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RESUMO 

 

Analisa a biblioteca e a biblioterapia no espaço prisional, produzindo uma relação de 

proximidade entre os dois temas. Evidencia a importância do profissional da informação 

enquanto mediador da informação e auxiliar na prática da biblioterapia no sistema prisional. 

Deste modo, o profissional contribui para a recuperação e ressocialização do apenado, 

apresentando o uso da leitura como meio de abstração, minimizando assim a sensação de 

confinamento. Destaca a evolução do sistema penitenciário mundial ao longo dos séculos e o 

aparelho prisional brasileiro no contexto atual. Como pesquisa documentária, o trabalho se 

caracterizou pela revisão de literatura sobre os temas de Biblioteca Prisional, Escola Prisional, 

Biblioterapia e Leitura Terapêutica. A coleta de dados ocorreu por meio de buscas na base de 

dados da Biblioteca da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e no site da 

mesma. Os resultados obtidos confirmam, mesmo de maneira tímida, a eficácia da 

biblioterapia e da biblioteca no sistema prisional, pois ambas permitem ao indivíduo privado 

de liberdade buscar novos caminhos longe do mundo do crime. Procura-se fazer uma reflexão 

sobre o papel social do bibliotecário no meio prisional e de que forma os profissionais podem 

contribuir para evitar o regresso dos detentos ao mundo do crime. Conclui-se que, além de 

incentivar debates e pesquisas pertinentes que forneçam subsídios ao tema, no que compete à 

reeducação e reinserção dos detentos à sociedade, a biblioterapia e as bibliotecas nos espaços 

prisionais são recursos importantes no processo de reabilitação, podendo contribuir para a 

diminuição da reincidência criminal.  

 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional, Escola Prisional, Biblioteca Prisional, Biblioterapia, 

Leitura Terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This paper analyzes the library and bibliotherapy in the prisional space, producing a close 

relationship between the two themes. It highlights the importance of the information scientist 

as a mediator of information and assistant in the practice of bibliotherapy in the prison 

system. Thus, the professional contributes to the recovery and rehabilitation of the prisoner, 

presenting the use of reading as means of abstraction, thereby minimizing the confinement 

feeling. Points out the evolution of the global prison system over the centuries and the 

brazilian prison system in the current context. The research is qualitative adopting the 

exploratory method, in other words, the literature review on the topics of Prison Library, 

School Prison, bibliotherapy and reading therapy. The data were collected through searches 

on the library of Secretaria de Estado de Administração Penitenciária and in the site of it. The 

results confirm, even timidly, the effectiveness of bibliotherapy and library in the prison 

system, because both allow that the prisoner seeks new ways away from the criminal world. 

Also, it permits to reflect on the social role of the librarian in the prison environment and how 

professionals can help to prevent the return of detainees to the world of crime. In addition to 

encouraging discussions and relevant researches to provide subsidies to the subject, as it is for 

the rehabilitation and reintegration of prisoners into society, realizing bibliotherapy and 

libraries in prisons spaces as important resources in the rehabilitation process, that may 

contribute to the reduction of criminal recidivism. 

 

 

Keywords: Penitentiary System, Prison School, Prison Library, Bibliotherapy, Reading 

Therapy.  
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1 1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca no meio prisional desempenha um papel especial, pois além de 

disseminar a informação, busca a ressocialização e reeducação dos indivíduos privados de 

liberdade. Logo, a prisão adquire a função de unidade terapêutica com ênfase na cura, 

recuperação e ressocialização desses indivíduos. “Assim, a punição passa não só a se destinar 

a sancionar a infração, mas a controlar o indivíduo, a neutralizar sua periculosidade, a 

modificar suas disposições criminosas, cessando somente após obtenção de tais 

modificações.” (Foucault, 1999, p. 20)  

De acordo com John (2004 apud SILVA NETO, LEITE, 2011), as primeiras 

bibliotecas em sistema prisional surgiram por volta de 1870 nos Estados Unidos, e foi a partir 

deste momento que a educação passou a ser considerada uma das técnicas de reabilitação e 

reinserção dos apenados. Segundo Portugues (2009, p. 116), a escola assume-se:  

como um espaço que se paute por afirmar a vocação ontológica do homem, que 

pressupõe o desenvolvimento de uma série de potencialidades humanas, tais como: a 

autonomia, a crítica, a criatividade, a reflexão, a sensibilidade, a participação, o 

diálogo, estabelecimento de vínculos afetivos, a troca de experiências, a pesquisa, o 

respeito e a tolerância, absolutamente compatíveis com a educação escolar, e 

especificamente, a destinada aos jovens e adultos 

 

A biblioteca dentro do espaço prisional, e consequentemente a leitura, além de 

minimizar o tempo ocioso dos detentos, contribuem para aguçar sua criatividade, percepção 

de mundo e prepará-los para o retorno à sociedade.  

 

A leitura é uma prática que há muito faz parte da cultura das mais diversas 

civilizações humanas, juntamente com outras práticas culturais desenvolvidas por 

grande parte das civilizações. Tal atividade ocorre dentro de um contexto sócio- 

histórico, influenciando e sendo influenciada por ele e pela subjetividade dos seres 

humanos que realizam tal ato. (MOREIRA, SILVA, 2012, p. 02) 

 

Assim como definiu Carvalho e Guimarães (2013, p. 53) a escola no meio prisional 

“tem como um dos seus maiores desafios a formação da cidadania que leve a autonomia, 

liberdade, alteridade e participação na construção de uma sociedade mais humana e justa.”  
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Considerando a importância da leitura no processo de reabilitação, ressaltamos a 

prática da biblioterapia como alternativa na efetivação de tal processo, pois além de 

minimizar os efeitos do confinamento, contribui para que o indivíduo faça uma introspecção, 

conferindo-lhe uma nova percepção de mundo. A presente pesquisa tem como justificativa 

suscitar debates e trabalhos no meio acadêmico não só sobre a relevância da biblioteca no 

meio prisional.  E refletir sobre o papel social desempenhado pelos profissionais da 

informação e como estes podem contribuir para evitar o aumento do número de reincidência 

envolve também o conhecimento sobre a prática da biblioterapia enquanto instrumento 

terapêutico.   

Inicialmente, o objeto do presente estudo era o sistema prisional Instituto Ismael 

Pereira Neto, especificamente o Colégio Estadual Marinheiro João Cândido onde está 

localizada a biblioteca da unidade. No entanto, devido algumas burocracias solicitadas pela 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e pela Secretaria de Estado de 

Educação (SEEDUC), somadas à falta de tempo hábil para a avalição da relevância do projeto 

pelas mesmas, acabou tornando-se impraticável a realização do campo empírico.  

Neste sentido, este estudo trata de uma pesquisa bibliográfica, que tem como 

embasamento as fontes bibliográficas a respeito dos temas: educação prisional, biblioteca 

prisional, biblioterapia. Acrescentou-se, ainda, informações obtidas por intermédio do site da 

SEAP, e de visitas ao Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, e às bibliotecas do Colégio 

Estadual Marinheiro João Cândido e da SEAP.  

Logo, o presente trabalho além de destacar a importância da leitura e da biblioterapia 

enquanto mecanismos de ressocialização, discute a falta de políticas e orientações próprias 

que inviabilizam a implementação de uma biblioteca no espaço prisional.  

Para tanto, foram estabelecidos os seguinte objetivos: Apresentar as concepções do 

conceito de prisão ao longo dos séculos; 

1) Destacar o papel social da biblioteca no meio prisional; 

2) Analisar de que forma o profissional da informação pode contribuir para reeducação e 

ressocialização dos apenados; 

3) Identificar o uso da Biblioterapia no processo de ressocialização dos detentos. 
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O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo faz um mapeamento sobre a 

trajetória das concepções de prisão ao longo dos anos, com ênfase nos séculos XVIII-XIX, 

período marcado por uma serie de debates sobre a reformulação dos métodos punitivos em 

que fora institucionalizado um novo modelo prisional focado na reabilitação do detento, e no 

século XXI que nos remete a uma reflexão sobre o sistema prisional atual. O segundo aborda 

o processo de educação no meio prisional e a contribuição que a escola proporciona na vida 

do apenado. O terceiro capítulo explora a biblioteca no meio prisional, ressaltando a 

importância da mesma para a reabilitação dos indivíduos privados de liberdade, assim como a 

relevância da norma estabelecida pela IFLA para o bom funcionamento e gestão das 

bibliotecas prisionais e as habilidades necessárias para que o profissional da informação possa 

atuar no meio prisional. Quarto capítulo fala sobre a biblioterapia, seus tipos, em qual grupo 

de pessoas ela pode ser aplicada, quais são seus componentes biblioterapêuticos, e de que 

forma a leitura terapêutica pode contribuir na vida do indivíduo. O penúltimo destaca a 

biblioteca do Colégio Estadual Marinheiro João cândido que fica no Instituto Penal Ismael 

Pereira Sirieiro um dos anexos da Penitenciária Vieira Ferreira Neto.  O sétimo e último 

capítulo apresentam as considerações finais e os resultados obtidos durante a realização da 

pesquisa.  

O presente estudo pretende apresentar um campo de atuação pouco divulgado no meio 

acadêmico e desconhecido pela maioria dos profissionais da área de Biblioteconomia por se 

tratar de um campo de trabalho repleto de fortes intervenções institucionais e sociais, exigindo 

um perfil de profissional capaz de lidar com essas divergências em busca de um resultado 

satisfatório para a sociedade: a ressocialização do apenado. 
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2 2 AS REFORMULAÇÕES DO SISTEMA PRISIONAL AO LONGO DOS SÉCULOS 

 

Até o século XVIII, a punição era fundamentada no suplício, ou seja, na utilização de 

castigos corporais; o corpo convertia-se no principal alvo da repressão penal. De acordo com 

Michel Foucault (1999), os marcos fundamentais nos quais recaem a evolução da 

classificação penal seriam os castigos corporais, o exílio, a pena de morte, os trabalhos 

forçados e a privação da liberdade. Nesse sentido, a prisão pode ser compreendida como um 

processo histórico empreendido através das políticas de controle e segurança da sociedade. 

Sob essa perspectiva, o condenado é visto como objeto de submissão ao poder punitivo e ao 

mesmo tempo torna-se exemplo didático para o povo, como uma espécie de garantia de 

efetivação das leis e do poder. 

O modelo prisional disciplinar com ênfase na reabilitação e na ressocialização surge 

no final do século XVI com a criação das Casas Correcionais para homens e mulheres na 

Inglaterra e na Holanda. Inicialmente, essas prisões abrigavam vadios, mendigos e prostitutas. 

Posteriormente, tal modelo prisional se difundiu por toda a Europa, em especial as 

Workhouses inglesas. “Embora esses estabelecimentos se destinassem ao específico 

cumprimento da pena com caráter educativo, “educando” a mão-de-obra para o capital, é 

importante ressaltar que as penas de suplícios continuaram a ser aplicadas em grande escala, 

principalmente pelos Tribunais do Santo Ofício.” (ALMEIDA, [20--]) 

Os debates do início do século XIX propuseram uma reformulação do caráter e dos 

meios de punição, acreditava-se que a pena e a prisão poderiam transformar o homem. Aos 

poucos a pena-espetáculo e os suplícios vão desaparecendo, dando lugar a uma pena de 

caráter mais humanizador. Com a difusão do pensamento iluminista, os suplícios passam a ser 

identificados como atos de tirania e barbárie. O ato de punir era reservado ao soberano, e 

muitas vezes a punição se convertia num instrumento de vingança. Logo, os reformadores do 

século XVIII começaram a denunciar e expor o excesso de poder e a sua manifestação na 

figura do soberano, fazendo uma verdadeira crítica aos procedimentos punitivos medievais.  

Para o reformista e filantropo inglês Jonh Howard, a prisão deveria infligir castigo 

humanamente, com um caráter mais científico e impessoal. Trabalho, isolamento e disciplina 

se tornariam os principais instrumentos de punição cujo principal objetivo era despertar a 

consciência do indivíduo e gerar um sentimento de arrependimento, objetivando sua salvação 

moral. 
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Seguindo essa premissa, a partir do século XIX o objeto da punição adquire raízes 

mais profundas, não visando apenas à dor física e o corpo, mas sim atingir a alma, a própria 

consciência do indivíduo que por meio da reflexão poderia reconsiderar e corrigir seus hábitos 

e sua conduta. Em fins do século XVIII surgem alguns modelos de penitenciárias baseados 

nesse novo modelo.  Logo, a punição torna-se cada vez mais velada e abstrata, eximindo a 

justiça publicamente do exercício de violência imbricado no ato de punir. Assim, entramos 

numa perspectiva de punição incorpórea, a própria privação da liberdade ocasionaria uma dor 

moral. A certeza de receber punição por determinados atos desviaria o homem de cometer o 

crime.  

Segundo Eiras (2007), na transição dos séculos XVIII-XIX, surgem três novas 

estratégias relacionadas ao poder punitivo: um primeiro, em que prevalece o significado do 

corpo que sofre a punição; um segundo em que o jogo social tem como objetivo a 

manipulação das representações sociais dos indivíduos e um terceiro onde o exercício da 

punição é aplicado recorrendo a uma máquina administrativa controlada pelo poder 

coercitivo. 

Ao decorrer do século XIX, o poder de castigar configura-se numa função geral de 

toda sociedade, na qual a prisão, elemento central do sistema punitivo, se transmuta no 

verdadeiro marco na história da justiça penal. A prisão passa a ser compreendida como um 

espaço de privação da liberdade – visando à segurança da sociedade através do isolamento 

desses indivíduos – e sua transformação – buscando a inserção dos mesmos na sociedade 

através de um projeto de reeducação embasado na ocupação laboral.  

Além dos objetivos de punir o delinquente e defender a sociedade, a reabilitação 

passou a merecer ênfase especial. Logo, a prisão adquire a função de unidade terapêutica, com 

ênfase na cura, recuperação e ressocialização desses indivíduos. “Assim, a punição passa não 

só a se destinar a sancionar a infração, mas a controlar o indivíduo, a neutralizar sua 

periculosidade, a modificar suas disposições criminosas, cessando somente após obtenção de 

tais modificações.” (Foucault, 1999)  

Como podemos observar, a concepção de prisão foi se modificando ao longo do 

tempo. Segundo Eiras (2007, p. 02-03) e Santa Anna (2015, p. 07) a prisão era vista: 

Até 1800: a prisão estava ligada aos castigos, à degradação pública, ao exílio e à 

pena de morte. 
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De 1800-1870: a privação da liberdade torna-se a principal pena. Esperava-se que o 

detido corrigisse o seu comportamento através do isolamento total, meditando e 

recebendo boas influências morais. 

De 1870-1890: foi incorporado o princípio da reabilitação, conduzindo a uma 

libertação antecipada em função do comportamento. 

De 1890-1930: aposta no trabalho para produzir resultados nos comportamentos dos 

reclusos – chave de reeducação. 

De 1930-1970(80): introdução de novos métodos baseados nas ciências do 

comportamento – contributo da sociologia e da psicologia. 

 

Sendo assim, a partir do século XIX a ideia de punição não é mais vista como forma 

de vingança, mas sim um instrumento idealizado para a recuperação do criminoso. O objetivo 

agora é intervir para transformar. Uma série de técnicas e instituições surgem como 

dispositivos de controle e vigilância; mecanismos estes de poder que passam a figurar no 

corpo social como elementos disciplinares. 

 O modelo panóptico, proposto por Jeremy Bentham, consiste numa composição 

arquitetônica que busca uma melhor organização das unidades espaciais para garantir maior 

controle e vigilância sobre os indivíduos, induzindo os mesmos a um estado consciente e 

permanente de vigilância.  

Foucault ressalta que o modelo panoptico idealizado por Bentham não se trata apenas 

de uma estrutura arquitetônica, mas sim um mecanismo estratégico cuja finalidade é voltada 

para interesses políticos e para assegurar o funcionamento automático do poder por todo 

corpo social. Vale lembrar, que o modelo panóptico modificou as antigas cadeias e albujes em 

espaços de correção, disciplina e de restabelecimento da saúde moral. Logo, o panoptismo é 

capaz de “reformar a moral, preservar a saúde, revigorar a indústria, difundir a instrução, 

aliviar os encargos públicos, estabelecer a economia como que sobre um rochedo, desfazer, 

em vez de cortar o nó górdio das leis sobre os pobres, tudo isso com uma simples ideia 

arquitetural.” (FOUCAULT, 1999, p. 171) 

A tendência é que o modelo panóptico se dissemine por todo o corpo social, ou seja, 

sua finalidade destina-se a majoração do poder para um bom funcionamento da sociedade 

através de dispositivos disciplinares.  

Essa transformação pode ser observada a partir da progressiva extensão dos 

dispositivos de disciplina em especial entre os séculos XVII e XVIII, com a multiplicação das 

instituições disciplinares.  

 No fim do século XVIII, segundo Perrot, o modelo de instituição prisional foi 

paulatinamente se constituindo tal como é atualmente, representando essencialmente três 
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funções, são elas: “punir, defender a sociedade isolando o malfeitor para evitar o contágio do 

mal e inspirando o temor ao seu destino, corrigir o culpado para reintegrá-lo à sociedade, no 

nível que lhe é próprio.” (Perrot, 1988; Breitman, 1989 apud Julião, 2010) 

2.1  SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

 

No Brasil, a história do sistema penitenciário confunde-se com a história politica e 

com a luta pelos direitos civis travadas no país. De acordo com os registros, a ideia de um 

sistema prisional brasileiro surge com a ordem para a construção da Casa de Correção da 

Corte em 1769. Porem, a efetivação da construção do prédio só ocorre em 1834 pelo Ministro 

dos Negócios e da Justiça Aureliano de Souza. Podemos considerar a construção da Casa de 

Correção como marco histórico do sistema prisional brasileiro.  

O sistema penal converte-se no principal mecanismo de controle social. A partir do 

século XVIII com a nova logica capitalista tal dispositivo contribui para a reprodução das 

relações de poder e do controle das classes trabalhadoras. 

Por se tratar o Brasil de um país colonizado por portugueses, seu sistema jurídico 

obedecia ao modelo estabelecido pela então metrópole baseado no código proposto pelas 

Ordenações Filipinas do Rei espanhol Filipe I introduzidas na colônia em 1604.  

Parte das Ordenações Filipinas foi revogada em 1830, quando o Império brasileiro 

instaurou um código penal próprio, embora algumas das penalizações previstas no código 

anterior permanecessem em vigor como a pena de morte para escravos insurretos. 

 

Baseado nas ideias reformistas do século XIX, o Império brasileiro incorporou a ideia 

de trabalho à punição com o intuito de reeducar e coibir a criminalidade.  

Assim, na primeira metade do século XIX foi introduzida, na história das prisões no 

Brasil, a ideia de controle e vigilância do corpo social, materializada na Casa de 

Correção da Corte, inaugurada em 1850 [3], conhecida hoje como Complexo Frei 

Caneca. Sua concepção obedeceu ao princípio do panóptico, dos irmãos Bentham, 

segundo o qual o prisioneiro deveria ser observado em um sistema de vigilância 

sistemática, em suas virtualidades, com auxílio da reforma penal e da instauração do 

trabalho e do silêncio, enquanto mecanismos de correção. (COSTA, 2005, p.2) 

 

Logo, o ato de punir assume um caráter disciplinador. Essa nova concepção fora 

aplicada na Casa de Correção da Corte, simbolizando o primeiro momento de intervenção da 
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medicina social no espaço prisional. “A Medicina se alia à Justiça e à Polícia no sentido de 

disciplinar a sociedade”. (COSTA, 2005, p.2) 

 

As primeiras unidades prisionais buscavam a reprodução integral ou parcial do 

modelo arquitetônico panóptico e o sistema adotado era uma forma híbrida dos 

sistemas de Filadélfia e Auburn, com crescente influência deste último. No primeiro, 

o preso deveria receber uma cela individual, primando pelo isolamento, silêncio 

absoluto, vigilância permanente, orações e penitências visando o arrependimento e 

incluía castigos físicos para os casos de transgressão das regras. No segundo, o 

silêncio e a vigilância permaneciam, mas havia contato com os demais presos e a 

preocupação central com a realização do trabalho produtivo. (ALMEIDA, [20--]) 

 

3  
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3 O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NOS SISTEMAS PRISIONAIS  

 

 

Assim como definiu Carvalho e Guimarães (2013, p. 53) a escola no meio prisional como 

a escola extramuros “tem como um dos seus maiores desafios a formação da cidadania que 

leve a autonomia, liberdade, alteridade e participação na construção de uma sociedade mais 

humana e justa.”  

 Neste capítulo, iremos nos limitar ao processo escolar de educação nas prisões. Mas 

cabe relembrar que tais processos, formal, informal e não formal, não significam ser isolados 

ou independentes. Pelo contrário, interpenetram-se e interferem-se mutuamente; valores, 

normas e procedimentos pertinentes a cada um deles penetram-se, esboçando transformações 

mútuas. 

A educação escolar não se mantém, em absoluto, neutra nesse processo pleno de 

subjugação e resistência. O aspecto fundamental da pedagogia do educador no sistema 

prisional é a contradição, é saber lidar com divergências, saber trabalhar as contradições à 

exaustão. A escola no espaço prisional tem duas vertentes, a primeira são as rígidas normas e 

procedimentos vindos da necessidade de segurança, ordem interna e disciplinar das unidades 

que preconiza as atividades escolares (MELLO, SANTOS, [20--], p. 05). A segunda, 

conforme Portugues afirma (2009, p. 116) a escola assume-se:  

como um espaço que se paute por afirmar a vocação ontológica do homem, que 

pressupõe o desenvolvimento de uma série de potencialidades humanas, tais como: a 

autonomia, a crítica, a criatividade, a reflexão, a sensibilidade, a participação, o 

diálogo, estabelecimento de vínculos afetivos, a troca de experiências, a pesquisa, o 

respeito e a tolerância, absolutamente compatíveis com a educação escolar, e 

especificamente, a destinada aos jovens e adultos. 

 

 Vale lembrar que o educador no sistema prisional  

 
é fator decisivo e preponderante para a não inclusão da educação aos preceitos da 

gestão penitenciária. Um exemplo é pautar-se por ações e relações com os 

prisioneiros que prescindam do autoritarismo, da hierarquia, da observação 

julgadora e punitiva. Ações que sejam fundadas no diálogo (uma das bases do 

processo de humanização), no estabelecimento de relações éticas, afetivas e de 

confiança, na identificação e formulação de problemas e na busca e proposição de 

alternativas de superação, na construção do conhecimento, no debate – uma 

educação libertadora. (Portugues; 2009; p. 117) 

 

A escola dispõe de inúmeros significados dentro do sistema prisional, a sala é um 

contraponto onde se discute cidadania, trabalho, reintegração social e outros temas que 

atravessam o contexto prisional, mas que, no entanto não são adequadamente tratados. Assim, 
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a escola possibilita, mesmo que de forma limitada, que os detentos anseiam em vários 

sentidos: oportunidades.   

No Brasil, a educação escolar no meio prisional não tem maior visibilidade. Em 

termos jurídicos e administrativos não compreende uma modalidade específica de ensino. Em 

consonância com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação no 

ambiente prisional pode ser interpretada como uma modalidade inserida na Educação de 

Jovens e Adultos. 

Sem diretrizes e orientações próprias, a educação nas prisões vem sendo implantada de 

acordo com as políticas empreendidas pelos governos estaduais como apontam Graciano e 

Schilling (2008, p. 112). Outro destaque diz respeito à falta de visibilidade do tema nas 

produções acadêmicas. Grande parte das pesquisas acadêmicas toma como premissa “[...] a 

possibilidade de instrumentalização da educação para a ressocialização, ou reeducação ou 

reinserção social” (GRACIANO, SCHILLING, 2008, p. 112). Ou seja, a educação se 

converte unicamente num elemento para a transformação do indivíduo.  

Como podemos observar, o conceito de “educação” no ambiente prisional apresenta 

uma indefinição. Entende-se por educativo as normas disciplinares inerentes à prisão e os 

momentos de reclusão.  

Pesquisas realizadas por Soares e Illgenfritz (2002, apud Soares e Illgenfritz, 2008, p. 

113) referentes a organização interna das unidades prisionais, destacam que a educação 

escolar é vista como um elemento estranho no que compete as ações técnico-disciplinares, 

impossibilitando a sua concretude no ambiente prisional. 

Por isso, ressaltamos a importância de se pensar a educação no meio prisional em sua 

complexidade como uma alternativa às oficinas laborais, e não apenas de forma reducionista, 

condicionada a mais uma técnica disciplinar cujo principal objetivo seria transformar o 

apenado em “corpos dóceis”.  

As políticas empreendidas pelo Estado no que tange a modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos fundamentadas na LDB não englobam a população carcerária, a educação 

dos mesmos sofre uma série de restrições.  

A inexistência de uma politica educacional própria para atender a massa carcerária é 

resultado de um impasse referente a responsabilidade administrativa, as poucas iniciativas 
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ficam a cargo dos governos estaduais, que a organizam de modo autônomo, sem obedecer 

regras e parâmetros específicos. 

A oferta do Ensino Fundamental para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade 

própria é, em principio, competência concorrente dos Estados e Municípios. Ocorre 

que, ao Estado incumbe administrar o sistema penitenciário. Esta é, portanto, uma 

função que deve ser desta esfera federativa. Os sistemas estaduais de ensino 

regulamentam a educação de jovens e adultos sem abordar a questão dos presos. Os 

acadêmicos não se detêm, tampouco, nesta clientela especifica. (SENA, 2004 apud 

GRACIANO, SCHILLING, 2008, p. 115). 

 

A partir dessas prerrogativas, podemos constatar que a omissão do governo federal 

contribui para as arbitrariedades praticadas pelas esferas estaduais em decorrência da ausência 

de parâmetros a nível nacional no que compete a educação prisional. Vale ressaltar, que as 

secretarias estaduais de educação não reservam recursos suficientes para este fim, com receio 

de sofrer sanções da própria sociedade ao destinar recursos para a educação do preso. 

Além de não serem respeitadas as especificidades do público carcerário, a atuação de 

docentes da rede pública nas prisões, em sua maioria, depende de iniciativa dos mesmos de 

trabalharem com a população carcerária, ou seja, do interesse pessoal desses profissionais.  

Outro aspecto relevante compete às atividades laborais, que são tomadas como 

práticas educativas. Tal iniciativa revela a concepção de Educação desenvolvida nas prisões, 

no qual o trabalho é visto como elemento de disciplina e adestramento dos presos como 

salienta Português “[...] contribuir com a elevação do nível moral e material do preso, através 

do seu adestramento profissional, como o oferecimento de trabalho remunerado e sua 

utilização com sentido empresarial.” (PORTUGUES, 2001 apud GRACIANO, SCHILLING, 

2008, p.116) 

A sociedade civil ao se manter omissa, assim como sua negação referente às politicas 

empreendidas pelos Estados para efetivação de uma educação escolar nas prisões, contribuem 

para a manutenção desse sistema excludente e de isolamento; uma vez que não conseguem 

controlar essa massa no seio da sociedade, a solução encontrada é manter esse grupo isolado 

sob vigilância permanente.  

A presença da sociedade civil nas prisões no que tange as atividades educativas tem 

sido realizada como atividades filantrópicas pontuais.  
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[...] o movimento para reformar as prisões, para controlar seu funcionamento não é 

um fenômeno tardio. Não parece sequer ter nascido de um atestado de fracasso 

devidamente lavrado. A “reforma” da prisão é mais ou menos contemporânea da 

própria prisão. Ela é como seu programa. A prisão se encontrou, desde o inicio, 

engajada numa serie de mecanismos de acompanhamento, que aparentemente devem 

corrigi-la, mas que parecem fazer parte de seu próprio funcionamento, de tal modo 

têm estado ligados a sua existência em todo decorrer de sua história. (FOUCAULT, 

1986 apud GRACIANO, SCHILLING, 2008, p. 119-120) 

 

É importante observar que não há uma negação explícita de direitos, mas também não 

há um esforço maior para resguardá-los e/ou concretizá-los.  

Outro aspecto pertinente à educação nas prisões é o fato de que muitos detentos não 

atribuem à escola a ideia de ressocialização ou reintegração, mas sim uma forma de resgate da 

dignidade e de sua condição humana. Para os mesmos, a educação seria uma forma de manter 

o vínculo com o mundo exterior. Outra característica importante, é que através da informação 

e do conhecimento é possível ter acesso a outros direitos. Assim, a educação, em seu caráter 

múltiplo, se apresenta como um direito, apesar dos entraves impostos pela própria 

organização interna das prisões que impedem a efetivação das atividades educativas no meio 

prisional.  

A educação é valiosa por ser a mais eficiente ferramenta para crescimento pessoal. E 

assume o status de direito humano, pois é parte integrante da dignidade humana e 

contribui para amplia-la como conhecimento, saber e discernimento. Além disso, 

pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de um direito de múltiplas faces: 

social, econômica e cultural. Direito social porque, no contexto da comunidade, 

promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Direito econômico, 

pois favorece a auto-suficiência econômica por meio do emprego ou do trabalho 

autônomo. E direito cultural, já que a comunidade internacional orientou a educação 

no sentido de construir uma cultura universal de direitos humanos. Em suma, a 

educação é o pré-requisito para o individuo atuar plenamente como ser humano na 

sociedade moderna. ( CLAUDE, 2005 apud GRACIANO, SCHILLING, 2008) 

 

3.1 A BIBLIOTECA NO MEIO PRISIONAL 

 

 

As primeiras bibliotecas prisionais surgiram como trabalho de leitura nas prisões 

americanas por volta dos anos 1870, neste momento a educação passou a ser vista como uma 

técnica de reabilitação do preso (JOHN, 2004 apud SILVA NETO, LEITE, 2011). 

O papel das bibliotecas prisionais visava a recuperação do tempo perdido dos detentos 

além de mostrá-los que são úteis perante a sociedade. Cabe a biblioteca o papel de 
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ressocialização e recuperação do preso. Para isso, é necessário atividades culturais e sociais 

tornando o convívio entre os presos algo mais sociável. Desta forma facilitará o retorno do 

confinado para a sociedade. 

A biblioteca prisional se assemelha a biblioteca pública, porque ambas criam uma 

micro sociedade. A sua diferença está no tipo de usuário, pois a biblioteca prisional lida com 

vários tipos de delinquentes de diferentes níveis de periculosidade (BARROS, 2013, p. 02). 

No meio prisional, a biblioteca torna-se um ponto de apoio para o conhecimento, 

assim como uma forma de lazer, ajudando os detentos a se sentirem úteis e mais próximos da 

sociedade, anulando a sensação de confinamento. Ela proporciona a ocupação da mente dos 

indivíduos por meio de atividades prazerosas, como o hábito da leitura que provoca o 

aprendizado e consequentemente o enriquecimento cultural e social.  

Além do acesso à leitura, à informação e consequentemente à educação o preso 

aprende a conviver socialmente com os outros presos e também com os profissionais que 

trabalham no sistema prisional. O acesso à informação e a prática de leitura são capazes de 

preencher os pensamentos dos presos dando-os a capacidade de construir meios que exercitem 

a cidadania.  

 A lei 7.210/84 no seu artigo 21 da seção V atribui ao aprisionado, independente da sua 

periculosidade, o direito à biblioteca, esta por sua vez deve ser provida de livros instrutivos, 

recreativos e didáticos. Mas infelizmente no Brasil essa lei não é cumprida. 

 Os estabelecimentos prisionais brasileiros sofrem com superpopulação, má 

infraestrutura nos presídios e poucas são as unidades prisionais que possuem uma biblioteca 

para que o preso possa usufruir deste direito amparado por lei. 

 A biblioteca prisional, muitas das vezes, torna-se um espaço resumido, contendo uma 

estante com alguns livros e seu espaço é utilizado como ambiente para prática de aulas e 

recreação dos confinados. 
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3.1.1  Instalações e equipamento 

 

Neste tópico, iremos abordar sobre as instalações e equipamentos necessários para um 

bom funcionamento da biblioteca prisional. Levando-se em consideração que a biblioteca no 

espaço prisional deve ser constituída semelhante às bibliotecas públicas, universitárias e 

escolares.   Conforme descrito na norma da IFLA (2007, p. 8, tradução nossa): 

 Iluminação adequada para a leitura, uso de computadores e outras funções específicas 

da biblioteca; 

 Tratamento acústico nas paredes, piso e teto; 

 Controle de temperatura (ares condicionados, ventiladores); 

 Controle visual de toda área da biblioteca; 

 Espaço para armazenamento de material que possa ser fechado com chave; 

 Capacidade de carga suficiente nas estantes; 

 Tomadas elétricas suficientes para localizar os equipamentos técnicos e eletrônicos 

necessários; 

 Telefone para comunicar-se com o exterior; 

 Sistema eletrônico de comunicação para emergência. 

Nota-se que são exigências básicas para um bom funcionamento de uma biblioteca 

independente do seu público-alvo, não diferem muito das instalações de uma biblioteca 

convencional, apesar de obedecer alguns critérios específicos para garantir a segurança de 

funcionários e usuários em seu interior. 

IFLA (2007, p.08, tradução nossa) ainda acrescenta a necessidade de se ter um espaço 

amplo para a realização das atividades com seus usuários, as funções do pessoal que trabalha 

na biblioteca e o armazenamento e exposição dos materiais, incluindo: 

 Centro de referência com mesa e ficheiros; 

 Busca de referências;  

 Oficina da biblioteca; 

 Área administrativa para o processamento técnico e onde colocar os computadores, 

estantes, armários, mesas e etc.; 

 Estantes para os materiais da biblioteca (livros, revistas, periódicos, materiais 

audiovisuais); 
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 Área de exibição para livros e materiais de exposição; 

 Mesas e salas de leitura; 

 Computadores para os usuários; 

 Área para atividades em grupo. 

O mobiliário e os equipamentos devem ser selecionados dentro de alguns critérios, 

estes sempre visando segurança, comodidade, facilidade de conservação e durabilidade.  

Um detalhe apontado por Lindemann (2016), sobre a disposição das estantes das 

bibliotecas prisionais serem diferentes das bibliotecas universitárias, públicas, escolares. 

Abaixo, encontram-se duas imagens que melhor explicitam o que Lindemann revela: 

 
Figura 1 - Biblioteca Pública de Ouro Preto.  

Fonte: http://www.jornalvozativa.com/wp-content/uploads/2012/07/biblioteca-puclica-informatizado.jpg 

 

 
Figura 2 - Biblioteca prisional.  

Fonte: http://www.visitanteseap.rj.gov.br/VisitanteSeap/images/projetos/biblioteca3.jpg 
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Observa-se que as bibliotecas que não se encontram no espaço prisional tem em sua 

estrutura um corredor de estantes, isso não é possível quando esta se localiza em um sistema 

prisional. É preciso colocar as estantes encostadas na parede para que os agentes 

penitenciários tenham uma visão ampla de todo espaço destinado à mesma, esta medida de 

segurança faz com que se evite alguma tentativa de manter algum refém dentro da biblioteca.  

3.1.2 Funcionários 

 

A biblioteca prisional quanto ao seu pessoal não é diferente das bibliotecas públicas, 

especializadas, escolares, universitária. Para administrá-la é preciso de bibliotecários, 

profissionais com preparação e habilidades necessárias para ocuparem o cargo de auxiliar de 

bibliotecas.  

IFLA (2007, p. 10, tradução nossa), diz em seu manual de bibliotecas prisionais que 

um sistema prisional com mais de 500 (quinhentos) internos precisa contar com 1 (um) 

bibliotecário em tempo integral e aquelas penitenciárias que possuem mais 1000 (mil) 

reclusos devem estar a disposição 2 (dois) profissionais bibliotecários. Segundo o manual o 

acréscimo de outros funcionários diferem, pois variam de acordo com a quantidade de 

internos e alguns fatores, como: 

 Horário de atendimento ao público; 

 Tamanho, vias de acesso direto e distribuição da biblioteca; 

 Número de usuários autorizados dentro da biblioteca por vez; 

 Quantidade de atividades na biblioteca; 

 Número de bibliotecas 

 Quantidade e tipos de programas educacionais e de reabilitação disponíveis. 

Vale ressaltar que os internos podem trabalhar como apoio dentro da biblioteca 

prisional, para que isso ocorra basta o apenado ter habilidades, experiência e familiaridade 

com as operações e processos da biblioteca.  Voluntários também podem ajudar, mas jamais 

devem substituir os funcionários. Tanto os reclusos quanto os voluntários precisam receber 

um amplo programa de orientação e treinamento laboral. 
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3.1.3 Desenvolvimentos de Coleções 

 

 

Por ser tratar de uma biblioteca especial, o desenvolvimento de coleções deve seguir 

algumas exigências no processo de seleção, aquisição e doação de seu acervo sempre com o 

objetivo de atender ao público (aprisionados) e suas necessidades informacionais, educativas, 

culturais, recreativas e de reabilitação. Levando sempre em consideração as diferentes faixas 

etárias e o nível de escolaridade dos internos.  

Segundo IFLA (2007, p. 12-13, tradução nossa) a coleção da biblioteca deve incluir os 

seguintes tipos de materiais: 

 “Obras de consulta geral; 

 Ficção, incluindo uma ampla gama de gêneros (romance, mistérios, polícia, de 

ficção científica, etc.); 

 Biografias; 

 Materiais de leis (para satisfazer as necessidades de informação e os requisitos 

exigidos pela Constituição ou a Tribunal); 

 Informação social ( folhetos, diretórios, guias, etc. para o pré-planejamento da 

liberação e procura de emprego);  

 Jogos (para a educação e entretenimento); 

 Poesia;  

 Materiais de leitura, escrita e matemática ( para melhorar estas habilidades); 

 Periódicos (para todos os detentos para que eles sejam informados sobre temas 

mundiais e locais, e para manter-se conectado com sua comunidade); 

 Materiais de leitura fácil (para usuários com problemas de leitura e para aqueles 

que se comunicam em outra língua); 

 Revista (sobre temas de interesses gerais e específicos; para todos os usuários); 

 Audiobook (para todos os usuários e aqueles com problemas visuais ou de 

leitura). 

 

O profissional bibliotecário deve ficar atento no que se refere ao processo de seleção 

das obras; deve-se incluir, porém não se limitar a: 

 Relação com os interesses e necessidades dos detentos; 

 Atenção;  

 Relevância artística, social, científica ou cultural; 

 Objetividade; 

 Formato apropriado para sua utilização na biblioteca; 

 Relação com os materiais existentes na biblioteca e o tema abordado; 

 Custo. (IFLA, 2007, p. 13 tradução nossa) 

 

É preciso um esforço com a finalidade de criar uma coleção “equilibrada” que conceda 

uma ampla gama de ideias e pontos de vistas. Cabe lembrar, que os critérios estabelecidos 

para o processo de seleção não serão os mesmos usados para o descarte de obras caso estas 

não sejam comtempladas por determinado grupo dentro da instituição. 
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 O bibliotecário em conjunto com a administração penitenciária deve levar em 

consideração o conteúdo das obras.  Por se tratar de um ambiente onde requer segurança, 

alguns conteúdos como afirma Alvaro (1993, p. 38) não devem ser incorporados no acervo 

prisional: métodos alternativos para pais solteiros, adoções no exterior, crianças refugiadas, 

adoção no mercado negro. Conteúdos que abordam violência sexual, criminalidade, 

contrabando, práticas de tortura podem interferir na segurança do estabelecimento prisional. 

 É necessária uma atenção ao tipo de material ao qual será incorporado no acervo das 

bibliotecas de estabelecimento prisional. Livros, revistas, periódicos de capa “mole” podem 

ser usados para prática de incêndio caso haja uma rebelião dentro do presídio devido a sua 

rápida combustão. Enquanto que livros, periódicos, revistas que tenham brochura dura podem 

ser usados como esconderijos para algum tipo de contrabando, como: facas, drogas, isqueiros, 

entre outros. 

 Materiais que são expostos na parede tais como: mapas, pinturas e pôsteres também 

podem ser utilizados como esconderijos de contrabandos. Discos, fitas de vídeos, filmes são 

materiais que podem apresentar risco a segurança dos funcionários e dos próprios detentos. O 

disco por ser de metal pode ser utilizado como arma para provocar perfurações, os cabos 

podem ser usados para enforcamento de pessoas. 

3.2  HABILIDADES DO BIBLIOTECÁRIO NO MEIO PRISIONAL 

 

 

As habilidades do profissional que atua em uma biblioteca prisional se assemelham ao 

bibliotecário que atua em bibliotecas públicas. Ambos os profissionais procuram desenvolver 

atividades voltadas à leitura e auto-formação, correspondendo assim às necessidades de seus 

usuários. Porém, o profissional que atua no meio prisional precisa compreender os propósitos 

da instituição e as dinâmicas do sistema prisional. “Devem ter a capacidade para interiorizar 

valores básicos da instituição, enquanto desempenham as suas funções num ambiente por 

vezes repleto de ambiguidades e paradoxos.” (EIRAS, 2007, p. 05) 

Segundo Eiras (2007, p. 05) os profissionais bibliotecários que trabalham no meio 

prisional, precisam ter algumas competências, tais como: 

 equilíbrio emocional; 

 postura dinâmica; 

 boa cultura geral; 

 capacidade de adaptação ao meio prisional; 
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 boa comunicação oral; 

 capacidade de liderança e supervisão (trabalho com reclusos); 

 interesse em trabalhar com a diversidade cultural, étnica e linguística; 

 gosto em trabalhar na educação de adultos; 

 criatividade; 

 sensibilidade e atenção; 

 capacidade inventiva e de abstração; 

 conhecimento de direito penal e de legislação penal; 

 

 

Como salienta Cunha (2003, p. 43) a profissão de biblioteconomia “é uma profissão 

essencialmente social, uma profissão de mediação e contato, de “fazer com o outro” de fazer 

para o outro, o bibliotecário só tem a ganhar com a colaboração com outros profissionais”. 

Futuros bibliotecários, que possam atuar no âmbito prisional, carecem de 

conhecimentos de alcance mais amplo que os de natureza técnica e de tecnologia de 

informação. Precisam dominar conteúdos de tecnologia social, provindo de fontes 

como psicologia, sociologia, história, dentre outros. (SOUZA, CABRAL, 2011, p. 

04) 

 

Por este motivo, profissionais que já tiveram experiência nas áreas de Psicologia, 

Sociologia, Ensino ou Serviço Social terão mais facilidade em adaptar-se no meio prisional. 

 No entanto, algumas dessas competências não são adquiridas com aprendizados, faz 

parte do perfil do profissional. O bibliotecário que atua no meio prisional precisa ter gosto por 

aquilo que faz. “Este profissional deve conseguir realizar-se através da disponibilização de 

serviços específicos e da criação e desenvolvimento de uma biblioteca que se sirva as 

necessidades de um grupo fechado, mas bastante heterogêneo.” (EIRAS, 2007, p. 05) 

 A gratificação de ver os reclusos dando valor à biblioteca e respeitando o trabalho do 

bibliotecário é uma das compensações que estes profissionais que atuam no ambiente 

prisional recebem. Mas muito mais do que isso, esses profissionais estão ajudando no futuro 

dos internos, dando-lhes uma nova chance para reconstruírem suas vidas quando cumprirem a 

sentença. Vale ressaltar que a maioria dos aprisionados tem acesso pela primeira vez a uma 

biblioteca no sistema prisional, é através delas que os presos descobrem “[...] um novo mundo 

de vantagens, oportunidades e conhecimentos.” (EIRAS, 2007, p. 05) 
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4 4  BIBLIOTERAPIA 

 

A prática de biblioterapia é antiga, mas somente em 1941 o termo foi definido pelo 

Dicionário Médico “Dorland's Illustrated Medical Dictionary” como sendo o “emprego de 

livros e de sua leitura no tratamento de doenças mentais” (RATTON, 1975, p. 199).  

Para Caldin (2010, p. 12-13) a biblioterapia é compreendida conforme a etimologia, 

“terapia por meio de livros”. Ainda segundo a autora 

cumpre lembrar que a intuição da capacidade terapêutica do livro remonta às antigas 

civilizações egípcia, grega e romana, que consideravam suas bibliotecas um espaço 

sagrado, repositório de textos cuja leitura possibilitaria um alívio das enfermidades 

e, assim, medicina e literatura sempre foram parceiras no cuidado com o ser.  

Na Grécia antiga e na Índia recomendava-se a leitura individual como parte do 

tratamento médico e, desde o século XIX, nos Estados Unidos da América se utiliza 

leitura individual em hospitais como coadjuvante no processo de recuperação do 

doente. Entretanto, com o nome específico de biblioterapia a partir do século XX, 

ficou conhecida a leitura compartilhada e a posterior discussão em grupo. Isso 

implica o uso de materiais de leitura que nutram a saúde mental, a presença de um 

profissional que atue como mediador da leitura e um público-alvo que aceite 

participar de um programa de leitura.  

 

 A biblioterapia pode ajudar pessoas portadoras de câncer, necessidades especiais, 

AIDS, depressivas, pessoas hospitalizadas e detentos. Seu uso faz com que o leitor se coloque 

no lugar do personagem descobrindo como lidar com situações difíceis e utilizando-se disso 

na vida real procurando ganhar um equilíbrio.  Segundo OUAKNIN (1996) biblioterapia, ao 

contrário de uma conversa entre amigos, proporciona a pessoa o caminho de sua liberdade. A 

leitura nos dá a liberdade de imaginar para imaginar a liberdade.  

 Guedes e Baptista (2013) afirmam que atividades biblioteconômicas possibilitam  

[...] ao indivíduo entender uma situação conflitante mediante leituras e suas 

interpretações, sendo um ato favorável a todos que necessitam superar a 

incapacidade de lidar com determinadas situações. Todo o processo não se resume à 

designação de pessoas para um momento de leitura; antes disso há um planejamento 

e análise da realidade dos participantes para um resultado efetivo. Ao ler ou ouvir 

uma história devidamente selecionada o leitor se depara com um personagem com 

quem pode se identificar e participar de sua experiência, distanciando-se de seus 

próprios problemas e, dessa forma, encontra a possibilidade de encarar seus 

conflitos sem medo, ansiedade ou autocrítica. 
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 Ainda seguindo a linha de pensamento de Guedes e Baptista (2012) Almeida et al 

(2012) ressalta que 

somente a leitura sem acompanhamento terapêutico, não traduz como biblioterapia, 

pois esta é uma atividade que há o encontro do indivíduo, que busca encontrar 

sentido para a sua vida, e aquele que possibilita alguns recursos para a realização 

desse intento, tais como o bibliotecário com formação terapêutica, o psicólogo, o 

psicoterapeuta, o psiquiatra ou ainda o bibliotecário trabalhando em conjunto com 

esses profissionais. (ALMEIDA, et al; 2012) 

 

O simples fato de entregar o livro ao paciente não corresponde a uma atividade 

biblioterapêutica. É preciso analisar cuidadosamente quais são os problemas que o paciente 

enfrenta. Selecionar criteriosamente um livro que irá fazer o indivíduo se identificar com a 

personagem da história que tenha um problema similar ao seu e ao desenrolar da leitura surja 

o “insight”, trazendo o paciente para aceitação dos seus problemas. 

Caldin (2010, p. 15) explica como se dá a prática e o processo de biblioterapia, para a 

autora é preciso selecionar: 

uma instituição, e com a apresentação de um pré-projeto de atividades, entra-se em 

contato com o responsável pela mesma. Obtida a autorização, realiza-se um 

diagnóstico do local, verificando as preferências de leitura do público-alvo, seja por 

meio de questionários, seja por meio de entrevistas. Em seguida, prepara-se o 

projeto definitivo em que consta: autoria, identificação do local e dos participantes, 

natureza do projeto, período de realização, carga horária alocada, justificativa, 

objetivos, metodologia a ser adotada, recursos humanos, orçamentos, cronograma de 

execução, forma de avaliação e bibliografia de apoio. 

 

Vale ressaltar outras diretrizes que ajudam o bibliotecário e/outros profissionais a 

colocarem em prática as atividades de biblioterapia, mas agora sobre a ótica de Ferreira (2003 

apud SOUSA; SANTOS; RAMOS, 2013) 

 Ele deve escolher um local adequado para a realização das reuniões em 

grupo; 

 Deve ter tido um treinamento adequado e estar capacitado para conduzir as 

discussões do grupo; 

 Deve formar grupos homogêneos para a leitura e discussão de temas 

previamente escolhidos; 

 Deve preparar listas de material bibliográficos adequadas às necessidades 

de cada grupo, e escolher outros materiais (filmes, músicas), de acordo com 

a idade e necessidades a nível cultural e social dos participantes; 

 Mesmo que não haja aplicação de terapia ou psicoterapia, como em alguns 

casos de biblioterapia para crianças, é necessário estabelecer uma situação 

de ajuda entre o bibliotecário e o usuário, a partir daí será possível elaborar 

um programa estruturado; 

 O bibliotecário, ou biblioterapêuta, deve usar de preferência materiais com 

os quais esteja familiarizado; 

 Deve selecionar materiais que contenham situações familiares aos 

participantes do grupo, mas que não precisam necessariamente conter 

situações idênticas às vividas pelas pessoas envolvidas no processo; 

 Deve selecionar materiais que traduzam de forma precisa os sentimentos e 

os pensamentos das pessoas envolvidas sobre os assuntos e temas 
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abordados, com exceção de materiais que contenham uma conotação muito 

negativa do problema, como poesias sobre suicídios, por exemplo; 

 Deve selecionar materiais que estejam de acordo com a idade cronológica e 

emocional da pessoa, sua capacidade individual de leitura e suas 

preferencias culturais e individuais e; 

 Deve selecionar material impresso e não impresso na mesma medida. 

 

É preciso que o profissional, biblioterapêuta, tenha grande conhecimento sobre 

biblioterapia, para que os projetos sejam aplicados com precisão e com garantia de resultados 

positivos. Assim sendo, o bibliotecário que deseja desenvolver atividades de biblioterapia, 

acima de tudo, deve nutrir interesse pelo aspecto humano da profissão. Para Caldin (2010, p. 

44) é fundamental que o profissional demonstre empatia, interesse e preocupação com o bem-

estar do outro, saber ouvir os problemas alheios e ser flexível no programa de atividades que 

planejou a fim de beneficiar todos os gostos envolvidos no programa.  

  O profissional bibliotecário, por estar ligado a vários ramos do conhecimento, tem 

facilidade em atuar em conjunto com outros profissionais de diversas áreas e com isso pode 

executar a biblioterapia, e assim auxiliar pessoas que necessitam de ajuda física ou mental.  

 Atualmente, a biblioterapia não é restrita apenas a leitura de livros; podem ser 

utilizados como instrumento de terapia materiais audiovisuais, peças teatrais ou qualquer tipo 

de documento. Isso será definido conforme o paciente e o local de tratamento. As reuniões 

podem ser feitas em grupo ou individualmente. 

Nas atividades de biblioterapia existentes a preocupação e o cuidado em apresentar 

ao público-alvo textos literários que proporcionem prazer, alegria, descontração, 

elementos necessários ao bem-estar do ser humano. Busca-se, na produção literária, 

histórias, contos e poesias com possibilidades terapêuticas, que expressem 

conteúdos da ficção gostosos de ser ler, textos com lacunas a ser preenchidas pela 

imaginação e emoções dos leitores, ouvintes ou espectadores, ou, em outras 

palavras, aqueles textos de fruição que proporcionem a passagem de fala falada à 

fala falante, provocadores, catárticos. (CALDIN, 2010, p. 118) 

Salienta-se dizer que as atividades de biblioterapia são voluntárias, ou seja, cabe ao 

indivíduo escolher se irá ou não participar das atividades. Não são pertinentes, nas sessões de 

biblioterapia, textos moralizantes e de cunho informativo, haja vista que a finalidade é 

deleitar, causar prazer e não fornecer juízos de valor ou ensinamento. (Caldin, 2010, p. 137)  

 Ao final das atividades o profissional precisa registrar o diagnóstico do paciente para 

detectar se houve melhoras no quadro clínico. 

 Os materiais utilizados passaram por uma seleção feita pelo bibliotecário, cabe a este 

profissional ter a devida atenção e cuidado, pois o livro selecionado terá que atender aos 

gostos, nível intelectual, tendências e idade do grupo ou indivíduo; levando otimismo e 
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alegria às sessões. O conteúdo do livro deve auxiliar na solução de seus problemas, sem 

aumentar o sentimento de culpa, mas também não poderá inocentá-lo.  

  A finalidade da biblioterapia não é a crítica literária, seu foco é nas reações individuais 

perante o que está sendo lido ou comentado. 

O conteúdo do livro é apresentado como uma experiência que pode trazer a 

recordação de um fato ao qual o leitor está preso. O conteúdo da leitura pode trazer a 

identificação entre o leitor e um personagem do texto apresentado. Esta experiência 

pode provocar também subitamente o “insight” levando o paciente à aceitação da 

realidade. Os sintomas tornam-se menos angustiantes, quando percebemos que são 

comuns a muitas pessoas. (ALVES, 1982, p. 56)  

 A biblioterapia possui vários componentes terapêuticos que ajudam na efetividade da 

aplicação, os quais surgem no seu decorrer, são eles: 

 A catarse: 

Considerada um método, criado pela psicanálise que tem por objetivo eliminar 

perturbações psíquicas, excitações nervosas, tensões, angústias, através da instigação de uma 

explosão emocional ou de outras formas, embasando-se na recordação dos fatos passados que 

estejam ligados àquelas perturbações.  

Na biblioterapia, a catarse é compreendida como um método de apaziguamento, 

serenidade e alívio das tensões. “É nessa perspectiva que se enfoca a leitura de textos 

literários como desempenhando uma função catártica. Não está, portanto, em desacordo com a 

moderna concepção de cartase, em que o termo é utilizado com referência à função 

libertadora da arte.” (CALDIN, 2001, p.38)  

 O humor: 

Para compreender o sentido de humor, busca-se a teoria de Freud, visto que humor se 

configura como um êxito do narcisismo, posto que o ego nega-se a sofrer. O humor é, 

portanto, a rebelião do ego em oposição em situações adversas, modificando o que poderia ser 

objeto de dor em objeto de prazer. Em outras palavras, é a ação do superego exercendo sobre 

o ego a fim de resguardá-lo contra a dor. (FREUD, 1969 apud CALDIN, 2001, p. 38) 

 A identificação: 
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No ponto de vista freudiano o mecanismo de identificação é constituído como um 

processo psíquico que toma para si as características do outro e transforma-se, de maneira 

parcial ou total, como modelo internalizado. Esse processo começa cedo, pois as crianças 

identificam-se com os pais, com pessoas que admiram e com os animais. 

 A introjeção: 

Caldin (2001, p. 39) define a introjeção como um processo evidenciado pela investigação 

analítica, ou seja, o indivíduo faz passar, de um modo fantasístico, de “fora” para “dentro”, 

objetos e qualidades pertinentes a esse objeto. Está intimamente ligado com a identificação. 

 A projeção: 

A projeção como a própria palavra diz, é o ato de projetar, no sentido de transferir ao 

outro indivíduo nossas ideias, sentimentos, intenções, expectativas e desejos. Como melhor 

exemplifica Laplanche, Pontalis (1994 apud CALDIN, 2001, p. 39) a projeção é a “operação 

pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro – pessoa ou coisa – qualidades, 

sentimentos, desejos e mesmo “objetos” que lê, desconhece, ou recusa nele.” 

 A introspecção: 

A introspecção constitui-se no ato de descrever a experiência pessoal em termos de 

elementos e atitudes a reflexão, por uma determinada pessoa, de seus próprios processos 

mentais. “Dessa forma, a leitura ao favorecer a introspecção, leva o indivíduo a refletir sobre 

os seus sentimentos – o que é terapêutico, pois sempre desponta a possibilidade de mudança 

comportamental” (CALDIN, 2001, p. 39) 

4.1  TIPOS DE BIBLIOTERAPIA 

 

 

 A biblioterapia não se limita a um tipo de tratamento; sua prática é de caráter tanto 

preventivo quanto corretivo.  Para melhor compreensão e obtenção da sua aplicação efetiva é 

necessária uma divisão sistemática em três níveis: a biblioterapia institucional, a biblioterapia 

clínica e a biblioterapia desenvolvimental. 

A Biblioterapia Institucional refere-se à ação com uso de literatura com clientes de 

uma instituição, individualmente. A literatura é direcionada a pacientes com problemas 

mentais e o tratamento é feito a partir de obras específicas, cautelosamente selecionadas, para 

a “higiene mental” do indivíduo (ALMEIDA et al, 2012). Esse tipo de biblioterapia é feito 
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com um profissional bibliotecário em conjunto com um ou mais profissionais da área médica. 

Este método é utilizado para informar e recrear seus pacientes.   

A Biblioterapia Clínica é entendida pelo uso de literatura imaginativa com um grupo 

de pessoas que demonstram problemas emocionais ou comportamentais. É realizada, por um 

profissional bibliotecário ou com um profissional médico, sendo importante a união dos dois 

profissionais para a execução do processo. O ambiente pode ser uma instituição ou uma 

comunidade e seu principal objetivo é a mudança no comportamento do indivíduo.  

A Biblioterapia Desenvolvimental concerne ao método que aplica a literatura de forma 

imaginativa e didática para o tratamento das pessoas que não manifesta nenhum distúrbio ou 

alteração no comportamento (ALMEIDA et. al., 2012). Este tipo de biblioterapia é praticado 

em grupo e com a liderança do bibliotecário, ou outro profissional. Tem como objetivo de 

auxiliar pessoas a realizarem tarefas comuns e lidarem com problemas diários. 

Nota-se que a biblioterapia clínica é a mais indicada para o sistema prisional, pois ela 

tem como finalidade modificar o comportamento do indivíduo, através da literatura 

imaginativa. Para sua realização é preciso que tenha a união dos profissionais de 

biblioteconomia e da área médica, afim de ambos analisarem o quadro clínico de cada 

indivíduo para melhor eficácia no tratamento. 

Por isso, destacamos a importância do papel da biblioterapia nas prisões como método 

alternativo no processo de reeducação dos detentos, fazendo com que eles tenham acesso à 

leitura como meio de informação, isto é ao conhecimento; minimizando a sensação de 

confinamento. Seu objetivo é estimular o intelecto dos pacientes assim como seu emocional.  

No ambiente prisional e centros comunitários o profissional da informação atua com a 

colaboração de assistentes sociais. Esta parceria se dá através do trabalho interdisciplinar com 

intuito de transformar a leitura em um exercício de aproveitamento estético beneficiário. 

4.2  O PAPEL TRANSFORMADOR DA LEITURA 

 

 

 Segundo Caldin (2010, p. 83) “[...] a leitura é uma troca consentida de ideias, 

pensamentos, conhecimentos e emoções entre o corpo do escritor e o corpo do leitor ou do 

ouvinte.” Como objeto da leitura, o livro atinge o escritor e o leitor, mesmo que sejam, como 

de fato o são, sujeitos independentes. “Isso acontece porque é no corpo do leitor que as 

palavras do outro (do autor) obtém sentido – o que ratifica o caráter intersubjetivo do ato de 
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ler. Assim, a corporeidade da leitura certifica a construção da intersubjetividade.” (Caldin, 

2010, p.75) 

Para Ferreira (2003, p. 42) 

 
Toda pessoa ao ler constrói um texto paralelo intimamente relacionado ao texto que 

esta sendo lido. Este texto paralelo está intimamente relacionado às suas 

experiências e vivências pessoais, desta forma o mesmo texto torna-se um texto 

diferente para cada leitor. O texto criado pelo leitor está baseado em interferências, 

referências e co-referências de esquemas individuais de percepção. E é nesse texto 

que o leitor irá se basear quando alguém lhe pedir que explique o que leu. 

 

 O texto paralelo elaborado por ele é o texto que ele realmente assimilou. A elaboração 

de um novo texto é concomitante ao significado que o texto alcança para o leitor.  Ferreira 

(2003, p. 42) afirma que os “conceitos podem ser transmitidos, mas significados são pessoais 

e intransferíveis”. 

 O envolvimento com o livro, o preenchimento dos vazios do texto literário, a interação 

entre texto e leitor, a significação como continuidade e retomada do texto possibilita que se 

pense na terapia através da leitura, ou, dito de outra maneira, na biblioterapia. 

 Caldin (2010, p. 80) salienta dizer que para a leitura agir como um tratamento requer a 

aprovação do leitor – há que se fundamentar na liberdade do leitor, ou seja, os textos precisam 

ser desejados e não impostos como leitura. Isso significa, ainda, que temos que ser cativados 

pelo livro de tal forma que nos envolvemos completamente. 

 A história, para ser terapêutica ou para ser empregada em atividades de biblioterapia 

(em forma de leitura, narração ou dramatização), deve proporcionar essa abertura que dispõe 

ao leitor, ouvinte ou espectador ultrapassar as significações do mundo cultural e conceber 

novas significações, uma nova maneira de assimilar o mundo. 

 Vale ressaltar que para uma história ser considerada terapêutica é preciso expor 

mecanismos de enfrentamento dos problemas do dia-a-dia, mas não significa se valer da 

linguagem do cotidiano, visto que a mesma não apresenta atrativos. Logo, a linguagem 

metafórica, a linguagem que atiça a imaginação do leitor, é ideal para as atividades de 

biblioterapia.    
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 A dramatização é vista como uma forma de leitura não apenas do texto, mas também 

do corpo dos atores, do cenário, do espetáculo. Nesse sentido, o desempenho dos aplicadores 

da biblioterapia baseia-se em dar vida ao texto em forma de teatro, expondo uma história com 

o intuito de despertar o imaginário e produzir o catarse nos espectadores.  

Logo, a leitura pode ser considerada uma experiência bastante significativa no processo 

de reabilitação desses indivíduos para que os mesmos possam exercer sua cidadania e retornar 

ao convívio em sociedade. Tomemos como exemplo o caso de Luiz Alberto Mendes, que 

buscou uma ressignificação da sua vida por intermédio da literatura. No cárcere acabou 

adquirindo gosto pela leitura, enquanto cumpria pena escreveu o livro “Memórias de um 

sobrevivente” no qual relata a sua experiência na prisão (LOPES, SILVA, 2011). 

Depois de cumprir mais de 30 anos de reclusão, Mendes foi solto em 2004 com dois 

livros publicados, afirmando que através da literatura encontrou sua liberdade. Atualmente, o 

ex-detento dá palestras contando sua experiência na prisão e como a leitura transformou a sua 

vida, levando esperança para aqueles que se encontram atrás das grades e suscitando uma 

reflexão para aqueles que permanecem alheios à violência e à degradação impostas pela 

prisão (LIVRE OPINIÃO, 2014).  

“O que acontecia comigo era simples. Possuía um conhecimento do mundo, ao aprender 

a ler e assim entender melhor esse mundo, tal conhecimento não se sustentava. Só me restava 

fazer uma releitura e reinterpretarão desse mundo. Simples.” (MENDES, 2001 apud LOPES, 

SILVA, 2011) 

Outro exemplo relevante é do ex-policial militar Jefferson Cunha Pereira, 37 anos, que 

cumpre oito anos de reclusão em Bangu. Jefferson aproveitou seu tempo de ociosidade para se 

dedicar aos estudos, o detento concluiu o Ensino Médio no cárcere. Em 2015 prestou o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) concorrendo com outros estudantes da rede pública de 

ensino, sendo um dos primeiros colocados conseguiu uma vaga para cursar Administração de 

Empresas na Universidade Federal Fluminense (UFF) e Direito na Faculdade Anhanguera, em 

Niterói, pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSu), aguardando liberação da Vara de 

Execução Penais para ingressar no Ensino Superior. (AQUINO, 2016) 

Exemplos como os de Luiz Alberto Mendes e Jefferson Cunha Pereira traduzem a 

importância da leitura como meio alternativo para a redução do índice de reincidência, 
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fazendo com que o indivíduo resgate a sua dignidade e possa reconstruir sua vida longe do 

mundo do crime. 
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5 5 SISTEMA PRISIONAL: INSTITUTO PENAL ISMAEL PEREIRA SIRIEIRO  

 

 

 Antes de apresentarmos as especificações do Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro 

que serviu como objeto parcial de estudo para realização desta pesquisa, faz-se necessário 

traçarmos um panorama do sistema penitenciário brasileiro na atualidade.  

 Infelizmente no Brasil, os mais de 1.100 estabelecimentos penais, são poucos os 

sistemas prisionais que detém espaços de infraestrutura como para suceder com atividades 

educacionais, culturais, esportivas e de lazer. 

[...] o acervo disponibilizado aos presos é limitado e em regra, foi 

formado através de campanhas de doação de livros fornecidos pela 

comunidade e por instituições públicas e privadas. Os livros, na sua 

maioria, são didáticos e de literatura variada. A principal dificuldade 

para a criação das bibliotecas é a falta de espaço físico nas unidades 

prisionais. (BRASIL, 2008 apud JULIÃO, PAIVA, 2014)  

 São poucos os livros efetivamente adquiridos por meio de compras específicas de 

obras para a biblioteca e salas de leitura existente no sistema penitenciário. 

 Na tabela a seguir, mostra-se a distribuição de bibliotecas em unidades prisionais, por 

estado: 
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 Nota-se que das 1.148 (mil cento e quarenta e oito) unidades prisionais brasileiras 

apenas 305 (trezentos e cinco) possuem bibliotecas em seus espaços. Percebe-se também que 

o estado do Rio de Janeiro dispõe de 44 (quarenta e quatro) penitenciárias, mas somente 16 

(dezesseis) unidades prisionais contam com espaços compreendidos como bibliotecas. 

Segundo a SEAP, somente 10 (dez) possuem sala de aula e materiais fornecidos pela 

SEEDUC (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008, p. 19), são eles: 

              Tabela 2: Unidades Prisionais do Rio de Janeiro que possuem salas de leitura 

 
Fonte: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/arquivos/plano-

diretor/anexos-plano-diretor/meta16_bibliotecas.pdf 

 

 No Brasil, há mais programas de incentivo a leitura dentro do cárcere do que 

propriamente a biblioteca, estas atitudes são pontuais e de curto a médio prazo. Segundo 

Julião e Paiva (2014, p. 117) “a ausência de uma cultura de acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas no Brasil não tem possibilitado verificar se há resultados concretos em 

relação às ações previstas e realizadas nesta direção.”   

Nos últimos 14 (quatorze) anos, observa-se um aumento significativo da população 

carcerária mundial, no qual o Brasil ocupa o 4º (quarto) lugar no ranking de países que 

apresentam maior número de detentos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

China e Rússia. Porém este aumento da população carcerária não acompanha o número de 

vagas em presídios, atualmente faltam 250.138 vagas no sistema penitenciário brasileiro 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014), conforme apresenta a tabela abaixo:  
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Quadro 1 - Países com maior população prisional do mundo 

Fonte: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf 

 

 

Dados divulgados pelo Ministério da Justiça após o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias realizado no dia 26 de abril de 2016 revela, que o Brasil desde 

2000 ganhou um pouco mais de 300.000 (trezentos mil) detentos, um aumento de 167%.  

 

Gráfico 1 – Evolução da população prisional no Brasil 

Fonte: Fonte: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf 

 

 

Como podemos observar, a população carcerária cresceu vertiginosamente entre os 

anos 2000-2014. O aumento do número de detentos contribuiu para agravar o problema da 

superlotação das penitenciárias, pois as mesmas não possuem infraestrutura e espaços 

adequados para comportar esse aumento expressivo da massa carcerária. Os problemas de 

infraestrutura acabam inviabilizando os programas de ressocialização e reeducação. Como 
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salienta Maria Gabriela Peixoto, responsável pela Ouvidoria Geral do Departamento 

Penitenciário Nacional, é preciso investir em educação pública, uma vez que o perfil do 

apenado brasileiro reflete a parcela mais sensível da sociedade: o jovem negro de classe baixa. 

De acordo com a Ouvidoria “62% da população prisional do Brasil é negra. É uma população 

extremamente jovem, de 18 a 29 anos de idade, 55%. Tem Ensino Fundamental incompleto e 

chega a 50% dessa população o total que possui Ensino Fundamental.” 

No debate promovido no dia 05 de maio de 2016 pela Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa (CDH) referente ao sistema penitenciário brasileiro concluiu-se que 

a educação é o melhor caminho para a ressocialização de presos e a diminuição do índice de 

reincidência (RÁDIO SENADO, 2016).  

Sob essa perspectiva, a pesquisa tinha como âmago realizar um estudo de caso na 

Penitenciária Vieira Ferreira Neto, sistema prisional localizado na Alameda São Boaventura, 

nº 773 no Fonseca – Niterói. Unidade esta considerada uma das mais antigas do Sistema 

Penal do Estado do Rio de Janeiro, seu espaço possui cerca de 32.000m², contando com uma 

área interna de 3 (três) pavilhões com capacidade de 200 a 300 internos( DEPARTAMENTO 

DO SISTEMA PRISIONAL PENITENCIÁRIO VIEIRA FERREIRA NETTO, 1998, p. 06). 

Entre esses pavilhões, faremos um recorte específico para o Instituto Penal Ismael Pereira 

Sirieiro, já que este é o único que detêm uma escola prisional (Colégio Estatual Marinheiro 

João Cândido) e consequentemente uma biblioteca.  

No entanto, devido algumas burocracias exigidas pela Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária e pela Secretaria de Estado de Educação, além de um tempo 

hábil superior a três meses para analisarem o projeto e assim liberarem o andamento da 

pesquisa, tornou-se inviável prosseguir com os trâmites para a realização da mesma. Os dados 

obtidos se deram da seguinte maneira: site da SEAP, biblioteca da própria Secretaria, visitas 

ao Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. 

 Atualmente, a penitenciária mantem sob custódia quinhentos e seis (556) internos em 

regime semiaberto, ou seja, podem circular pelas dependências do sistema prisional, como: 

escola, biblioteca, pátio, lugares de recreação, sem escoltas dos agentes penitenciários. Os 

alunos privados de liberdade têm direito a educação básica do 1º ao 9º ano na modalidade 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA), basta o mesmo requerer o beneficio através de uma 

solicitação à SEEDUC.  

O surgimento do colégio se deu através da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP) e a Secretaria de Estado e Educação (SEEDUC), que juntas criaram o 

Colégio Estadual Marinheiro João Cândido; sua inauguração ocorreu no dia 02 de outubro de 
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2014, na Penitenciária Vieira Ferreira Neto, localizada na Alameda São Boaventura, nº 773 

Fonseca-Niterói. 

O nome do colégio é uma homenagem ao marinheiro brasileiro João Cândido, que 

liderou a Revolta da Chibata e ingressou na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Rio Grande 

aos 13 anos de idade. 
1
Na imagem a seguir, o prédio onde estavam localizadas as 

dependências do C.E. Marinheiro João Cândido antes da sua desativação.  

 

Figura 3- Fachada C.E. Marinheiro João Cândido.  

Fonte: http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610# 

 

Em seu interior, o colégio contava com 4 (quatro) salas de aula como esta, retirada do 

site da SEAP, como mostra a foto abaixo: 

 

Figura 4 - Sala de aula do C.E. Marinheiro João Cândido.  

Fonte: http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610# 

 

                                                 
1
 Informações obtidas no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Fonte: 

http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610)   

http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610
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Além das 4 (quatro) salas de aula, foi projetado 1 (um) laboratório de informática para 

que os alunos privados de liberdade pudessem aprender noções de informática, como 

Windows, Word, Excel, PowerPoint exceto noções de Internet. 

 

 

Figura 5 - Laboratório de Informática do C.E. Marinheiro João Cândido. 

Fonte: http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610# 

 

Foi construída, para dar suporte no processo de ressocialização dos alunos e internos 

privados de liberdade, uma biblioteca climatizada com mesas para realização de leitura no 

local, livros organizados nas estantes conforme a Classificação Decimal de Dewey, ambiente 

bem iluminado, como percebemos na imagem a seguir: 

 

 

Figura 6 - Biblioteca do C.E. Marinheiro João Cândido. 

Fonte: http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610# 

 

http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_Dewey
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Também foram criadas: 1 (uma) sala técnica administrativa, 1 (uma) sala para os 

professores, 2 (dois) banheiros masculinos para uso dos alunos e 1 (um) para uso dos 

professores e funcionários da unidade escolar. 

 

 

Figura 7 - Sala técnica administrativa do C.E. Marinheiro João Cândido. 

Fonte: http://rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=2212610# 

 

 Infelizmente, após a juíza da Vara de Execuções Penais ser agredida em inspeção 

surpresa no Batalhão Especial de Benfica, a justiça determinou a desativação do Batalhão 

(GLOBO NEWS, 2015), consequentemente alguns internos policiais foram enviados para a 

Penitenciária Vieira Ferreira Neto e outros para o presídio de Bangu I (NITAHARA, 2015; 

ALMEIDA, 2015), neste panorama a equipe da Penitenciária de Niterói se viu obrigada a 

remanejar a escola para abrigar os internos PMs que foram destinados para unidade. 

Hoje o C.E. Marinheiro João Cândido, encontra-se em outro espaço físico, no Instituto 

Penal Ismael Pereira Sirieiro, num prédio adaptado; com 4 (quatro) salas de aula, 1 (uma) sala 

destinada a convivência e biblioteca. Infelizmente, o laboratório de informática não mais 

existe.   

Reprojetada em trinta dias, devido às transferências dos PM’s do Batalhão de Benfica, 

a biblioteca sofreu com o relocamento. Parte do seu acervo se perdeu. Hoje, conta com cerca 

de 1.000 (mil) livros de diversas áreas como romance, literatura estrangeira e nacional, 

autoajuda e religioso. O material encontra-se desorganizado nas estantes sem qualquer 

classificação. As revistas são defasadas (sua grande maioria doada pelos educadores).  Não há 

um profissional bibliotecário, sua organização conta com ajuda dos internos e dos educadores. 

Como o espaço do laboratório não existe mais, dois computadores foram montados e 
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encontram-se na biblioteca. O horário de funcionamento da escola, assim como da biblioteca, 

é de segunda a sexta-feira das 10 às 16h
2
.  

 A missão da C.E. Marinheiro João Cândido é proporcionar o desenvolvimento dos 

alunos, além do redescobrimento do potencial cognitivo e criativo dos mesmos, por 

intermédio de atividades educativas que se destinam à formação do ser humano de maneira 

integral como cidadão pleno e crítico, preparado para agir em prol da promoção do bem estar 

social. 

 Busca-se como meta, ser o colégio referência no ensino, dentro da esfera das escolas 

prisionais do Estado do Rio de Janeiro, respaldando-se nos princípios curriculares nacionais e 

respeitando as perspectivas do Sistema Prisional Estadual.  

 Segundo o Projeto Político Pedagógico (SEEDUC, 2016) os objetivos gerais da escola 

prisional, são: 

 A formação de cidadãos comprometidos com os interesses e desafios da nossa 

sociedade através do desenvolvimento de sua visão crítica, que o capacitará a 

avaliar seu potencial de desempenho; 

 Promover a consciência da necessidade constante de busca por novos 

conhecimentos para exercer suas capacidades cognitivas, críticas e 

investigativas; 

 Promover o compromisso com a justiça e o bem estar social; 

 Promover a consciência de sua identidade nacional e também o sentimento de 

pertencimento à humanidade; 

 Torná-los aptos a responder por suas escolhas considerando as implicações 

morais e éticas de suas ações e decisões; 

 Promover a manutenção de relações interpessoais calcadas no respeito. 

 

 Neste ano de 2016, o C.E. Marinheiro João Cândido possui 112 (cento e doze) alunos 

matriculados. Uma equipe com 17 (dezessete) professores divididos em docentes I e docentes 

II. Através do gráfico, podemos observar o grau de escolaridade dos internos matriculados na 

escola prisional
3
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Informações fornecidas pelos funcionários do Colégio Estadual Marinheiro João Cândido. 

3
 Informações fornecidas pelos funcionários do Colégio Estadual Marinheiro João Cândido. 
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Gráfico 2 - Alunos matriculados na escola prisional 

 

Fonte: elaboração da autora 

Reportando-se para a biblioteca do C.E. Marinheiro João Cândido, percebe-se que a 

ausência de um profissional da área e uma política voltada para atender às necessidades 

básicas referentes ao bom funcionamento da biblioteca, dificulta a organização da informação 

dentro do acervo, visto que, os livros não estão separados por assuntos, as revistas e jornais 

encontram-se defasados. Não se tem uma política voltada para empréstimos de livros; sua 

devolução fica a cargo dos internos. Outro problema evidente refere-se à falta de sistema 

como: Pergamum, Sofia, Biblivre, Scobi entre outros.  Nota-se que esta ausência de sistema 

impossibilita o controle do material que sai e/ou é mais procurado. Não se tem mais de um 

exemplar para atender os internos. 

Observa-se que os profissionais, envolvidos na educação, que trabalham no sistema 

prisional precisam adaptar-se às regras dos internos, isto facilita o convívio. Já que os mesmos 

não se sentem a vontade com os vigilantes.   

Apesar das dificuldades encontradas na biblioteca no Instituto Penal Ismael Pereira 

Sirieiro, algumas experiências positivas foram constatadas. Os detentos reconhecem a 

importância da educação não só enquanto forma de lazer, mas também como oportunidade e 

crescimento pessoal. Muitos detentos manifestam vontade de aprender e frequentam a 

biblioteca do instituto.  

Durante conversa com um dos detentos que frequentava a biblioteca, o mesmo relatou 

que concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual Marinheiro Cândido e aguardava a 

liberação de seu diploma para ingressar no curso de Direito na Universidade UniCarioca. O 

detento também auxilia na organização do acervo, tarefa que desempenha voluntariamente 

para melhor funcionamento da biblioteca. O apenado expressou verdadeira paixão pela 

leitura, pois acredita no seu papel transformador.  

Alunos matrículados na 
Escola Prisional 

Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino Médio
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Exemplos como este demostram a importância social desempenhada pela biblioteca no 

espaço prisional. Portanto, ressaltamos a biblioterapia enquanto prática terapêutica e a atuação 

do profissional da informação no resgate da dignidade desses indivíduos. Porém, entende-se 

que para a viabilização da biblioteca no espaço prisional é necessário uma seleção minuciosa 

do acervo voltado para o público-alvo, os detentos precisam se identificar com as obras para 

que as mesmas adquiram um sentido.  
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6 6 CONCLUSÃO 

 

Assim, como salienta Eiras (2007), ao longo dos séculos XVIII e XIX surgem três 

novas estratégias relativas ao poder punitivo: no primeiro momento, prevalece a punição 

através do corpo; no segundo, o jogo social tem como finalidade a manipulação das 

representações sociais dos indivíduos, e o terceiro momento onde o exercício da punição é 

administrado recorrendo a uma máquina administrativa fiscalizada pelo poder coercitivo. 

A partir do século XIX houve a reformulação dos meios de punição, desde então, 

acredita-se que a pena e a prisão podem transformar o indivíduo. Paulatinamente o cenário de 

pena-espetáculo e os suplícios foram desaparecendo, dando lugar a uma pena de caráter mais 

humanizador. 

Neste panorama, surge a educação para os indivíduos privados de liberdade. A escola 

no meio prisional tem duas vertentes, a primeira são as rígidas normas e procedimentos 

vindos da necessidade de segurança, ordem interna e disciplinar das unidades que realizam as 

atividades escolares. A segunda, como um espaço que se paute por consolidar a vocação 

ontológica do homem, que conjectura o desenvolvimento de uma série de potencialidades 

humanas, tais como: a crítica, a criatividade, a reflexão, o diálogo, o respeito e a tolerância, 

totalmente compatíveis com a educação escolar, e especialmente, dedicada aos jovens e 

adultos (PORTUGUES, 2009, p.116).  

A biblioteca no espaço prisional tem seu papel colaborador para o processo de 

educação do apenado. Tanto a escola quanto a biblioteca contribuem para que o preso aprenda 

a viver socialmente com os demais detentos e funcionários da penitenciária. A biblioteca é 

vista pelos detentos como uma forma de lazer, ajudando-os a se sentirem mais úteis e mais 

próximos a sociedade.  

Infelizmente, os estabelecimentos prisionais brasileiros sofrem com a superpopulação; 

nos últimos 14 (quatorze) anos houve um aumento vertiginoso de mais de 100%.  

Acarretando problemas na infraestrutura, muitas dessas penitenciárias não possuem 

biblioteca. 

 O estudo mostrou que o profissional que atua na biblioteca prisional precisa 

desenvolver atividades que estimulem a leitura e a autoformação adequando-se às 

necessidades dos seus usuários. Precisa ser dinâmico, ter equilíbrio emocional, criatividade, 

ser conhecedor de direito penal e legislação penal e, sobretudo, gosto em trabalhar na 

educação de jovens e adultos. 
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 A biblioterapia é um forte aliado na ressocialização, reeducação e reabilitação dos 

indivíduos privados de liberdade, pois sua aplicação, além de ajudar o detento a reduzir a 

sensação de confinamento, busca a ressocialização do mesmo, já que as atividades 

biblioterapêuticas são realizadas em grupo, levando o indivíduo à reflexão sobre suas ações de 

maneira espontânea e sem questionamentos do que é correto.   

  Logo, a escola e a biblioteca no espaço prisional têm como objetivo incentivar o 

apenado a ler, ou seja, adquirir o gosto pela leitura, incentivando a busca por conhecimentos e 

de certa forma conectá-los com o exterior.  

Nota-se, que embora haja algumas dificuldades no Instituto Penal Ismael Pereira 

Sirieiro, é preciso reconhecer que são poucos os sistemas prisionais que detém uma escola e 

uma biblioteca. Mediante as dificuldades apresentadas, os profissionais que ali atuam, buscam 

incentivar os apenados e os mesmos demonstram interesse pela leitura. Prova deste esforço é 

a conquista de um de seus reclusos ao conseguir uma vaga na universidade UniCarioca para 

cursar Direito, enchendo de orgulho e esperança aqueles que tiveram uma participação no 

processo desta conquista. 

Assim como o apenado do Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, não podemos 

esquecer outros exemplos como os de Jefferson Cunha Pereira e Luiz Mendes que nos faz 

acreditar que há esperança nos encarcerados de nosso país, em suas ressocializações e na 

diminuição dos regressos em nosso sistema penitenciário. 

 Mesmo que caiba ao detento decidir sobre um novo caminho após o cumprimento da 

pena, vale ressaltar que tanto a biblioteca quanto a biblioterapia são mecanismos que podem 

ajudar o indivíduo no processo de ressocialização, reabilitação e reeducação desde que o 

mesmo esteja disposto a mudar.  
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