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RESUMO 

O artigo trata do projeto de Leitura para remissão de pena na 
Unidade Prisional Feminina Semiaberto e Aberto/UPFSA da 
cidade de Manaus/AM, destacando a atuação do assistente 
social no processo de ressignificação do hábito da leitura 
durante a permanência das reeducandas no último estágio do 
encarceramento. O estudo sistematiza as ações do assistente 
social na UPFSA, por meio de  pesquisa documental e 
bibliográfica. Destaca-se o  desafio de fazer da leitura um 
caminho para a ressocialização, considerando o direito à 
educação de mulheres que se encontram sob custódia do 
Estado.  
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1 Trabalho orientado pela mestra Maria Francenilda Gualberto de Oliveira, docente do Centro Universitário do 
Norte. O trabalho é um recorte metodológico do Trabalho de Conclusão de Curso, defendido em 2016/2º no 
curso de Serviço Social do Centro Universitário do Norte.  



 
 

 

1.INTRODUÇÃO 

O presente trabalho vem abordar acerca da atuação do assistente social no âmbito 

do projeto “Roda de leitura”, elaborado e implementado com a parceria dos setores de 

Serviço Social e Pedagogia da Unidade Prisional Feminina Semiaberto e Aberto – UPFSA, 

que visa fomentar nas reeducandas desta unidade prisional o debate de questões sociais e 

políticas, pensamento reflexivo e atitude crítica, aliado à remissão de pena por obra literária 

lida. Será abordado também, os direitos de mulheres que mesmo encontrando-se em 

regime de reclusão, não deixam de ser cidadãs de direitos e a interferência do profissional 

de Serviço Social na UPFSA para promover a garantia de acesso integral aos serviços de 

educação às mulheres que se encontram sob custódia do Estado. 

A construção fundamentou-se na perspectiva do materialismo histórico dialético de 

Karl Marx, que abrange as considerações históricas dos processos sociais e compreende a 

sociedade como um produto da ação humana. Os principais autores que serviram de base 

para esta pesquisa foram Michel Foucault, que discute a dinâmica de prisões pensadas e 

projetadas por homens e para homens, Simone de Beauvoir, que aborda a questão do 

gênero feminino em uma sociedade patriarcal, Marilda Iamamoto, Raul de Carvalho, Jose 

Paulo Netto e Carlos Montaño, que estudam o processo social e histórico do Serviço Social 

e Carlos Lélio Ferreira e Luis Carlos Valois, que reconstroem a trajetória do sistema 

penitenciário amazonense, desde a sua criação. 

A pesquisa de campo foi realizada na UPFSA localizada na Avenida Codajás, 400 – 

Cachoeirinha, Manaus – AM, um estabelecimento institucional feminino de regimes 

semiaberto e aberto, onde se encontram recolhidas mulheres que receberam a sentença 

judicial de progressão de regime e através do estudo realizado foi possível perceber e 

considerar os entraves impostos pela realidade vivenciada pelas reeducandas em reclusão. 

A pesquisa de campo permitiu também o acesso a documentos relevantes, a fim de 

comprovar a veracidade que estava sendo estudado.  

Segundo pesquisadores, o encarceramento de mulheres no Brasil vem crescendo a 

cada dia e percebe-se que boa parte deste encarceramento ocorre devido à desigualdade 

social que é característica da sociedade capitalista. Concomitantemente, ocorre a 



 
 

 

discriminação da sociedade, pois esta enxerga as reeducandas2 como mulheres que não 

conseguem se “adaptar” dentro de suas “funções sociais”. 

Hodiernamente, a realidade do sistema penitenciário brasileiro, e 

consequentemente do amazonense, nos surpreendem a cada instante visto que o índice de 

encarceramento cresce a cada dia. Diante deste fato, percebe-se que em algumas situações 

a violação dos direitos acontece, embora o Brasil viva um contexto democrático de 

perspectiva de direitos que são assegurados pela Constituição Federal de 1988, a qual 

garante dignidade, igualdade e liberdade a todo e qualquer cidadão, assegurando assim, os 

direitos básicos e fundamentais. 

As condições para o processo de ressocialização através do estudo é alvo, hoje, de 

debates em nível nacional, pois a população encarcerada perdeu o direito à liberdade, mas 

não os demais direitos assegurados constitucionalmente, questão esta que se apresenta 

interpretada de forma equivocada. Conforme o Provimento nº 272-CGJ/TJAM de 2016, há 

inobservância do aspecto socializador da função da pena, o que acarreta notório índice de 

reincidência nos estabelecimentos penais brasileiros e considerando o ato da leitura como 

incentivo para o desenvolvimento de valores transcendentais do ser, além de fomentar 

discussões políticas e a remição de pena, o projeto Encontro com a Leitura – Ler Liberta 

deverá ser instituído e poderá ser integrado a outros programa já existentes, da mesma 

natureza, em unidades prisionais do Estado do Amazonas. Entretanto, a partir das 

literaturas e da experiência no campo de estágio, observou-se que o acesso à educação 

integral pelas reeducandas ainda não é uma realidade, pois para além das fragilidades do 

setor público para ofertar serviços a esse público, observa-se ainda a falta de estrutura 

adequada para garantir esses serviços. 

No sistema penitenciário o trabalho do assistente social, como profissional da área 

da saúde, vai desde atender situações individuais que necessitam de uma escuta 

qualificada, à ações articuladas com redes intersetoriais de proteção social que buscam o 

atendimento integral para este público. 

Deste modo, a partir das habilidades aprimoradas em campo de estágio, a 

observância e inquietação acerca das fragilidades, bem como discriminação no processo de 

garantia de direitos para as mulheres que se encontram em situação de cárcere, 

desenvolveu-se o projeto “Roda de Leitura” na UPFSA, uma parceria do setor de Serviço 

                                                             
2 Mulheres que cumprem pena privativa de liberdade. 



 
 

 

Social e Pedagogia desta instituição penal visando a introdução das reeducandas ao hábito 

rotineiro da leitura com fins de desenvolver o pensamento reflexivo para fomentação da 

atitude crítica.   Ressalta-se, portanto, a importância do profissional de serviço social na 

assistência educacional além da social nesse espaço sócio ocupacional, mais 

especificamente, no regime semiaberto na cidade de Manaus.  

Ao pesquisar sobre o Sistema Prisional, percebe-se que ainda é um assunto pouco 

explorado, portanto, este artigo traz como relevância acadêmica uma pesquisa qualificada 

para suscitar, no acadêmico, o interesse em aprofundar-se no assunto para aprimoramento 

do arcabouço teórico e para subsidiar futuros estudos. Como relevância social, objetiva-se 

instigar o leitor a ampliar sua percepção acerca da problemática abordada considerando-a 

um problema público, para posicionar-se de forma humanizada, para não mais estigmatizá-

las e excluir as que já estão socialmente excluídas.  

O debate se pauta acerca da prática do assistente social na defesa dos direitos da 

população presa, nesta caso as mulheres, visto que estas pessoas estão sob custódia do 

Estado, então sua prática torna-se ainda mais necessária, caso contrário, esta população 

ficará desassistida legitimamente e à mercê de um sistema que criminaliza e pune ao invés 

de “ressocializar”. 

Para a realização da pesquisa realizou-se pesquisa bibliográfica, o que segundo 

Marconi e Lakatos (2010), permitiu levantamento literário do tema, a documental por meio 

dos relatórios e documentos oficiais disponibilizados na UPFSA e na Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária – SEAP e no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Amazonas – TJAM, e de campo, que segundo as autoras supracitadas, consiste na 

observação dos acontecimentos tal qual como acontecem, feita a partir da experiência em 

campo de estágio. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dividida em 09 títulos e 245 artigos, a promulgação da Constituição Brasileira deu-se 

em 5 de outubro de 1988, elaborada por 558 constituintes em 20 meses. Com o objetivo de 

garantir os direitos sociais, econômicos, políticos e culturais ao povo brasileiro, tirados no 

período vigente da ditadura militar, a Constituição Cidadã foi a oitava na história do Brasil. 



 
 

 

Logo em seu preâmbulo encontram-se as características de uma Constituição 

baseada na igualdade, democracia e cidadania. Ainda que com cunho religioso, a Carta 

Magna Brasileira assegura a liberdade de expressão, o bem-estar e a justiça como valores 

supremos. Legitimado como Estado democrático de direito pela Constituição Cidadã, em 

seu artigo 5º está preconizado que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...”, assim como os direitos sociais no artigo 6º “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados...” (BRASIL,1988). 

O fato da pessoa em situação de encarceramento ter tido conduta considerada 

reprovável pela sociedade civil e pelo o Estado não o transforma em um ser passível de 

tratamento desumano e desonroso, pois reclusão não significa exclusão, como define a Lei 

de Execuções Penais – LEP em seu artigo 45§1º(1984) “As sanções não poderão colocar 

em perigo a integridade física e moral do condenado” e a Constituição Federal (1988) em 

seu artigo 5, XLIX enfatiza que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e 

moral”. 

Com o advento da promulgação da uma Constituição baseada em direitos sociais de 

caráter universalista, o sentido do encarceramento no Brasil rompe com o cunho punitivo e 

repressor para a ressocialização por meio do trabalho, educação e saúde e a redução da 

criminalidade. Referente às legislações que orientam as decisões judiciais, há no Brasil o 

Código Penal Brasileiro datado de 1942 que visa defender os cidadãos e punir àqueles que 

comentem crimes e infrações e a LEP de 1984 criada com a finalidade principal de tratar do 

direito do condenado ou internado nas penitenciárias brasileiras e de sua reintegração à 

sociedade, como explicitado em seu artigo 1º “A execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado ou internado”. 

É importante ressaltar que na trajetória histórica das penitenciárias, os condenados 

nem sempre eram vistos como seres passíveis de direitos. Na antiguidade, devido ao poder 

legitimado da Igreja Católica, não seguir seus dogmas religiosos ou aderir à mendicância, 

independente do motivo, era considerado crime passivo de reclusão, tortura e pena de 

morte. 



 
 

 

De acordo com Ferreira e Valois (2012), o primeiro Sistema Penitenciário do mundo 

surgiu no estado americano da Filadélfia em 1787 e tinha como princípios norteadores três 

regras básicas: o isolamento total dos internos, ausência de visitas exteriores, à exceção do 

diretor, o professor, o capelão, membros de sociedades filantrópicas e a leitura da bíblia 

como única atividade do recluso, dado o caráter de pecado que reveste o delito. 

O mesmo autor revela que na Idade Moderna o estado de pobreza generalizada se 

alastrou por diversos países da Europa, impulsionando o aumento da criminalidade. Diante 

desta realidade, a pena de morte deixou de ser uma punição viável, já que não mais 

culminava na sociedade o senso de justiça e controle por parte do Estado. Devido à 

Revolução Industrial no século XVIII a substituição da execução dos condenados pelo 

recrutamento de mão de obra barata, além de promover o controle aos males sociais, foi de 

grande interesse para o Estado. A partir de então, o Direito Penitenciário começou a formar-

se em prol da proteção da dignidade humana do condenado.  

Apesar dos escassos estudos sobre a desconstrução da criminalidade feminina, Ishiy 

(2014) apresenta os estudos de Lombroso e Ferrero (1895) que caracterizavam a mulher 

como indivíduo incapaz de cometer delitos devido aos afazeres domésticos e o cuidado com 

os filhos, não restando tempo para articular ações criminosas. E também devido a influência 

religiosa da época que pregava que homens eram seres inteligentes, capazes de decisão e 

as mulheres eram bondosas, sentimentais e sensíveis. Sobre os crimes cometidos por 

mulheres nesta época, a autora salienta: que os “criminosos eram uma exceção na 

população civilizada, e as mulheres eram exceções dentre os criminosos, a mulher 

criminosa foi concebida como um verdadeiro monstro, bruxas e feiticeiras”. (ISHIY, 2014, p. 

54)     

No Brasil a finalidade da prisão era a exclusão social. Durante o período imperial os 

infratores, no geral escravos, eram levados ao interior de casarões para aguardar penas de 

açoite ou galés, que consistiam em manter o escravo preso à correntes sendo obrigado a 

trabalhar, temporária ou perpetuamente. Somente a partir do século XIX começaram a surgir 

prisões com celas individuais com arquitetura própria para aprisionamento de pessoas. 

(FACEIRA, 2015) 

Em 1890, um ano após a Proclamação da República, foi promulgado o Código Penal 

que aboliria a pena de morte no país. Mas somente 50 anos depois, em 1940 foi 

promulgado, sob égide de um governo autocrático, o Código Penal Brasileiro vigente que 



 
 

 

representa um conjunto de leis que visa a defesa dos cidadãos e a punição dos infratores 

atribuindo um olhar mais humanizado para as pessoas privadas de liberdade. Em seu artigo 

38 está preconizado que “O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral”.  

Em 1984, instituído pela lei nº 7.210, a LEP foi criada com a finalidade principal de 

tratar o direito do reeducando (condenado ou internado) nas penitenciárias brasileiras a da 

sua reintegração à sociedade. Enfatizando o pressuposto no Código Penal Brasileiro, a LEP 

define em seu artigo 40 “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 

moral dos condenados e dos presos provisórios”. 

O Código Penal Brasileiro, bem como todas as demais leis não se sobrepõem à 

Constituição Federal de 1988, sendo este o documento jurídico mais importante do país. 

Este, em seu artigo 5º inciso XLIX dispõe “É assegurado aos pesos o respeito à 

integralidade física e moral”. Para as reeducandas, a LEP determina em seu artigo 14, 

parágrafo 3 “Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-

natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”. Assim como a Constituição Federal em 

seu artigo 5º inciso L “Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 

permanecer com seus filhos durante o período de amamentação”. 

De acordo com Ferreira e Valois (2012) as primeiras cadeias da cidade de Manaus 

funcionavam ao redor de onde hoje se localiza a praça do Dom Pedro II. Nas cidades do 

interior do estado, por não haver estrutura apropriada, os calabouços de quartéis seguiam 

servindo de prisões, denotando a promiscuidade vivida pelos presos da época. Na medida 

em que a população aumentava, aumentava-se a criminalidade, sendo assim, já não havia 

espaço para novos presos naquelas casas de taipa dos períodos colonial e imperial. 

Os mesmos autores ressaltam que no início do período republicano, os presos de 

Manaus eram distribuídos para vários locais improvisados, visto que o número de 

encarcerados já extrapolava o limite. Em 1906, o então governador Constantino Nery 

reconhece as condições higiênicas do quartel que mantinha presos e então, autoriza 

transferências dos mesmos para a parte pronta do novo edifício onde funcionaria a 

Penitenciária do Estado, que hoje é a conhecida Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, 

mas em 1907, quando inaugurada, passou a chamar-se Casa de Detenção de Manaus. 



 
 

 

Quando ainda localizava-se no edifício da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, a 

mesma funcionava como regime provisório, fechado e semiaberto feminino além de dividir o 

prédio com o regime provisório masculino. Impossibilitando assim, qualquer classificação e 

periculosidade de delitos (FERREIRA; VALOIS, 2012).  

Criada pela Lei 1.873 de 29 de novembro de 1988, reestruturada pelo decreto 19.846 

de 23 de abril de 1999, a Penitenciária Feminina destina-se a abrigar a mulher condenada a 

cumprimento de pena de liberdade em regime fechado, semiaberto e aberto. Compete-lhe a 

guarda sob sua responsabilidade de presas de justiça incluindo as sentenciadas em Penas 

Alternativas e Restritivas de Direitos e presas provisórias. 

Por ocupar prédio centenário, com sua estrutura física inadequada, com 

comprometimento em sua rede hidráulica, de esgoto, elétrica, infiltrações em todo prédio e, 

aliado ao crescimento desproporcional da população carcerária para ocupar o espaço 

existente, foi imperioso a construção de um prédio próprio para abrigar a população de 

internas provisórias. O prédio foi construído na BR 174 Manaus – Boa Vista e faz parte do 

Complexo Anísio Jobim. 

A unidade prisional destinada ao regime semiaberto, desde outubro de 2014 ocupa 

prédio próprio, localizado na Avenida Codajás, nº400, no bairro Cachoeirinha. Para tanto, o 

imóvel que antes abrigava os reeducandos do regime aberto masculino, sofreu reforma em 

sua estrutura física de modo geral. Assim, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias 

foram devidamente refeitas, bem como pintura em geral e piso todo refeito. 

Em 2016 o estabelecimento penal destinado a custodiar o regime semiaberto 

feminino de Manaus, antes denominado Unidade Prisional Semiaberto Feminina, passa a 

chamar-se Unidade Prisional Feminina Semiaberto e Aberto – UPFSA, uma vez que por 

falta de albergue próprio para o regime aberto, a mesma unidade passa a ser responsável 

por ambos os regimes.  Sua capacidade é para 60 internas, suficiente para atender a 

demanda no momento da pesquisa. A missão da unidade prisional é custodiar mulheres 

apenadas que tenham recebido da autoridade judicial a progressão para o regime 

semiaberto.  

Dentre as educandas, estas no que se refere a idade identificou-se que  54% estão 

entre 18 e 29 anos de idade, 21% entre 30 e 39 anos, 14% entre 40 e 50, 11% somam-se as 



 
 

 

que possuem mais de 50 anos. No que concerne ao número de filhos registra-se que 79% 

possuem  filhos, sendo que 55% possuem entre 2 ou 3 filhos,   e 24% apenas 1 filho.  No 

que se refere a escolaridade 71% das educandas possuem ensino fundamental incompleto 

e 4% somente possuem o ensino fundamental completo, 9% ensino médio completo, 0,4% 

ensino superior incompleto e 0,2% ensino superior completo. Concernente a reincidência 

49% são reincidentes. Das reeducandas  79% cumprem pena do Art. 33 (tráfico de 

entorpecentes) e 21% Art. 157 (Roubo). 

É interessante observar que a maioria da população é ré primária e foram 

condenadas pelo crime de tráfico de drogas, não diferente da população carcerária brasileira 

feminina como confirma dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.  

Nesse contexto, enfatizar a atuação do profissional de Serviço Social no projeto 

“Roda de Leitura”, desenvolvido na UPFSA, dá-se pela justificativa de que foi este referido 

setor que idealizou a atividade e solicitou do setor pedagógico suporte técnico referente à 

assistência educacional e procedimentos burocráticos junto à Secretaria de Estado de 

Educação – SEDUC, para formalização do projeto como elemento componente das 

atividades educacionais das reeducandas.  

No processo de formulação do projeto, foi realizada uma pesquisa e levantamento 

referente às idades das reeducandas, quantidade de filhos, escolaridade, reincidência e 

artigo penais com o objetivo de adequar o nível das literaturas às necessidades do público-

alvo, como observa-se na tabela a seguir: 

 



 
 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. Março/2016. 

  

Então, a posterior reunião com o setor jurídico fundamentou-se em normatizar o 

projeto e adequá-lo às exigências do provimento nº 272 de 2016 do TJAM que institui 

projeto com função de remição de pena, para assim, organizar as literaturas disponíveis 

para escolha das reeducandas.  

No momento de apresentação do projeto para o público-alvo, a possibilidade de 

remição de quatro dias por livro lido e resenha elaborada entusiasmou as reeducandas, 

exclusivamente pela função administrativa do projeto, e não pelos benefícios da leitura como 

uma atividade de exercício intelectual. Então quando questionadas de forma informal, a 

resposta que se obteve, majoritariamente e através de conversa informal, foi que durante o 

período recolhidas em estabelecimentos penais não fora atribuído a devida importância para 

o ato da leitura quando sem finalidade burocrática, como obtenção de nota como requisito 

mínimo para conclusão do ensino fundamental. A prática da leitura era para elas um desafio. 



 
 

 

4. CONCLUSÃO   

Fomentar debates, a reflexão crítica e atitude política em uma unidade prisional 

brasileira é tarefa árdua e cotidiana. O projeto ora relatado foi elaborado a partir da 

necessidade de traçar outros caminhos para alcance da enigmática ressocialização. 

Imagina-se, que a privação de liberdade por si só garante resultado para o processo de 

reeducação, mas é errôneo acreditar que um sistema onde a privação de liberdade é 

considerada castigo, e não oportunidade, vá devolver à sociedade seres humanos dotados 

de integridade, moralidade e atitudes socialmente aceitas.  

As pessoas egressas do sistema prisional brasileiro são estigmatizadas, precisam 

provar dupla ou triplamente sua inocência e capacidade de socialização para ingressarem 

no mercado de trabalho, serem ouvidas e reconhecidas como indivíduos de direitos. Foi 

identificando esse entrave que o projeto “Roda de Leitura” visa estimular na reeducanda da 

UPFSA a prática da leitura para que, posteriormente, os conhecimentos adquiridos sirvam 

de instrumento de socialização, de emponderamento, um vez que o objetivo principal do 

referente projeto é exaltar a reeducanda como protagonista de sua vida e atitudes, 

estimulando-o a saber contornar e enfrentar, ainda dentro da unidade prisional, entraves que 

ela certamente encontrará uma vez em liberdade.   
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