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Suely Vieira Santos é bacharel em Direito e licenciada em Letras. Especialista em 

Modelos de Tratamento Penal e Gestão Prisional e em Direito Penal e Criminologia. É 

Agente Penitenciária do Paraná e foi Diretora da Penitenciária Central Feminina do 

Estado entre os de 2011 e 2015. A presente entrevista trata o tema Educação, Segurança 

e Cárcere, ocorreu no mês de outubro de 2017, no Departamento Penitenciário do 

Estado do Paraná (DEPEN). 

 

Ilustração 1. Foto da entrevistada 

 

Fonte: acervo pessoal de Suely Vieira Santos. 
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 A Educação é um direito, constitucionalmente, garantido, que não se 

restringe à Educação Básica, mas se estende à educação permanente ao longo da vida). 

No contexto do cárcere, pode contribuir para a conscientização e humanização do 

sentenciado, uma vez que grande parte dos indivíduos foi excluído do processo de 

escolarização normal.  (FALCADE-PEREIRA, et al., 2015) 

 Convidada a expor sua visão sobre a relação entre Educação e Segurança no 

contexto carcerário, a entrevistada afirma: 

 

Suely: Considero que a Educação seja a base da personalidade de cada pessoa, quanto 

mais se evolui nesta área melhores são as condições em todos os aspectos. A Educação 

baseada em princípios morais e éticos, evita a maioria dos conflitos. Na vida, e dentro 

da Unidade Penal, saber onde termina o "seu direito" e começa o do outro, facilita as 

relações e estabelece um clima de paz. O preso, em regra, está naquela situação em 

razão da "má educação" recebida e, no contexto do cárcere, deverá ser "reeducado". 

Para isso, o servidor penitenciário deve primar pelo exemplo, respeitando as leis e a 

ética. O conflito pode ser iniciado por ambos os lados, basta que o preso ou o servidor 

transgrida as regras. O que difere é a consequência para cada um deles.  

 

 

 

 

                   Ilustração 2. Agentes penitenciários e aprisionados. 

 
Fonte: http://brasiliadefato.com.br/wp-content/uploads/2017/08/despacito.jpg 
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 A relação entre agentes penitenciários e detentos, citada pela entrevistada é 

significativa, na medida em que influencia a socioeducação.  Em um ciclo que se 

retroalimenta, a violência se estabelece no contexto carcerário. De um lado aprisionados 

são alvos de todos os tipos de falhas e formas de abuso, por parte dos agentes 

(TAVARES et al., 2015). Do outro, os profissionais vivem em um estado de 

hipervigilância, desconfiança e estresse (MORAES, 2013). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustração 3: Agente penitenciário feito refém em rebelião prisional. 

 

           Fonte: http://correio.rac.com.br/_midias/jpg/2014/08/25/parana-2581688.jpg 

 

 

 Questionada sobre a falta de segurança dentro do Sistema Penal, a entrevistada 
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diz: 

 

Suely: Atribuo a falta de interesse por parte do Estado em investimento em todas as 

áreas. A Lei de Execução é ampla e clara, todavia, não é cumprida em praticamente 

nada. Exigem-se os deveres, suprem-se os direitos. Faltam equipamentos, pessoal, 

treinamento, arquitetura adequada, etc. Não se investe no cárcere (criminoso deve 

"sofrer", punição paralela), quando o correto seria ter condições de devolver à sociedade 

um ser humano melhor que aquele recebido no dia da prisão. O chamado "Tratamento 

Penal", melhor seria entendido se fosse chamado "Tratamento de Ressocialização", 

inobstante à nomenclatura, o necessário seria realmente oferecer condições para que 

houvesse o tratamento. 

 Tal fala vai ao encontro do pensamento de Adorno (1991), para o qual as 

políticas públicas penais têm promovido segregação e isolamento, ao invés de reeducar 

e reinserir os sentenciados à sociedade, demonstrando a incapacidade do poder público 

em gerir grande massas carcerárias. Assim, como afirmam Tavares et al. (2015), as 

penitenciárias funcionam como um catalisador da criminalidade. 

 

Ilustração 4. Superlotação em penitenciárias brasileiras. 

 
Fonte: http://imagem.vermelho.org.br/biblioteca/penitenciarias_184602.jpg 

  

 Isto posto, para o desenvolvimento de verdadeira (re) socialização, é  notável a 

necessidade de uma prática de garantia de direitos, efetuada pelo Poder Público como 

um todo (FALCADE-PEREIRA, 2015). Sobre as atuações do Estado e de seus agentes, 

quanto à Educação e Segurança: 
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Suely: O Estado quer resultados sem oferecer condições. As direções, em sua maioria, 

"administram o caos". Os agentes têm grande dificuldade em colocar o preso na sala de 

aula seja pela falta de pessoal e estrutura para esse deslocamento, seja pela má vontade 

(punição paralela), o fato é que por melhores que sejam as intenções, não é fácil 

implantar cursos, oferecer escola, ou desenvolver qualquer atividade Educacional dentro 

dos presídios. A Segurança do profissional que entrará no presídio levando o curso, bem 

como dos demais servidores deve ser preservada. O corpo de funcionários das unidades 

penais não é suficiente  (na maioria delas) e isso, aliado a falta de interesse desse pouco 

que resta, salvo raríssimas exceções, gera uma grande insatisfação levando muitas 

instituições a desistirem de investir no cárcere. 

 

 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, Sergio. Sistema Penitencíário no Brasil. Problemas e desafios. Revista 

USP, 1991. 

 

FALCADE-PEREIRA, Ires Aparecida; BRANDÃO, Marcia Ferreira; OLIVEIRA, 

Maria Patricia Celestino de; HARACEMIV, Sonia Maria Chaves. A violência do 

direito negado: delineando o perfil socioeducacional dos privados de liberdade. IN: 

TONO, Cineiva Campoli; HARACEMIV, Sonia Maria Chaves; GOMES, Maria Tereza 

Uille. Vozes do Cárcere. Curitiba: Editora CRV, 2015. 

 

MORAES, Pedro Bodê. A identidade e o papel de agentes penitenciários. Tempo 

Social, revista de sociologia da USP, v. 25, n. 1, 2013. 

 

TAVARES, Juliano; SILVA, Lucas Daniel Velasco da; FALCADE-PEREIRA, Ires 

Aparecida. Princípios e concepções do fenômeno da violência. IN: TONO, Cineiva 

Campoli; HARACEMIV, Sonia Maria Chaves; GOMES, Maria Tereza Uille. Vozes do 

Cárcere. Curitiba: Editora CRV, 2015. 

 

 

 



 
P

nº17 
nov-maio  

2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P

nº17 
nov-maio  

2018 

 

 
 

 


