta,
notadamente para a formação e aperfeiçoamento de professores
em serviço. Foi responsável pela execução dos Projetos LOGOS
I e LOGOS ll, do Ministério da Educação, para a qualificação de
professores leigos.
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5 DA PESQUISA E DO RESULTADO
Pretende-se nesse Capítulo discorrer sobre os sujeitos da
pesquisa, bem como os resultados obtidos.
5.1 SUJEITOS DA PEQUISA
De acordo com os dados fornecidos pelo Departamento
de Penitenciária Nacional (ANEXO 2) a Penitenciária de
Florianópolis possui 767 (setecentos e sessenta e sete)
apenados, sendo 567 (quinhentos e sessenta e sete) deles
cumprindo sentença em regime fechado, 70 (setenta)
em
regime semi-aberto e 130 (cento e trinta) de presos provisórios.
Sobre o grau de escolaridade, há 17 (dezessete)
apenados analfabetos, 34 (trinta e quatro) alfabetizados, 442
(quatrocentos e quarenta e dois) apenados com ensino
fundamental incompleto, 94 (noventa e quatro) apenados com
ensino fundamental completo, 70 (setenta) com ensino médio
completo, 09 (nove) possuindo ensino superior incompleto e
não há registro de apenados com curso superior completo.
Assim observa-se no Gráfico 1 que a grande maioria
possui o ensino fundamental incompleto, cerca de 70% de todos
os reclusos do ergástulo.
Gráfico 1 – Percentual de apenados por Grau de Instrução

Fonte: Dados primários, 2011.
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Contradizendo, de certa forma, de acordo com Miranda
(1998), os argumentos apresentados pelos membros das elites
locais, na época em que se discutia a necessidade de construção
de uma penitenciária. Todavia, nos dias atuais, verifica-se que a
Penitenciária de Florianópolis encontra-se ultrapassada frente
aos moldes atuais de prisões existentes. Entretanto, ela ainda
busca cumprir com seu dever, e acolher os reclusos condenados
de nosso Estado.
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A Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior ABEAS, mantém desde 1982 um Curso de Especialização por
Tutoria à Distância (Pósgraduação "Latu Sensu"), já tendo
formado mais de 5.000 profissionais das áreas de ciências
agrárias. (NUNES, 1994).
Nunes (1994) afirma que merece destaque a experiência
da Fundação de Teleducação do Ceará - FUNTELC, também
conhecida como TVE do Ceará, criada no processo de
implantação das televisões educativas na década de 70, ela se
distingue das demais por preservar um projeto de educação a
distância como elemento central da instituição. Desde 1974 essa
instituição vem desenvolvendo ensino regular de 5ª. à 8ª. séries
do 1 °. grau, com a implantação de telessalas em gr ande parte
dos municípios do estado e caminha para atingir a marca de
100.000 alunos regulares em seu sistema.
No ano de sua implantação, segundo Mesquita e Lúcio
(1992) a fundação contava com 4.139 tele-alunos, nas 5ª. e 6ª.
séries, distribuídos em 8 municípios. Em 1992 estava com
60.822 tele-alunos cursando da 5ª. à 8ª. séries, distribuídos em
94 municípios, 400 distritos, 725 escolas e 2.300 tele-salas. Em
1993, a matrícula passou a 102.170 alunos, atingindo 150
municípios.
A proposta políticopedagógica do Sistema de
Teleducação, conforme mencionam Mesquita e Lúcio (1992), se
propôs a romper com os mecanismos autoritários e tecnicistas
que imperavam à época lançarse como uma modalidade de
educação voltada para o humanismo pedagógico, capaz de
superar o parcelamento do saber e corrigir as falhas do
individualismo e do academicismo. Foi gerado um método de
ensino nascido das sérias discussões, estudos e debates de
renomado e competente grupo de educadores, que buscou a
melhor utilização possível de um sistema de multimeios e a mais
interessante aplicação da televisão, tomada como elemento
essencial, como veículo de democratização do saber. (NUNES,
1994).
Uma das primeiras experiências universitárias de
educação a distância no Brasil, expõe Mesquita e Lúcio (1992),
foi iniciada em 1992 pela Universidade de Brasília-UnB em
meados da década de 1970. Na época, motivada pelo sucesso
da iniciativa Britânica, com a Open University, a UnB pretendia
ser a Universidade Aberta do Brasil. Adquiriu todos os direitos de
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tradução e publicação dos materiais da Open University e
começou a produzir também alguns cursos, na área a de ciência
política,
Atualmente a Universidade de Brasília, afirma Mesquita e
Lúcio (1992) conta com um Centro de Educação Aberta,
Continuada e a Distância (CEAD), administrativamente
subordinado a Reitoria, que já produziu vários cursos de grande
sucesso, entre eles o Direito Achado na Rua, coordenado pelo
Prof. José Geraldo de Sousa Júnior, que foi utilizado em várias
universidades, nos cursos de Direito, como também por
organizações da sociedade civil, no debate sobre a
democratização da Justiça no Brasil. Este curso agora
transformou-se em um curso de Introdução Crítica ao Direito, que
é ministrado através de materiais impressos, vídeo e tutoria a
distância. Além desse, a UnB produziu cursos sobre Abuso de
Drogas, Freud, Introdução à Informática (chamado "Computador
sem Mistério"), em diskettes, entre outros.
O
desenvolvimento
de
novas
tecnologias
comunicativas, como o barateamento de se acesso e a
necessidade crescente de formação e educação da cidadania,
contribuem para um melhor desenvolvimento da educação a
distância no Brasil, mas ainda falta muito para que a educação a
distância seja introduzida no Brasil como ingrediente estratégico
de educação e formação.
Mesquita alega que a desorganização administrativa e
política do Estado, a inexistência de um projeto nacional
articulador e democrático, a permanência de uma prática
privatista de administração da coisa pública e a instabilidade
político administrativa, ainda contribuem enormemente para a
criação de barreiras ao desenvolvimento da educação em geral e
da educação a distância em particular no Brasil.
3.2.4 A Educação a Distancia e o trabalho nos Espaços
Prisionais
Abreu Fudoli (2004) crê que houve uma significativa
evolução com relação às penas e o modo com que elas são
cumpridas, desde o surgimento das prisões e que,
principalmente o trabalho é visto com outros olhos por
doutrinadores e pelo legislador. O trabalho não é mais retributivo;
constitui parte do tratamento penitenciário, que, por sua vez, é
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exuberância dos aspectos arquitetônicos modernos da nova
prisão.
4.4 COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
Subordinada
diretamente
ao
Departamento
de
Administração Penal – DEAP, compete, à Penitenciária de
Florianópolis, de acordo com as informações da Secretaria de
Justiça e Cidadania :
I – administrar todas as atividades relacionadas com a
administração penitenciária;
II – promover o desenvolvimento de métodos de trabalho
que visem fortalecer a segurança, o fiel cumprimento da
execução das penas e a reeducação dos sentenciados internos;
III – realizar estudos e levantamentos sobre a situação
operacional do órgão, com o objetivo de conhecer a capacidade
técnica e sugerir modificações julgadas necessárias para o seu
melhor funcionamento;
IV – estudar, implantar e operar mecanismos de
relacionamento com instituições federais e estaduais, que
executem programas de treinamento e aperfeiçoamento de
recursos humanos;
V – adequar e supervisionar o desenvolvimento de
programas de ação detentiva, no âmbito da penitenciária;
VI – implantar e operar mecanismos próprios de trabalho
objetivando a recuperação, regeneração, educação ou
reeducação e readaptação dos sentenciados à vida social;
VII – articular-se com organizações congêneres e com
órgãos de segurança, visando fomentar o intercâmbio de
conhecimentos e a perfeita integração das atividades
penitenciárias;
VIII – encaminhar ao Departamento de Administração
Penal, boletim diário de movimentação e o boletim penal de
informações;
IX – desenvolver outras atividades relacionadas com a
administração-geral das penitenciárias.
A Penitenciária de Florianópolis foi considerada à época
um marco para o sistema prisional catarinense. Representou um
avanço sem dimensões, pois, não existia um prédio de tal
tamanho que pudesse suportar demanda tão grande de reclusos.
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Hoffmann (1992), a primeira versão do regimento foi
desenvolvida no início do governo de Adolpho Konder, em 1926.
Através da Lei nº. 1.547, previa-se a organização de uma
penitenciária nos moldes estatuídos pelo Código Penal da
República, vigente na época.
A mesma lei cria a organização administrativa, e expõe
os fins da Penitenciária, bem como, institui o regime penitenciário
e a criação do “Tribunal de Comportamento”. Este, composto
pelo diretor, chefes de seção e professor, que serão
encarregados de avaliar o comportamento dos sentenciados
dentro da prisão.
O parecer deste tribunal auxiliaria o Poder Judiciário na
sua decisão de beneficiar ou não os sentenciados com a
progressão de regime. Isto é, o referido tribunal tinha a
incumbência de demonstrar a eficiência da aplicação da pena,
dentro dos princípios de que o objetivo maior da instituição
penitenciária e a regeneração do condenado para o retorno a
sociedade. Para isso, em todas as etapas de sua condenação
tinha seu comportamento avaliado e progressivamente ia
“conquistando” seu retorno à liberdade. (HOFFMANN, 1992).
Em 1930, o Governo do Estado, Luz (2001) diz que foi
publicada uma segunda versão para o regimento, com a Lei nº.
1.675, dando organização à Penitenciária do Estado.
Esta lei cria um corpo administrativo, com seus
respectivos vencimentos, e fala sobre o produto do trabalho dos
sentenciados, que deduzidos o pecúlio e os custos de matériaprima, o restante deve ser aplicado em melhoramentos da
Penitenciária, além de revogar vários artigos da primeira lei. Essa
nova Lei serviu para atualizar e adaptar alguns conceitos e
também reformular algumas questões orçamentárias. Em fim, na
parte organizacional, aparentemente, estava tudo pronto para o
funcionamento desta nova instituição penal. (LUZ, 2001).
Durante a década de 20 e principalmente no governo de
Adolpho Konder, a partir de 1926, a mesma foi pensada,
discutida e projetada.
No que se refere ao prédio, de acordo com o que foi
apontado acima, constata-se já no início do funcionamento a
intervenção da direção no sentido de reformá-lo, tornando-o mais
eficiente na aplicação do regime penitenciário preconizado. O
que transparece uma contradição em relação a época da
inauguração da prisão, quando os jornais descreveram a
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um dos pilares da propalada e discutível ressocialização do
apenado, tendo como metas promover sua readaptação,
profissionalizá-lo e incutir em seu modo de vida os hábitos
laborais. Trata-se da consagração da perspectiva crimininológica
positivista, calcada no dogma da diversidade do homem
delinqüente, ou seja, na contraposição entre indivíduos normais
(os integrantes da cadeia produtiva) e os anormais (vadios por
tendência).
Fudoli (2004, p. 23) deixa claro que sempre se atribuiu ao
trabalho uma enorme importância. No ambiente carcerário,
então, empresta-se ao trabalho papel quase sagrado: funciona
como panacéia para todos os desvios sociais nos quais incorrem
os criminosos, presumidamente vadios e ociosos. Esse
entendimento se fortalece em períodos de crise econômica,
quando, concomitantemente ao incremento das taxas de
desemprego, afirma-se ser inadmissível manter parcelas
marginalizadas no cárcere, sem que elas retribuam, trabalhando,
com sua fração de sacrifício
Silva (2011) afirmou que em Campo Grande (MS) dois
cursos na modalidade Educação à Distância (EAD) estão sendo
oferecidos para oito internos do Estabelecimento Penal de
Cassilândia. Através de uma parceria do presídio com o
Conselho da Comunidade do município, os presos terão a
oportunidade de se capacitar em Montagem e Manutenção de
Computadores e Instalações Elétricas (residenciais- comerciais e
industriais).
José Ronaldo da Silva (2011) alega que oferecer cursos
de capacitação para os internos é uma forma de dar a eles uma
oportunidade de trabalho para quando saírem daqui. Afirma
ainda o Diretor do Instituto Penal de Cassilândia, que Isso é
muito importante porque se observa que estes presos que estão
inseridos em programas de trabalho e educação são os que
apresentam mais resultados e melhoram muito em relação aos
outros presos,
Os presos que irão fazer parte do curso já foram
selecionados com base no bom comportamento, nível de
escolaridade e talento para atividade. A seleção teve o apoio da
psicóloga do presídio que fez um perfil de quais seriam os presos
mais indicados para os cursos.
Segundo o diretor do presídio, a idéia do oferecimento
dos cursos começou de forma simples e o apoio do judiciário,

66

através do Conselho da Comunidade, foi fundamental. Foi em
uma ida a uma agência dos Correios que encontrei o panfleto de
divulgação destes cursos EAD, então verifiquei a possibilidade
de utilizar um pouco dos recursos angariados através da padaria
do presídio para custear algum destes cursos. Mas com a
parceria do Conselho da Comunidade tivemos a oportunidade de
obter dinheiro suficiente para custear dois cursos para oito
internos (quatro em cada capacitação), lembra o diretor que já
aguarda o material didático da empresa que oferece o curso para
iniciar a formação dos internos.
Os cursos EAD do Guia de Profissões têm o
acompanhamento dos setores de trabalho e educação do
presídio. No curso de instalações elétricas os internos estudam
sobre condutores elétricos, luminotécnica, análise das
instalações, motores elétricos, circuitos de comando, relés
térmicos e eletromagnéticos, e aterramento. Na capacitação em
montagem e manutenção de computadores, os reeducandos
aprendem a fazer reparos, prestar assistência técnica e
receberão noções de como montar seu próprio negócio.
Atualmente 106 presos cumprem pena no Instituto Penal
de Cassilândia. A unidade além de oferecer os novos cursos
EAD já oferece aulas de ensino regular através de uma escola
que funciona no presídio exclusivamente para atender os
internos e a padaria que emprega seis detentos. E todos os anos
pelo menos cinco presos têm o curso de panificador na nossa
padaria, ressalta o diretor. Os pães produzidos pelos internos é
destinado para o consumo dos próprios detentos e uma parte é
destinada para a prefeitura de Cassilândia que compra parte da
produção.
Os presos que trabalham na padaria recebem redução de
pena e três quartos de um salário mínimo. Aprendizes recebem
uma ajuda de custo. Os internos que irão participara da formação
EAD também terão direito a redução de pena. Como a formação
é na modalidade à distância, os internos não precisam sair da
unidade onde cumprem pena para as aulas. As apostilas são
oferecidas pela empresa que ministra as aulas, finalizou Silva
No final do ano 2009, de acordo com Young (2010) o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal
Federal (STF) lançaram a campanha “Começar de Novo” para
sensibilizar a população para a necessidade da recolocação, no
mercado de trabalho e na sociedade, do preso libertado após
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Partindo da apresentação de alguns casos específicos,
vai se vislumbrar como se criaram certas relações abaixo das
normas estabelecidas e como o corpo dirigente tentou manter o
controle, estabelecendo novas normas e regulamentos a cada
nova situação que surgia.
A partir do mês de setembro de 1930 entrou em
funcionamento em Florianópolis a “Penitenciária da Pedra
Grande”, na localidade da Trindade, distante 4 Km do centro
urbano.
De acordo com Giena (1989) essa era uma distância
considerável para a época, levando-se em conta a dificuldade de
acesso ao local que ficava entre um mangue e uma montanha,
servindo esses elementos como isolamento natural. Porém,
verifica-se a preocupação com a expansão da cidade para essa
área, pois nas imediações da Penitenciária foi construída uma
vila operária.
As atividades desenvolvidas atualmente em programas
de laborterapia encontramos 70 (setenta) apenados realizando
trabalho Interno no estabelecimento prisional, ou seja realizando
serviços de apoio ao ergástulo, em serviços gerais, como:
limpeza, cozinha, pintura e horta.
120 (cento e vinte) apenados trabalham em decorrência
de parceria com a iniciativa privada na confeccionando lanterna
de marisco. Temos ainda 110 (cento em dez) que em parceria
com órgãos do estado, costuram bolas de futebol e vôlei e
confeccionam rede de pesca, ambas para a Fundação
Catarinense de Esporte (FESPORTE). 100 (cem) apenados em
parceria com paraestatais e ONG, montam peças de hidrômetro
para CASAN e confeccionando bolas para a ONG Santa Barbara
e finalmente 200 (duzentos)apenados estão em atividades de
artesanato, montando gaiolas e ratoeiras.
Como podemos observar, essas atividades realizadas
pelos apenados da Penitenciária de Florianópolis, muita embora
preencham as horas ociosas,
em pouco contribuem para a
fixação de um emprego estável para o apenado, quando do
término de sua sentença condenatória
4.3 REGIMENTO INTERNO
Antes
Penitenciária

mesmo de iniciar seu funcionamento a
teve seu regimento reelaborado, segundo

70

No ano de 1989 foi construída uma ala de segurança
máxima, com capacidade para 44 (quarenta e quatro)
sentenciados. Com as rebeliões ocorridas nos anos de 1997 e
1999, ambas no mês de maio, todas as melhorias anteriormente
realizadas foram destruídas, destacando-se entre os principais
danos causados ao sistema, a destruição das oficinas de
marcenaria interna, alfaiataria, tipografia, colchoaria, vime,
artesanato, escola penitenciária, biblioteca, entre outras. (LUZ,
2001).
Com estes atos de vandalismo, segundo Luz (2001) o
sistema retroagiu, consideravelmente, refletindo-se, até os dias
atuais os efeitos daqueles desatinos, pois, o poder público, após
as citadas rebeliões, diante da falta de recursos financeiros,
limitou-se, preliminarmente, a restabelecer a parte de custódia
dos presos, ficando a parte de reeducação e ressocialização
bastante prejudicada.
Assim, tinha início uma saga que se estende até os dias
atuais, onde o Estado, juridicamente organizado, através do
sistema penitenciário, teoricamente, deveria penalizar os
delinqüentes, isolando-os, temporariamente, do convívio social,
em razão de sentença condenatória, ao mesmo tempo em que
deveria promover a recuperação (reeducação) dos indivíduos
sob a sua tutela.
4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A Penitenciária de Florianópolis, desde o início de seu
funcionamento, refletiu discursivamente as características de
uma prisão moderna. As tentativas de reformas para que fosse
realmente aplicado o regime penitenciário, ou seja, um modelo
disciplinar com objetivo principal de regeneração social do
condenado apresentaram, no entanto, problemas diversos,
fazendo com que nesta penitenciária se desenvolvesse uma
realidade bastante própria. Como por exemplo: as relações de
poder, citada por Miranda (1998) entre os grupos que se
formaram internamente, as discussões dos diretores sobre a
aplicabilidade do “regime” e os debates em torno de questões do
conceito de livramento condicional entre a direção da
Penitenciária e os membros do Conselho Penitenciário. Além das
discussões em torno da aplicação do regime penitenciário com a
instituição já em funcionamento.
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cumprimento da pena. E uma das primeiras ações para
reintegrar egressos no mercado de trabalho veio do Ministério do
Esporte.
No início de janeiro, Young (2010) o Ministério do Esporte
assinou um convênio com o STF e o Comitê Organizador da
Copa do Mundo de 2014 para contratação de presos, ex-presos
e adolescentes em conflito com a lei para obras e serviços nas
12 capitais brasileiras que vão sediar jogos. O SENAI também já
se integrou ao “Começar de Novo”, fornecendo bolsas de estudo
para presos e ex-presos. Em alguns estados, vai instalar escolas
dentro dos presídios.
Segundo ainda Young (2010), o governo de Goiás e a
Hering firmaram parceria para a reinserção de presos em regime
fechado. Nos presídios de Aparecida de Goiás, Anápolis e São
Luís dos Montes Belos, 250 detentos trabalham em oficinas de
costura e no manuseio e etiquetagem de peças de roupa
fabricadas pela empresa. Cada preso recebe vinte reais por mil
peças produzidas e um dia de redução da pena para cada três
trabalhados. Uma pequena construtora de Goiás, a JM
Participações, também emprega presidiários em regime semiaberto na construção civil. No Estado de São Paulo, desde o fim
de 2009 o governo pode exigir de empresas que vencem
licitações a contratação de até 5% de ex-detentos. O mesmo já
ocorre também no Distrito Federal e no Espírito Santo.
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4 A PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS
Pretende-se nesse Capítulo discorrer sobre a
Penitenciária de Florianópolis, sua história e evolução, as
atividades por ela desenvolvidas, dispor ainda do regimento
interno e da competência administrativa.
4.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO
A Penitenciária de Florianópolis é um estabelecimento
penal subordinado ao Departamento de Administração Penal –
DEAP da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa
do Cidadão do Estado de Santa Catarina. Miranda (1998) afirma
que no início era conhecida pelo nome de “Penitenciária da
Pedra Grande”, tendo sido criada em 1929 e inaugurada em 21
de setembro de 1930, com capacidade de internar 50 (cinqüenta)
reclusos.
Destina-se aos trabalhos de custódia e reintegração
social dos sentenciados em fase de cumprimento de pena,
imposta por decisão judicial.
O próprio prédio, que em princípio surgia enquanto
moderno, já aparece, nos primeiros documentos escritos da
Penitenciária, apresentando alguns problemas de construção.
O contrato de construção foi feito com a empresa Corsini
& Irmão, uma empreiteira da cidade que sobrevivia de obras
públicas. Segundo o Relatório da Penitenciária de 1931, esta
empresa deixou de cumprir várias cláusulas do contrato, como
por exemplo a colocação dos portões externos, a pintura de
vários pavilhões e outras medidas de conservação. Ainda
construiu várias portas laterais que permitia uma maior circulação
de pessoas. (POYER, 2000).
A Penitenciária apresentava-se, no momento de sua
inauguração, sem portões externos e com acessos laterais à
parte interna, facilitando a circulação pelo recinto sem o devido
controle da segurança. Hoffmann (1992) menciona que uma
instituição que tem como objetivo principal o controle e a
vigilância sobre os corpos que a ela estão submetidos, é
necessário que sua arquitetura esteja em acordo com esses
objetivos. Ou seja, era de se assegurar uma vigilância sobre a
circulação e permanência de pessoas no local onde um grande
número está sob controle de um pequeno número.
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Na década de 40 (quarenta), Hoffmann (1992) alega que
o estabelecimento prisional foi ampliado em razão da construção
de 3 (três) novas galerias. Nesta época também foram
construídas algumas dependências externas, como alojamento
para uma Companhia da Polícia Militar.
A Companhia da Polícia Militar tem a incumbência de
garantir a segurança externa do complexo. Além disso, foram
construídas dependências para o almoxarifado e padaria.
(MIRANDA, 1998).
Segundo Miranda (1998) as oficinas (de marcenaria,
tipografia, vassouraria, colchoaria, alfaiataria e artesanato) nas
quais trabalhavam presos condenados do regime fechado foram
edificadas, em sua maioria, ao longo das décadas de 40
(quarenta) e 50 (cinqüenta).
Em 1965, todo o serviço administrativo passou a ser
executado em um bloco de 3 (três) pavimentos construídos
defronte às demais dependências da Penitenciária.
Na década de 80 (oitenta), iniciou-se um processo de
ampliação da capacidade física da Penitenciária, porém, sem
haver o acréscimo do número de celas.
Optou-se pela adoção de uma medida paliativa, afirma
Miranda (1998) que consistia em substituir as camas individuais
por um beliche de concreto nas celas. As dimensões atuais dos
cubículos, com a construção dos beliches, acabaram sendo
prejudicada, contrariando, desta forma, as normas técnicas
previstas na legislação vigente, tornando-se, de certa forma,
objeto
de
desumanização
do
ambiente
carcerário,
especificamente, no regime fechado, uma vez que no regime
semi-aberto, este problema praticamente inexiste.
Em 1988, foi adquirida uma área de 74 (setenta e quatro)
hectares, no município de Palhoça, com a finalidade de se
construir uma nova Penitenciária, o que não ocorreu, devido a
intensas
manifestações
populares,
contrárias
ao
empreendimento proposto. Assim, gradativamente, foram
implementadas atividades agropecuárias no local, surgindo
então, o que mais tarde seria conhecido como Colônia Penal
Agrícola, com o emprego de um número muito reduzido de
detentos. A partir de 1998, foram construídas novas instalações,
possibilitando que um número maior de apenados pudesse ser
envolvido nas atividades lá desenvolvidas. (POYER, 2000).

