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Introdução  

 
Atualmente há uma evidente inoperância do Sistema Prisional Tradicional em sua função ressocializadora, visto que 

o número de reincidência é significativo, além disso, o fim ético social das penas tem sido drasticamente substituído 

pela obsessão por segurança e vingança em desfavor daqueles que estão privados de liberdade. Apesar da Lei 

7.210/1984 - Lei de execução penal (LEP) - prevê um tratamento humanizado, em que se assegurem ao preso todos os 

direitos não atingidos pela pena e ainda vislumbrar a ressocialização como um dos objetivos do sistema prisional, o que 

há na prática é uma coisificação do homem, uma negação de sua condição humana, situação que só piora o quadro de 

violência. Contrapondo-se ao contexto penitenciário, tem-se a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 

(APAC) com foco principal a reinserção social da pessoa em conflito com a lei, buscando a valorização do indivíduo, 

oferecendo-o condições dignas para desenvolver seu aspecto físico, espiritual, profissional, intelectual e moral.  

Compreendendo a educação nesse contexto, é possível defini-la como meio eficaz na preparação do indivíduo para 

exercício da cidadania. Nesse sentido, sua observação na vida dos presos não é só a garantia de um direito, é também 

meio para sua ressocialização. Portanto, este trabalho pretende elaborar um estudo acerca da emblemática questão ainda 

não solucionada sobre a função social da pena.  Buscando principalmente analisar de forma comparativa a assistência à 

educação no modelo propugnado pelo método APAC e no Sistema Penitenciário Tradicional, investigando, ainda, o 

papel da educação na formação do ser humano, sobretudo na formação do apenado. 

 

Material e Método 

O Método escolhido para a abordagem é o Dedutivo por ser mais adequado ao presente estudo, uma vez que se parte 

da análise de uma situação geral para se chegar a uma conclusão acerca de um caso concreto e particular. Selecionou-se 

como método de procedimento o Comparativo, objetivando evidenciar as distinções entre o sistema prisional comum e 

a metodologia apaqueana, no tocante à difusão e eficiência da educação enquanto elemento ressocializador. A técnica 

de pesquisa empregada é a Bibliográfica, por permitir ponderações feitas a partir da leitura de livros, artigos, além de 

diferentes obras doutrinárias e legislativas, a fim de ampliar a compreensão da temática abordada e facilitar um 

posicionamento frente às diversas vertentes teóricas. 

 

Resultados e Discussão 

A execução da sentença ou decisão criminal empregada atualmente no Brasil está regulada pela Lei 7.210/1984, que 

por sua vez objetiva a integração social do condenado ou do internado. Contudo, relacionando a LEP à realidade 

empírica, constata-se sua inoperância. Como tentativa de solução, uma busca de alternativa para a falta de êxito na 

função punitiva do Sistema prisional Tradicional surge a APAC [1]. 

A APAC é um instituto civil de direito Privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria com foco na 

recuperação e reintegração social de condenados[2]. É um método alternativo ao modelo prisional tradicional; 

vislumbra a humanização das prisões, sem perder a finalidade de aplicação da pena. O método foi criado, ainda, como 

tentativa de diminuir os altos índices de reincidência, enquanto no método tradicional aproximadamente 80% dos 

egressos incidem no crime, no método Apaqueano o índice fica próximo a 10%, conforme Tomaz de Aquino 

Resende[3]. 

Segundo Mário Ottoboni [4], um dos idealizadores do projeto da APAC, no método apaqueano está presente um 

viés inovador que busca valorizar a reintegração do ser humano a sociedade. O sistema valoriza o convívio com a 

sociedade, com a família, permite a oportunidade de trabalho e de estudo, o que contribui de forma positiva na vida do 

condenado. A ressocialização almejada pela APAC atende o lema “matar o criminoso e salvar o homem”, para tanto 

encara o detento como ser humano despido da imagem de mau caráter, revelando seu outro lado, de ser humano que 

realmente errou, mas busca mudar e que está em processo de recuperação, para que futuramente esteja apto a voltar ao 

convívio social. Vale ressaltar que, para o condenado ingressar no sistema APAC ele tem que assinar um termo de 

compromisso, ocasião em que ocorre o comprometimento com o novo sistema de recuperação [5]. 



 

Analisando essa nova proposta e considerando que a assistência oferecida pela APAC e prevista pela LEP em seus 

artigos 10 e 11, é essencial para a reinserção dos apenados na sociedade, uma vez que se referem à dignidade da pessoa 

humana, opta-se pela análise da assistência educacional. A opção pela educação se dá pelo caráter libertador que essa é 

capaz de proporcionar. A educação tem por essência seu princípio transformador e pode trazer ao aprisionado uma 

forma de melhorar sua qualidade de vida, criando condições para que este possa encontrar nos estudos esperança de 

mudanças e resultados de aprimoramento no trabalho, no comportamento, na convivência cotidiana e, além disso, 

comportamentos satisfatórios que perdurem, garantindo-lhes uma reintegração à sociedade com um projeto de vida 

diferenciado e adequado para a convivência em sociedade [6]. Conforme a inspiradora e clássica posição de Paulo 

Freire [7] que consagrou a concepção de educação como libertação, entendendo libertação como ato de conscientizar, 

levar à autonomia, à emancipação, à capacidade de autodeterminação. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa, em suas análises preliminares aponta para o fato de que a sociedade tem papel importante na 

ressocialização do apenado, visto que  essa depende de um grande esforço da coletividade e do Estado para que haja 

uma mudança dentro do sistema prisional.  

O Estado deve não só garantir aos apenados o acesso à educação, como também oferecê-la com proficiência para 

que ela seja de fato uma forma de ressocialização e inclusão; além de incentivar os apenados a priorizarem a educação 

como forma de ressocialização e crescimento, para que os mesmos voltem ao convívio social de forma melhor. 

A metodologia Apaqueana, na qual está presente seus 12 elementos essenciais, trata de forma implícita da 

Assistência Educacional, contudo conduz por meio de sua metodologia o favorecimento da inclusão dos apenados nos 

estudos, uma vez que valoriza a ressocialização e o combate a ociosidade dentro do sistema carcerário. 

Além disso, observa-se que a Educação é um caminho para a ressocialização e transformação do preso. Portanto, 

uma educação adequada e regular é capaz de aflorar no apenado o senso de responsabilidade e o desejo de mudança. 
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