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1. TEMA 

As políticas públicas de execução penal: os direitos sociais com ênfase na educação 

para o sistema penitenciário brasileiro. 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil tem apresentado, nos últimos anos, taxas crescentes de encarceramento. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, pesquisa, esta, feita em 13 de abril de 2019, 

encontram-se nos seguintes regimes: (a) 335.595 presos em regime fechado; (b) 113.272 

presos em regime semiaberto; (c) 9.400 presos em regime aberto; (d) 246.379 presos 

provisórios. 

Desse modo, cabe salientar que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no 

mundo. Acima do nosso país, estariam somente os Estados Unidos da América e China. 

Com esse discurso emotivo e não correspondente à realidade, pretendem muitos juristas, 

articulistas e políticos convencer a sociedade de que o Judiciário prende demais, muitas 

vezes, de maneira irracional. 

Conforme supracitado, com intuito de amenizar, solucionar ou garantir melhores 

condições de reinserção e reintegração dos presos na sociedade, visando o princípio 

fundamental constitucional da dignidade da pessoa humana, deu-se início aos estudos na 

seara das políticas públicas relacionadas ao processo de execução penal. 

Preliminarmente, cabe destacar o que se entende pelo termo “políticas públicas”. 

Segundo Mead (1995) “é um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 

luz de grandes questões públicas. Lyn (1980), aponta como “um conjunto de ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) explica que “a política 

pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 

delegação. Dentre essas definições, a de Laswell resume, perfeitamente, o ideal de todos. 

Segundo Laswell políticas públicas implicam responder às seguintes questões: (a) quem 

ganha o quê? (b) por quê? (c) que diferença faz. 

3. JUSTIFICATIVA 

Conforme supracitado, destaca-se as seguintes perguntas que este trabalho acadêmico 

pretende investigar: (I) Quando surgiu as Políticas Públicas Brasileiras? (II) De que modo 

as Políticas Públicas relacionadas a Educação no sistema prisional é empregada no Brasil? 

(III) O que são Direitos Sociais? (IV) O Direito Social a educação no sistema prisional 

como requisito para diminuição de pena no estado Brasileiro ocorre de forma homogênea 

ou heterogênea? (V) Verificar se é inversamente proporcional a incidência de crimes pela 



falta de ação estatal em garantir direitos sociais que contribuam para uma sociedade justa 

e igualitária. 

Assim, esse estudo visa contribuir para que as pessoas compreendam a importância 

da educação como processo de reintegração e reinserção social do preso. Haja vista, que 

países considerados “primeiro mundo” apresentam a educação como meio de 

contribuição para redução dos problemas sociais existentes. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 Compreender de que forma ocorre a redução de pena na execução penal ligado 

aos direitos sociais da educação no sistema carcerário.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender quando surgiu as Políticas Públicas Brasileiras e em qual contexto? 

 Investigar de que modo as Políticas Públicas relacionadas a Educação no sistema 

prisional é empregada no Brasil? 

 O que são Direitos Sociais? 

 Investigar se o direito a Educação no sistema prisional como requisito de 

diminuição de pena é empregado de forma homogênea ou heterogênea nos estados 

brasileiros. 

 Criar um paralelo entre os estados com maior ênfase em políticas públicas 

voltadas a educação é, de fato, o lugar que ocorre menos incidentes criminais. 

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

5.1 QUANDO SURGIU E O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS. 

No decorrer da história mundial foi registrado a importância do estudo na seara 

de conhecimento das políticas públicas, assim como das organizações, regras e modelos 

que norteiam sua decisão, formação, efetivação e avaliação.  

Nesse aspecto, corrobora-se a importância de compreender quando surgiu as 

políticas públicas. 

A Política Pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce 

nos EUA, rompendo com o padrão instituído pela tradição Europeia de estudos e 

pesquisas nesta área. Enquanto essa, preocupava-se mais na análise sobre as produções 

de governo, os EUA concentrava seus estudos no âmbito do papel do Estado e suas 

instituições como assistentes do meio social. 



Desse modo, na Europa, a área de política pública vai emergir como um 

desdobramento dos trabalhos baseados em teorias pragmáticas sobre o papel do Estado e 

de uma das mais importantes instituições do Estado - o governo -, produtor, por 

excelência, de políticas públicas. 

Nos EUA, por outro lado, a área manifesta-se no mundo acadêmico sem 

estabelecer correspondência com teorias sobre o papel do Estado, passando direto para a 

fase nos estudos sobre a ação dos governos. 

O intento analítico que regeu a construção e o robustecimento dos estudos sobre 

políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa 

de fazer é suscetível de ser (a) formulado cientificamente e (b) analisado por 

pesquisadores independentes.  

A trajetória da disciplina, que nasce como subárea da ciência política, inaugura o 

terceiro grande caminho trilhado pela ciência política norte-americana no que se refere 

ao estudo do mundo público.  

O primeiro, seguindo a tradição de Madison, focalizava o estudo das instituições, 

consideradas essenciais para limitar a opressão e as paixões inerentes à natureza humana. 

O segundo caminho seguiu a tradição de Paine e Tocqueville, que viam, nas organizações 

locais, a virtude cívica para promover o “bom” governo. O terceiro caminho foi o das 

políticas públicas como um ramo da ciência política para entender como e por que os 

governos optam por determinadas ações. 

Conforme supracitado, as políticas públicas afetam todos os cidadãos, de 

escolaridades distintas, independente do sexo, raça, cor e etnia. Sendo assim, devemos 

destacar a política pública com ênfase em dois elementos: (a) Uma Política de Estado: 

Esta política que independe do governo e do governante deve ser realizada porque é 

amparada pela constituição federal. (b) Uma política de governo: Cada governo tem seus 

projetos, que por sua vez se transformam em políticas públicas. 

Segundo, Fonseca (2013) políticas públicas podem ser caracterizadas como um 

processo de decisão política que se materializa em objetivos com resultados esperáveis, 

normalmente vinculados à transformação de uma dada realidade. Logo, se faz necessário 

o estudo das políticas públicas relacionados aos Direitos Sociais com ênfase na Educação. 

Será que o Brasil planeja investir na educação prisional? Tais objetivos são fundamentais 

à reversão de situações de desigualdade. Políticas públicas são desenvolvidas para 

resolver problemas e identificar oportunidades sociais. 



Secchi (2013) considera difícil ou arbitrário tentar definir política pública e 

apresenta três nós conceituais. Um deles se refere ao ator das políticas públicas. Secchi 

defende que o Estado não é o único a protagonizar a elaboração delas. É a abordagem 

multicêntrica. A essa visão estão relacionadas algumas teorias como governança pública, 

coprodução do bem público, e redes de políticas públicas e, ainda de acordo com Secchi, 

a teoria da elite. 

Política pública, segundo Dias e Matos (2012, p. 12), é “o conjunto de princípios, 

critérios e linhas de ação que garantem e permitem a gestão do Estado na solução dos 

problemas nacionais” 

É essencial, uma pesquisa aprofundada sobre a seara das políticas públicas, pois é 

inegável o descaso dos governos em assistir e resolver os problemas sociais existentes no 

Brasil. 

5.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E O PROBLEMA DO 

CARÁTER CENTRALIZADOR. 

No ano de 1920 o Brasil possuía grande parte da população vivendo no campo 

com uma economia fortemente baseada na agricultura. Entretanto, cerca de 70 anos 

depois, o Brasil, tornou-se um país de grande influência tanto na área industrial quanto 

na produção manual, porém houve o que conhecemos, hoje, como êxodo rural. 

Durante esses anos, os governos deram mais ênfase no processo industrial e, 

infelizmente, não acompanharam da mesma forma as transformações sociais no território 

brasileiro. O estado, já não desempenhava seu papel de assegurar Direitos e Garantias 

sociais, mas criava um governo autoritário que refletia diretamente nas políticas públicas 

brasileiras. 

De caráter conservador, a política brasileira possui uma maneira peculiar para 

tratar as políticas sociais. O atendimento é centralizado, ou seja, atendendo a interesses 

específicos. Mas o país possui necessidades diferentes em cada região e em alguns casos 

elas acabam não sendo resolvidas da forma correta. São todas tratadas da mesma maneira 

e de forma massiva. 

De acordo com Souza (2007), “A história do pensamento político brasileiro se 

confunde com a história de uma reflexão sobre o Estado”, ou seja, caracterizada pela 

reflexão orientada por uma perspectiva generalista, centrada mais no “papel do Estado” 

do que das questões relativas à gestão de governo. Extremamente recente, com um 

“atraso” de cerca de vinte anos do cenário internacional, os primeiros esforços de 



institucionalização da área de políticas públicas datam dos anos 1980. Segundo Farah 

(2011),  

“O reconhecimento do polo da política, no caso brasileiro, foi estimulado pelos 

desafios pós-democratização e pelas questões derivadas das transformações do 

Estado e do público no país. Os estudos sobre políticas públicas em particular 

refletem, por sua vez, uma demanda por reflexão sobre as “novas políticas 

públicas”, de âmbito federal, mas também, crescentemente, de âmbito local. A 

descentralização pós-1988 trouxe consigo enormes desafios de formulação e de 

gestão de políticas públicas em âmbito local, desafios estes que acabaram se 

refletindo na agenda de pesquisa e de estudos no campo da administração pública” 

(Farah, 2011 p.32) 

 

Esse trabalho irá aprofundar sobre a questão da efetividade da política pública no 

âmbito dos Direitos Sociais ligados a Educação na CRFB de 1988. 

5.3 EXECUÇÃO PENAL NO BRASIL. 

Em 1933 o jurista Cândido Mendes de Almeida presidiu uma comissão que visava 

elaborar o primeiro código de execuções criminais da República, que já tinha como 

princípio a individualização e distinção do tratamento penal, como no caso dos 

toxicômanos e dos psicopatas. No entanto, o projeto não chegou nem mesmo a ser 

discutido, em virtude da instalação do regime do Estado Novo, em 1937, que acabou por 

suprimir as atividades parlamentares. 

Em 1951, o deputado Carvalho Neto percebendo a carência de uma legislação que 

viesse a dispor sobre a matéria penitenciária, produziu um projeto. No entanto, não se 

convertera em lei. 

Em 1957, foi sancionada a Lei nº 3.274, que dispunha sobre normas gerais de 

regime penitenciário. Portanto, pela insuficiência da lei, o ministro da justiça fez o pedido 

para o Professor Oscar Stevenson que elaborasse um projeto de um novo código 

penitenciário. 

Em 1970, o professor Benjamim Moraes Filho, apresentou o projeto o qual teve a 

colaboração de juristas como José Frederico Marques, e inspirava-se numa Resolução das 

Nações Unidas, datada de 30 de Agosto de 1953, que dispunha sobre as Regras Mínimas 

para o Tratamento de Reclusos. 

Cotrim Neto apresentou inovações às questões da previdência social e do regime 

de seguro contra os acidentes de trabalho sofridos pelo detento. O projeto baseava-se na 

ideia de que a recuperação do preso deveria basear-se na assistência, educação, trabalho 

e na disciplina. No entanto, os projetos apresentados não se convertiam em lei. 



Finalmente em 1983 é aprovado o projeto de lei do Ministro da Justiça Ibrahim 

Abi Hackel, o qual se converteu na Lei nº 7.210 de 11 de Julho de 1984, a atual e vigente 

Lei de Execução Penal, que preceitua em seu artigo 1º: “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”. É considerada como 

meio para aplicação da pena ou da medida de segurança que foi fixada na sentença penal, 

o Estado exerce seu direito de punir castigando o criminoso e inibindo o surgimento de 

novos delitos. Com a certeza de punição, mostra para a sociedade que busca por justiça e 

reeducação, e readapta o condenado socialmente. 

A execução penal brasileira não se preocupou tão somente com as questões 

relativas ao cárcere, mas buscou estabelecer medidas que tenham como finalidade a 

reabilitação do condenado. Assim, a execução penal é “a disciplina que rege o processo 

e cumprimento da sentença penal e seus objetivos.” (AVENA, 2014, p. 1) Assim, a 

execução penal pode ser compreendida pelo: 

Nesse sentido, o art. 6º da Resolução 113 do CNJ, em cumprimento ao artigo 1º 

da Lei nº 7.210/84, preconiza que: 

O juízo da execução deverá, dentre as ações voltadas à integração social do 

condenado e do internado, e para que tenham acesso aos serviços sociais 

disponíveis, diligenciar para que sejam expedidos seus documentos pessoais, 

dentre os quais o CPF, que pode ser expedido de ofício, com base no artigo 11, V, 

da Instrução Normativa RFB nº 864, de 25 de julho de 2008. 

A Lei de Execução Penal se cumprida integralmente, certamente propiciará a 

ressocialização de uma parcela significativa da população carcerária atual, haja vista que 

esta é sua finalidade, é de grande importância para a reintegração do sentenciado, já que 

possui diversas possibilidades de reeducação, por meio de direitos, deveres, trabalho, 

tratamento de saúde física, integridade moral, acompanhamento religioso, dentre outros, 

evitando que o mesmo fique dentro do estabelecimento penal sem nada produzir. 

 Nesse sentido, este trabalho visa aprofundar o tema sobre execução penal ligado 

aos direitos sociais à educação carcerária como princípio de redução de pena e 

reabilitação social. 

6. METODOLOGIA 

Este trabalho está apoiado metodologicamente em três momentos. 

A pesquisa bibliográfica será fundamentada em autores como: Dias (2012); 

SECHI(2013); FONSECA(2013); Entre outros.  



A pesquisa documental será feita por meio de leis que constam na CRFB de 1988 

disponíveis no Site do planalto ou documentações históricas. Portanto, será analisado as 

leis que definem o tema em destaque. 

Já a pesquisa empírica será realizada através da análise do sistema penitenciário 

da PAPUDA DF. A fim de averiguar se ocorre o processo de execução penal que é a 

proposta inicial deste trabalho. 
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