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Resumo: Este trabalho versa sobre as manifestações de importância dos colaboradores 

do complexo penitenciário de Florianópolis no que tange a sua Biblioteca. A pesquisa 

tem como fundamentação conceitual aspectos relevantes ao sistema prisional 

brasileiro, as características das instituições penais e da comunidade carcerária. Em 

relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é descritiva, exploratória, 

bibliográfica e qualitativa. Utilizou-se um questionário para coleta e para análise dos 

dados optou-se pela análise de conteúdo de Bardin, com três categorias: Vivências e 

experiências nas bibliotecas, percepção em relação a biblioteca da Penitenciária de 

Florianópolis e papel social da biblioteca e atendimento as apenadas. Como resultados 

ressalta-se que os colaboradores destacam a importância da Biblioteca tendo em vista 

a organização do seu acervo e o empréstimo de livros, na remição da pena por meio 

da leitura e ainda, possuem consciência de que a Biblioteca da Penitenciária de 

Florianópolis tem como público-alvo principal os reeducandos do Complexo e tem 

relevante papel educativo, social e cultural.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema prisional é constituído por meio de direitos e deveres, tanto das 

reeducandas para com o sistema prisional, quanto do sistema prisional para com as 

reeducandas4. Esses direitos e deveres, no Brasil, estão instituídos nas seguintes Lei 

Federal de Execução Penal (LEP) nº 7.210 de 1984 (BRASIL, 1984); Lei Federal nº 12.433 

de 2011 (BRASIL, 2011); Lei Federal nº 13.163 de 2015 (BRASIL, 2015) e Recomendação 

nº 44 de 2013 - Remição de Pena pela Leitura.  

A LEP é dividida em capítulos, seções e artigos que tratam dos direitos e 

deveres de cada reeducando e do estado. O capítulo II “da assistência”, seção V “da 

assistência educacional”, artigo 17 diz que “a assistência educacional compreenderá a 

instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado” (BRASIL, 1984, p. 

3) além do artigo 21, inciso cinco, a lei apresenta a disponibilidade de bibliotecas, em 

condições legais, e seus acervos.  

A Lei Federal nº 12.433, de 2011, que é a alteração dos artigos 126, 127, 128 e 129 

da Lei Federal de Execuções Penais nº 7.210. Explica, também, como serão os direitos 

e deveres das reeducandas através da remição da pena por trabalho e por estudo em 

regime fechado ou semi-aberto (BRASIL, 2011).  

A Lei Federal é nº 13.163 de 2015, a qual institui o ensino médio dentro das 

Penitenciárias brasileiras, modificando a LEP nº 7.210. A Recomendação nº 44 de 2013 

é a Remição de Pena pela Leitura, que é quando a reeducanda possui o direito de remir 

sua pena por meio da leitura. Para ser implementado, a recomendação depende da 

aprovação do Juiz da Vara de Execuções Penais responsável pela região (FARIELLO, 

2015).  

Assim sendo, este artigo versa sobre aspectos relacionados às bibliotecas 

prisionais e aborda o seguinte problema de pesquisa: qual a manifestação das 

colaboradoras em relação à importância da Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis 

como espaço educacional e sociocultural?  Para isso, contamos com o seguinte objetivo 

                                                
4 Pessoas que estão em espaços de privação de liberdade. 
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geral: levantar a manifestação das colaboradoras sobre a importância da Biblioteca da 

Penitenciária de Florianópolis enquanto espaço educacional e sociocultural. Portanto, 

ancorada nos objetivos específicos, pretendo: a) Apresentar as manifestações das 

colaboradoras sobre a importância da Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis.  

A escolha do tema desta pesquisa surgiu no primeiro semestre de 2016, a partir 

de um vídeo transmitido na disciplina Fontes de Informação, do curso de 

Biblioteconomia Habilitação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), ministrada pela professora Daniella Camara Pizarro, no qual 

a bibliotecária Catia Lindemann relatava sua experiência com as bibliotecas das 

Penitenciárias do Rio Grande do Sul. Além disso, a participação da presente autora no 

Programa Novos Horizontes: a Universidade nos espaços de privação de liberdade. 

Diante disso, este documento busca contribuir para a conscientização em 

relação à importância das bibliotecas e das bibliotecárias nos espaços de privação de 

liberdade, dar visibilidade às populações carcerárias marginalizadas pela sociedade, 

tornar as pessoas conscientes do seu papel social em relação às reeducandas e 

sabedoras das legislações que abrangem os ambientes do cárcere. 

 As bibliotecas no cárcere foram citadas no Brasil em 1984, por meio da Lei de 

Execuções Penais (LEP) nº 7.210. Brasil (1984) “artigo 21. Em atendimento às condições 

locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as 

categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos”.   

Em 1997, a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

disponibiliza diretrizes, que auxiliarão na implementação das bibliotecas em espaços 

de privação de liberdade, para as bibliotecas prisionais (TRINDADE, 2009, p. 47).  

As bibliotecas das prisões   

Têm como objetivo dar suporte às atividades de ensino e 

aprendizagem fornecida pela instituição carcerária. De modo mais 

preciso, visa a criar leitores por meio de programas voltados ao 

incentivo, oferecer novas oportunidades aos apenados que buscam as 

bibliotecas como espaço de uso de fontes informacionais, promover os 

estudos e/ou simplesmente ocupar o tempo ocioso (TONIN; SOUZA, 

2014, p. 52).  
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No caso do Brasil, em 2011, o decreto nº 7.626 de novembro que “institui o Plano 

Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional” (BRASIL, 2011) foi 

sancionado. O artigo cinco deste decreto afirma que o Ministério da Educação, deverá 

“promover a distribuição de livros didáticos e a composição de acervos de bibliotecas 

nos estabelecimentos penais” (BRASIL, 2011, p. 1).  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Em relação aos objetivos a pesquisa tem caráter exploratório e descritivo, pois 

poderá explicitar os fatos de uma realidade; no que se refere à natureza, é aplicada, 

com análise qualitativa dos dados.O estudo foi realizado no Complexo Penitenciário 

de Florianópolis, que possui uma biblioteca que atende apenas à ala masculina. A 

coleta de dados foi realizada no nos meses de setembro e outubro de 2017, por meio 

de questionários entregues presencialmente e via e-mail para seiscolaboradoras do 

Complexo, tendo sido obtidos sete questionários respondidos: três professoras; a 

gerente de saúde, ensino e promoção social; dois agentes penitenciários e um chefe de 

segurança. 

O instrumento de coleta de dados foi composto de quatro perguntas 

relacionadas ao perfil dos respondentes (idade, sexo, dados de escolaridade) e oito 

perguntas abertas relacionadas à percepção dos respondentes sobre a importância da 

Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis, projetos relacionados as leituras,quais 

tipos de bibliotecas os entrevistados frequentaram, qual sua experiência e sua vivência 

com bibliotecas, para quem e para que a Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis 

existe, quais são seus serviços. Para a análise dos dados, empregamos a análise de 

conteúdo de Bardin (2016, p. 31) que, segundo a autora, “não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de apetrechos; [...] marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações” 
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 A análise de conteúdo de Bardin é dividida em três fases, são elas: a) pré-

análise; b) exploração do material e c) tratamento dos resultados: a inferência e a 

interpretação.  

 

3 A IMPORTÂNCIA DA BIBLIOTECA DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS 

SEGUNDO SEUS COLABORADORES 

 

Os participantes relataram suas experiências em bibliotecas ao longo de suas 

trajetórias profissionais e pessoais. Todos frequentaram bibliotecas dos mais diversos 

tipos, tais como: universitária, escolar, pública e prisional. Pode-se perceber que 

metade dos entrevistados manifestaram maior interesse em frequentar a biblioteca ao 

longo da vida. Inclusive, verbalizaram esta experiência como “muito válida” e 

“positiva”.  

Uma entrevistada conta sobre sua experiência nas bibliotecas e explicita o 

quanto sua Professora de Português (do ensino regular) incentivou seu hábito de ler e 

escrever (com isso, a entrevistada atualmente é autora de dois livros).Ela declarou que, 

atualmente, busca repassarsua experiência em relação ao incentivo à leitura e à escrita 

aos seus alunos do Complexo Penitenciário. Essa mesma entrevistada,também conta, 

que auxiliou as bibliotecárias vinculadas à instituição de ensino em que ela trabalhou 

como professora na elaboração de projetos, na contação de histórias e na escolha, 

juntamente com as bibliotecárias, de materiais voltados para sua especialidade, 

literatura inglesa.  

Especificamente, sobre a biblioteca prisional, os colaboradores da Penitenciária 

de Florianópolis que participaram da pesquisadeclararam que a Biblioteca deve ter um 

acervo organizado, emprestar livros, incentivar a leitura e mostrar sua 

importância.Afirmam, ainda, que a biblioteca deve disponibilizar conhecimentos à 

comunidade carcerária, sendo que está se caracterizaria somente pelos apenados do 
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Complexo, não incluindo os próprios colaboradores. Um entrevistado mencionou 

certo descontentamento, conforme indica o excerto abaixo: 

“[estou] descrente sobre algum tipo de ressocialização de detentos através da 

leitura, porque pela minha experiência, nada feito por eles [os apenados], é feito 

de boa vontade. Tudo tem que ter uma vantagem, tudo tem que ter uma 

remição ou é um jeito deles conseguirem algum contato para conseguir algo 

para eles ou para facção”.  

Entretanto, quando se perguntou sobre a importância da biblioteca, o 

respondente declarouque achava ser importante. Assim, percebe-se um descrédito em 

relação ao funcionamento global do sistema prisional, que se reflete no descrédito ao 

potencial educativo e transformador da leitura. Consequentemente, a biblioteca tem 

sua importância diminuídanesse contexto. 

Por fim, os entrevistados explicitam a parceria com a UDESC por meio do 

"Programa Novos Horizontes: a Universidade nos espaços de privação de liberdade", 

demonstram o quanto foi importante a participação do Programa no Complexo 

Penitenciário de Florianópolis, com as seguintes ações: implementação do vestibular 

da UDESC; organização e estrutura da Biblioteca da Penitenciária de Florianópolis; 

distribuição de livros pelo Complexo; doação de materiais; entre outros. Ressaltam a 

excelência do trabalho realizado pela equipe do Programa.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encontramos algumas limitações enquanto realizávamos esta pesquisa. 

Inicialmente, a coleta de dados seria realizada por meio de entrevistas gravadas,mas 

não obtivemos a anuência dos gestores da instituição e optamos, portanto, pela 

aplicação dos questionários. Outra limitação foi a escassa produção de materiais 

bibliográficos na temática de bibliotecas prisionais. Além disso, destacamos as 

dificuldades em obter o retorno das respondentes, já que algumas demoraram ou não 

responderam o questionário. 
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Portanto, as bibliotecas prisionais estarão suprindo as necessidades 

informacionais da comunidade carcerária, visto que a LEP nº 7210 de 1984 determina 

a assistência educacional aos reeducandos. Além disso, a disseminação da informação 

dentro dos espaços de privação de liberdade aos apenados faz com que eles saibam 

seus direitos e deveres, envolve a comunidade carcerária com o ensino e a educação, 

auxilia na elaboração de projetos de vida em novas perspectivas e oportunidades para 

que, enquanto estiverem dentro dos espaços de privação de liberdade, quanto para 

fora dos mesmos. Auxiliará em momento de lazer e ações que envolvam as famílias e 

as visitas, incentiva à leitura e à escrita, à formação acadêmica e a prestar os 

vestibulares das Universidades que atuam dentro desses espaços.  

Além disso, pontuamos a importância de ações de extensão universitária, como 

o referido programa pois a partir delas, a biblioteca prisional ganha visibilidade da 

própria instituição penal, ações são planejadas em benefício dos apenados e os 

estudantes de Biblioteconomia têm a oportunidade de se aproximarem dessa realidade 

tão triste e quem sabe, futuramente, contemplarem esse novo campo de atuação em 

suas práticas.  

Concluímos que as bibliotecas prisionais, quando implementadas, podem ser 

importantes instrumentos de transformação social e de vida de apenados e ex-

apenados e que é necessária a realização de ações que visem à sua implementação e 

manutenção dentro dos sistemas prisionais brasileiros.  
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