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"Na verdade, todo cárcere é apenas a ponta de um grande 

iceberg, o elemento final de uma série de circunstâncias que, 

entrelaçando-se e superpondo-se, vão envolvendo os 

indivíduos em uma teia da qual dificilmente escapam" (Texto de 

abertura da exposição fotográfica de Nuno Rama, da 

penitenciária João Chaves, por Everardo Ramos, Diretor do 

Museu Câmara Cascudo/UFRN). 



RESUMO 

 

Apresenta-se um breve desenvolvimento histórico das bibliotecas com vista a 
elucidar a importância das bibliotecas prisionais. Defende-se a validação do 
direito dos apenados em ter uma biblioteca no meio no qual estão inseridos a 
partir da perspectiva de que tal direito é de todos, além de estar previsto na Lei 
de Execuções Penais (LEP). Busca-se compreender ainda parâmetros para 
que tal direito possa ser cada vez mais posto em prática, assim como a efetiva 
atuação do profissional bibliotecário no ambiente do cárcere, visando que eles 
exerçam sua responsabilidade social. Expõem-se também relatos das 
apenadas do Complexo Penal Dr. João Chaves com o objetivo de reforçar a 
importância das bibliotecas prisionais. Conclui-se que as bibliotecas prisionais 
são instituições fundamentais nesse processo de acesso à informação e 
incentivo à leitura, colaborando de modo efetivo para a melhoria da vida dos 
apenados durante e após esse momento de cerceamento da liberdade. 

Palavras-Chave: Biblioteca Prisional. Apenados. Bibliotecário. Cárcere. Lei de 

Execuções Penais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

A brief historical development of libraries is presented to elucidate the 

importance of prison libraries. It is defended the validation of the right of the 

prisoners to have a library in the environment in which they are inserted from 

the perspective that this right belongs to everyone, in addition to being provided 

for in the Law on Criminal Executions (LEP). It also seeks to understand 

parameters so that this right can be increasingly put into practice, as well as the 

effective performance of the professional librarian in the prison environment, 

aiming to exercise their social responsibility. Further reports of the grievances of 

the Dr. João Chaves Criminal Complex are presented in order to reinforce the 

importance of prison libraries. It is concluded that prison libraries are key 

institutions in this process of access to information and encouragement of 

reading, effectively collaborating to improve the lives of the victims during and 

after this time of freedom curtailment. 

Keywords: Prison Library. Prisoners. Librarian. Prison. Law of Penal 

Executions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 

(Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias) 

FEBAB - Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 

Informação e Instituições  

CBBP - Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais  

UNESCO - Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura  

ALA – American Library Association (Associação Americana de Bibliotecas) 

LEP – Lei de Execuções Penais 

SEJUC - Secretaria de Justiça e Cidadania  

UERN - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte  

RN – Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Biblioteca Itinerante – BiblioSesc visitando o presídio ..................... 40 

Figura 2 - Biblioteca Prisional do Complexo Penal Dr. João Chaves ............... 40 

Figura 3 – Inauguração por meio da SEJUC da Biblioteca Prisional do 

Complexo Penal Dr. João Chaves ................................................................... 41 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Faixa etária ...................................................................................... 35 

Gráfico 2: Estado civil ....................................................................................... 36 

Gráfico 3: Grau de escolaridade ....................................................................... 36 

Gráfico 4: Tipo de informação que você busca na Biblioteca ........................... 36 

Gráfico 5: Retorno a Biblioteca ......................................................................... 37 

Gráfico 6: Empréstimos na biblioteca ............................................................... 38 

Gráfico 7: Relacionamento entre as colegas .................................................... 38 

Gráfico 8: Compartilhamento da informação .................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................... 14 

1.1 Problema ........................................................................................................................... 16 

1.2 Objetivo Geral ................................................................................................................... 16 

1.3 Objetivos específicos ......................................................................................................... 16 

1.4 Justificativa ........................................................................................................................ 17 

 

2. BREVE HISTÓRICO DAS BIBLIOTECAS .................................................. 20 

2.1 Bibliotecas prisionais: breves considerações .................................................................... 23 

2.2 Bibliotecas prisionais como direito do cidadão ................................................................ 24 

2.3 Atuação do profissional bibliotecário em ambiente de cárcere ....................................... 28 

 

3. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO .......................................................... 32 

3.1 Complexo penal Dr. João Chaves ...................................................................................... 35 

3.1.1 Projeto novos rumos e BIBLIO/SESC .............................................................................. 39 

3.2 Relatos das apenadas ........................................................................................................ 42 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 44 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 45 

ANEXO ............................................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As bibliotecas historicamente são associadas à concepção de guardiãs do 

conhecimento e dos saberes registrados nos diferentes suportes e formatos. 

Todavia, na era contemporânea, as bibliotecas exercem funções diversificadas para 

além da guarda dos acervos, sendo elas as principais responsáveis pela 

disseminação e apropriação da informação, independente da sua tipologia: 

bibliotecas escolares, universitárias, comunitárias, públicas, nacionais ou especiais. 

Parte-se da premissa de que as bibliotecas disseminam a informação para os 

indivíduos para que eles possam a partir dela construir seus conhecimentos, assim, 

deve-se levar em consideração que esses indivíduos estão presentes nos mais 

diferentes tipos de camadas sociais e em diferentes contextos históricos.  

Por entender o importante papel social e de formação cidadã das bibliotecas, 

optou-se por lançar luz à discussão acerca das bibliotecas prisionais. Tais 

bibliotecas situadas dentro do cárcere ocupam um papel estratégico no que diz 

respeito ao incentivo à leitura, acesso à educação, a ressocialização, a reinserção e 

a reintegração social dos apenados, por trazer aos homens e as mulheres reclusas, 

uma nova perspectiva de vivência social e abertura do mundo a partir da leitura. 

Ademais, Alvarado Chacón (1993) acrescenta que os serviços bibliotecários 

permitem aos prisioneiros o uso mais proveitoso de seu tempo, como também 

possibilita ao apenado ampliar o seu desenvolvimento pessoal e obter 

conhecimentos gerais que contribuem para aliviar a tensão do enclausuramento.  

Todavia, as bibliotecas prisionais acabaram ficando relegadas a um segundo 

plano, o que não poderia acontecer, pois o Estado por meio da sua Constituição 

Federal (CF), aprovada em 1988, tem como fundamento: I - a soberania; II - a 

cidadania; III - a dignidade da pessoa humana;  IV - os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa. Cabe ao poder público efetivar o compromisso em assegurar a 

todos os cidadãos sem distinção o acesso à informação, à cultura, à educação, à 

ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação, conforme previsto na CF aprovada há 

quase trinta anos. Nessa direção, de garantia de direitos e ausência deles, destaca-

se a seguinte assertiva: 

[...] Neste contexto é importante reconhecer os direitos humanos dos 
presos, como também sendo os direitos fundamentais do homem, 
tais como o direito à vida, à saúde e ao bem-estar. É importante 



15 
 

compreender que esses direitos criam condições para que todos, até 
mesmo os presos, tenham um melhor exercício da cidadania através 
principalmente da aquisição de conhecimento e informação (SILVA 
NETO; LEITE, 2011). 

 

A biblioteca no âmbito prisional pode ser utilizada como insumo a fim de 

assegurar o direito à educação, à informação, e, sobretudo, ao desenvolvimento 

humano dos apenados. O bibliotecário, por sua vez, não pode mais ser visto apenas 

por meio de uma abordagem tecnicista, é preciso um olhar mais atento ao seu lado 

social, a sua responsabilidade social com a sociedade enquanto profissional da 

informação. Entretanto, tanto as bibliotecas quanto os bibliotecários não ocuparam 

esse espaço como efetivamente deveriam. Sobre essa ausência, a bibliotecária 

Catia Lindemann em uma entrevista concedida a Chico de Paula afirma que: 

 

 A ausência de bibliotecários no sistema penal só comprova como de 
fato é o sistema penitenciário. Vejam bem, o cidadão comete um 
delito, é julgado, sentenciado e levado para a prisão. Por que? 
Exatamente porque transgrediu as regras, burlou a lei. Mas o sistema 
faz o mesmo com as bibliotecas. Ora, há uma lei que torna 
obrigatória a presença de bibliotecas na cadeia e dentro da lei, elas 
são caracterizadas no mesmo patamar das escolares, ou seja, o que 
corrobora também com a presença de bibliotecário à frente delas. 
Isso existe? Não! E sabe o que eu já ouvi do Sistema? “Livro é luxo 
para preso”. Pera ai, não interessa o que A ou B acham, o que o 
estado pensa e sim fazer valer uma lei. Cabe aos apenados divergir 
de uma certa lei e ficar em liberdade, impunemente sem precisar 
fugir ou se esconder? Por que o estado pode? (LINDEMANN, 2017, 
documento online) 

 

No entanto, ao analisar conceitos inerentes à responsabilidade social do 

bibliotecário Broadfield (apud COLARES; LINDEMANN, 2015, p.205-215, grifo 

nosso) deixa claro que “[...] a responsabilidade social do bibliotecário resulta em que 

o acesso à informação não deve ser obstaculizado nem pela sociedade, nem pela 

religião, muito menos pelo Estado”. Dessa forma, torna-se cada vez mais evidente 

o papel do bibliotecário em apontar, declarar e defender o direito dos apenados no 

que concerne não só ao acesso à informação por parte do apenado, mas também a 

presença e importância de bibliotecas no ambiente de cárcere tendo em vista que tal 

direito é legitimado por meio da Lei de Execuções Penais (LEP- Lei Federal nº 7.210 

de 11 de julho de 1984), que aponta no art. 21, Capítulo V, que “Cada 
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estabelecimento penal deve ser dotado de uma biblioteca, para uso de todas as 

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

Por esse viés, busca-se apresentar não só a importância das bibliotecas no 

sistema prisional, mas também a importância da atuação do profissional bibliotecário 

em cárcere e, por conseguinte, evidenciar o desejo e o direito do apenado no que diz 

respeito ao acesso e importância da biblioteca prisional por meio de relatos das 

apenadas do Complexo Penal Dr. João Chaves. Para tanto, a metodologia utilizada 

consiste numa revisão de literatura com levantamento da bibliografia básica acerca 

do tema proposto em fontes impressas e digitais como livros, periódicos e internet e 

a utilização do estudo de caso realizado no Complexo Penal Dr. João Chaves com 

vista a deixar claro a partir das falas das apenadas a importância da presença de 

bibliotecas e bibliotecários no sistema prisional. Em síntese, busca-se demonstrar 

que a biblioteca prisional é uma instituição importante nesse processo de reclusão 

do apenado, não devendo ser vista como assistencialismo, mas um direito de todos, 

inclusive previsto em lei. 

1.1 Problema 

Qual a importância das bibliotecas e dos bibliotecários no sistema prisional? E o que 

as apenadas do Complexo Penal Dr. João Chaves dizem sobre a importância da 

biblioteca? 

1.2 Objetivo Geral 

Apresentar a importância e o papel das bibliotecas e dos bibliotecários no sistema 

prisional, bem como expor os relatos das mulheres apenadas do Complexo Penal 

Dr. João Chaves.  

1.3 Objetivos específicos  

 Discutir a importância das bibliotecas e dos bibliotecários dentro do sistema 

prisional; 

 Evidenciar o direito do apenado no que se refere o acesso às bibliotecas 

prisionais; 

 Demonstrar a necessidade e o desejo do acesso à biblioteca por meio de relatos 

com apenadas do sistema prisional Complexo Penal Dr. João Chaves. 
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1.4 Justificativa 

    

Percebe-se uma lacuna ou ausência de debates acerca da temática, isto é, 

produções do campo da Biblioteconomia voltadas às bibliotecas prisionais, 

bibliotecas em presídios, bibliotecas de prisão. Sobre isso, Alvarado Chacón (1993, 

p. 42, tradução nossa) deixa claro que “as bibliotecas prisionais tem sido ignoradas 

pelas organizações profissionais, escolas de Biblioteconomia e pelos bibliotecários”. 

Entretanto, no Brasil, tem havido nos últimos anos certo interesse, ainda que tímido 

quando comparado com outros assuntos que o campo da Biblioteconomia explora. 

Tal esforço em discutir o tema deve-se sobremaneira aos esforços da bibliotecária 

Catia Lindemann, idealizadora da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais 

(CBBP), vinculada à Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, 

Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), que possibilitou também 

discussões no XXVII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 

(CBBD)1, ocorrido em outubro de 2017, na cidade de Fortaleza, Ceará. 

Por entender o importante papel social das bibliotecas prisionais, a ausência 

de debates sobre a temática e a necessidade de se discutir mais profundamente o 

assunto supracitado, a presidente da FEBAB, Adriana Ferrari afirma que a: 

 [...] Comissão nasceu da premente necessidade de discutir e 
informar mais sobre o tema aos bibliotecários e equipes de 
biblioteca. É um assunto importante para a FEBAB e temos a certeza 
de que podemos contribuir e enriquecer debates e ações dentro de 
tudo que envolve as bibliotecas prisionais. Tendo em vista que é de 
vital importância promover as bibliotecas e a presença do 
bibliotecário nas unidades penais, a fim de assegurar o direito à 
educação e ao desenvolvimento humano dos apenados, respeitando 
e fazendo cumprir a legislação vigente do país. (FERRARI, 2017, 
grifo nosso) 

 

Além de fazer valer a missão da CBBP de dar ao Brasil uma 

representatividade oficial no que tange as bibliotecas prisionais, por meio da 

disponibilização de fontes de informação concernentes a temática das bibliotecas de 

estabelecimentos penitenciários, alinhando as diretrizes já existentes no âmbito da 

Biblioteconomia com a legislação vigente do país. A principal intenção da comissão 

                                                           
1
 Atividades presentes na programação: Mesa Redonda (18/10/2017) - Acesso e Oportunidade para 

todos: Como as Bibliotecas Contribuem para a Agenda 2030 das Nações Unidas - As bibliotecas 
prisionais. Workshop (19/10/2017) - Bibliotecas Prisionais: utopia ou realidade?. 



18 
 

é alinhar seus interesses com a International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) utilizando as medidas da própria instituição como ferramentas 

para o planejamento, implementação e avaliação de serviços de bibliotecas 

prisionais com vista a orientar e amparar os profissionais bibliotecários inseridos 

nesse meio. Ressalta-se também a American Library Association (ALA) também 

possui uma comissão dirigida a todas as proposições que incluem bibliotecas 

prisionais. 

O espaço aberto sobre essa temática, que vem gradativamente ganhando 

mais espaço entre os alunos no cenário nacional, sobretudo a partir dos trabalhos de 

conclusão de curso de Biblioteconomia das Instituições de ensino2. Dessa forma, 

esse assunto também despertou um interesse genuíno acerca da temática, assim a 

mesma começou a refletir como poderia contribuir de forma positiva em fazer com 

que as pessoas em situação privativa de liberdade pudessem não só ser ouvidas, 

mas também tivessem seus direitos atendidos. E tal interesse pelas bibliotecas 

prisionais foi ainda objeto de estudo da disciplina Estudos de Usuários, que a partir 

da realização dessa disciplina foi possível perceber o importante papel social das 

bibliotecas prisionais a partir desse primeiro contato com o sistema e através dos 

relatos das apenadas da unidade.  

Lindemann, Spudeit e Corrêa (2016, p. 711) apontam a biblioteconomia social 

como sendo uma filosofia e ação dentro da Ciência da Informação que reivindica 

uma Biblioteconomia crítica e comprometida socialmente, tanto na teoria como na 

prática. A temática apresentada parte do entendimento de que a prática é tão 

importante quanto a teoria, pois a aplicabilidade das teorias reforça a necessidade 

                                                           
2
 Destacam-se alguns trabalhos de conclusão de curso sobre a temática – bibliotecas prisionais, 

certamente, outros trabalhos ficaram sem a devida exemplificação, sugerindo futuros trabalhos 
bibliométricos que arrolem essa produção: 
Leandro Lopes Trindade (2009 / UnB) Título do TCC: Biblioterapia e as bibliotecas de 
estabelecimento prisionais: conceitos, objetivos e atribuições. 
Maria Raimunda de Lira Cabral (2010 / UFSC) Título do TCC: Atuação em bibliotecas prisionais: 
percepção de formandos em Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Rodolfo Costa da Silva (2012 / UnB) Título do TCC: Biblioteca prisional: informação e reintegração. 
Ingrid Marques Muniz (2014 / UNIRIO) Título do TCC: Bibliotecas prisionais no contexto do Rio de 
Janeiro e as ações sociais. 
Nádia da Silva Alexandre (2016 / UFF) Título do TCC: Biblioteca prisional e biblioterapia como 
instrumentos de ressocialização. 
Eloá Cocentino de Oliveira (2016 / UFRN) Título do TCC: Bibliotecas prisionais: informação e 
cidadania. 
Francisca Liliana Martins Sousa. (2017 / UFC) Título do TCC: Bibliotecas prisionais em 
estabelecimento penal feminino: cenário e possibilidades em prol da reinserção social. 
Katia Moraes (2017 /UNIFAI) Título do TCC: Biblioteca prisional e leitura como instrumento para 
ressocialização do indivíduo. 
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de se atentar para a construção de uma Biblioteconomia mais social. Lindemann, 

Spudeit e Corrêa (2016, p. 712) ainda afirmam que a Biblioteconomia Social significa 

preceito na interação entre bibliotecas e sociedade, tornando-se assim uma unidade 

de nível cognitivo em que se reconhece que só podem existir bibliotecas onde há 

sociedade. Então, tudo que se relaciona direta ou indiretamente a instituições de 

biblioteca no contexto da sociedade pode ser considerado como assunto geral ou 

específico. É por isso que a sociedade como um objeto de pesquisa sociológica é o 

tema de estudo de muitas disciplinas sociais e humanas, e a Biblioteconomia como 

ciência social, não é uma exceção a este respeito. Em caráter pessoal a escolha do 

tema se deu pelo interesse em atender as pequenas minorias de forma que as 

mesmas tivessem voz, inclusive pessoas pertencentes ao seio familiar da autora que 

se encontram privadas de liberdade, pois sociedade já negligencia tanto tais direitos 

que o mínimo que poderia ser feito além da tentativa de validação dos direitos dos 

apenados é fazer com que os mesmos tivessem a oportunidade de serem ouvidos.  

Em relação ao complexo penal onde o estudo de usuário foi realizado foi 

possível notar o desejo que as apenadas da unidade tinham pelo conhecimento, o 

desejo de ter uma biblioteca no cárcere ao qual estavam destinadas por longos 

anos. A partir de relatos tocantes onde às mesmas expressavam o simples desejo 

de serem ouvidas, de não serem marginalizadas a partir da perspectiva de que um 

erro não as definia como pessoa. A escolha do complexo se deu pelo fácil acesso e 

localização se comparado com outras unidades do estado e pelo fato das apenadas 

já terem um contato com uma biblioteca por meio do projeto novos rumos. A 

biblioteconomia social pode ser a ponte para a transposição ou elo entre a técnica 

tradicional da biblioteconomia e o social contemporâneo. É preciso atentar para o 

entorno da sociedade, locais em que os livros sequer são disponibilizados, onde 

muitos não possuem acesso à informação como comunidades quilombolas, 

indígenas, assentamentos de movimentos de sem-terra, presídios, entre vários 

outros. Torna-se essencial levar o fazer bibliotecário para as mais diversas 

comunidades em que em plena explosão tecnológica, as bibliotecas sequer existem. 

(LINDEMANN; SPUDEIT; CORRÊA, 2016, p.712). Posto isto, acredita-se ser 

fundamental continuar a discussão aberta sobre as bibliotecas prisionais, visando 

com este trabalho colaborar mais nessa área que é tão cara ao campo da 

Biblioteconomia. 
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2. BREVE HISTÓRICO DAS BIBLIOTECAS 

 

A etimologia da palavra biblioteca é apresentada como uma coleção de livros 

e lugar onde se guardam os registros do conhecimento. Originalmente a palavra 

deriva do grego biblión como sendo livro e theke significando caixa ou depósito, 

formando assim o termo bibliotheke. O significado da biblioteca extrapola os termos 

os quais esta vinculada, sendo compreendida como: 

Sua concepção atual compreende todo espaço (concreto, virtual ou 
híbrido) destinado a uma coleção de informações de quaisquer tipos, 
sejam escritas em folhas de papel ou ainda digitalizadas e 
armazenadas em outros tipos de materiais, tais como CD, fitas, VHS, 
DVD e bancos de dados. Revistas e jornais também são 
colecionados e armazenados especialmente em uma hemeroteca. 
(KOUTANTOS, 2007) 

 

Vale a pena salientar ainda que: “Nem toda coleção de livros [recursos de 

informação] é uma biblioteca, do mesmo modo que nem toda biblioteca é apenas 

uma coleção de livros” (BRIQUET DE LEMOS, 2008, p. 101). Conforme este autor, 

para haver uma biblioteca, no sentido de instituição social, é preciso que haja três 

pré-requisitos: 1) a intencionalidade política e social, o acervo e os meios para sua 

permanente renovação, o imperativo de uma organização e sistematização; 2) uma 

comunidade de usuários, efetivos ou potenciais, como necessidades de informação 

conhecidas ou pressupostas; 3) e, por último, mas não menos importante o local, o 

espaço físico [ou virtual] onde se dará o entre o usuário e os serviços de da 

biblioteca. (BRIQUET DE LEMOS, 2008). Dessa forma, fica claro que a concepção 

de biblioteca extrapola o conjunto documental que compõe seu acervo, a biblioteca 

prisional, por sua vez, uma biblioteca deve abarcar todos aqueles pré-requisitos 

supracitados. 

Retomando ao desenvolvimento das bibliotecas, sabe-se que a sua trajetória 

é composta por quatro épocas históricas distintas, sendo elas a Idade Antiga, Idade 

Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa história das bibliotecas é longa 

e complexa, tendo em vista que as primeiras bibliotecas remontam a Antiguidade, e 

apresentam em cada um desses momentos certas particularidades. Devido a essa 

extensa trajetória, acredita-se que discorrer sobre ela constituiria outro foco, e 

possivelmente em outro trabalho. Mas, para fins de breve entendimento, passa-se 
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por algumas características até a chegada do objetivo deste trabalho que é discutir 

sobre as bibliotecas prisionais. 

Na Idade Antiga, a biblioteca era caracterizada pela preocupação em 

armazenar a diversa produção do conhecimento da época, sendo comum a ação de 

copistas em produzir as cópias dos papiros, principal suporte dos livros. No período 

seguinte, a Idade Média, predominaram as bibliotecas dos mosteiros, dos conventos, 

das ordens religiosas cujo objetivo era produzir obras de cunho religioso, e 

salvaguardar as obras do momento anterior, já que partiam da premissa de que as 

mesmas eram sinônimas de poder e conhecimento, restringindo assim o seu acesso. 

Tanto que:  

 

Até à Renascença, as bibliotecas não estão à disposição dos 
profanos: são organismos mais ou menos sagrados, ou, pelo menos, 
religiosos, a que têm acesso apenas os que fazem parte de uma 
certa “ordem”, de um “corpo” igualmente religioso ou sagrado. 
(MARTINS, 1998, p. 71)  

 

No século XV com o boom informacional advindo do aperfeiçoamento dos 

tipos móveis e reutilizáveis de Johann Gutenberg, e devido à emergência do livro 

impresso, este abriu caminhos para a popularização paulatina das bibliotecas nos 

séculos seguintes. Na Idade Moderna com a democratização e especialização do 

conhecimento, as bibliotecas foram ampliando seu papel e acervos, tendo como 

missão organizar o conhecimento e disponibilizar o livro ao alcance de todos, seja 

por meio das bibliotecas nacionais, pós-revolução francesa, ou por meio das 

bibliotecas públicas vinculadas à necessidade das cidades industriais em manter os 

homens e suas famílias ocupadas.  

Uma das características desse momento moderno mencionada por Martins 

(1998) é a socialização, tal etapa condiz com a realidade idealizada pelas bibliotecas 

na era contemporânea, apresentando como características o crescimento das 

bibliotecas públicas com a política do acesso a todos, o livre acesso ao acervo e 

serviços diversificados. Martins corrobora com tal pensamento ao explanar que:  

 

A biblioteca moderna não apenas abriu largamente as portas, mas 
ainda sai à procura de leitores; não apenas quer servir ao indivíduo 
isolado, proporcionando-lhe a leitura, o instrumento, a informação de 
que necessita, mais ainda deseja satisfazer às necessidades do 
grupo, assumindo voluntariamente o papel de um órgão 
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sobrecarregado, dinâmico e multiforme da coletividade. (MARTINS, 
1998, p. 325) 

 

Para atender a especialização das várias áreas do conhecimento e as 

necessidades dos usuários, foram surgindo, assim, uma denominação para cada 

tipo de biblioteca: escolar, universitária, especializada, comunitária, virtual, dentre 

outras – tendo cada uma sua história particular de origem e desenvolvimento. 

Cumpre esclarecer ainda o entendimento acerca das bibliotecas especiais, foco 

deste trabalho, são vistas como especiais devido ao atendimento de um tipo especial 

de leitor, por isso, detêm um acervo especial, como, por exemplo, as bibliotecas para 

deficientes visuais (braille), bibliotecas em presídios e bibliotecas em hospitais 

(OLIVEIRA, 2005). Sobre a concepção de bibliotecas prisionais os autores Silva 

Neto e Leite (2011) compreendem como um espaço destinado a atender a um 

público restrito e diferenciado que se encontra em estabelecimentos penitenciários, 

devendo ser vistas como:  

 

[...] locais de oportunidades para os apenados, onde, entre outras 
atividades, eles têm acesso à educação, à leitura, ao convívio social 
com os outros presos e com profissionais que atuam nesses espaços 
de apoio educacional, o bibliotecário, uma vez que cabe a esse 
profissional da informação mediar na busca de informações e no 
processo de aquisição e conhecimentos (SILVA NETO; LEITE, 2011, 
p. 54). 
 
 

Em suma, essa história das bibliotecas está intrinsecamente ligada à própria 

formação histórica da humanidade como órgão multiforme da coletividade. Órgão 

este que assume um papel inclusivo em uma sociedade que cada vez mais 

marginaliza aqueles que não estão seguindo os parâmetros pré-estabelecidos pela 

mesma, como é o caso do direito de parte marginalizada da população a ter a 

presença de uma biblioteca em âmbito prisional cujo principal objetivo é o de 

incentivo à leitura por parte dos apenados, apresentando a biblioteca como um 

agente ativo em proporcionar atividades que atuem na futura reinserção dos 

mesmos na sociedade. É preciso que se entenda que o acesso à informação é 

fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade como um todo 

sem distinção de cor, raça, religião ou condição social, inclusive pessoas privadas da 

liberdade. 
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2.1 Bibliotecas prisionais: breves considerações 

 

Como foi possível observar a partir dos apontamentos realizados no subtópico 

anterior, as bibliotecas enquanto unidades de informação começaram a ser abertas 

à comunidade, surgindo assim as mais diferentes especificidades (escolar, pública, 

comunitária etc.), entre elas a biblioteca especial. Beneduzi (2004) elucida a 

biblioteca especial como o grupo mais heterogêneo de bibliotecas, sendo mantidas 

pelo poder público, pelas igrejas e por instituições particulares. Na verdade, todas 

essas bibliotecas têm em comum o fato de serem especiais e/ou especializadas 

numa determinada área e estarem inseridas em uma instituição à qual devem 

fornecer os seus serviços de forma exclusiva ou personalizada3, como é o caso das 

bibliotecas prisionais que atendem um público específico, os apenados.  

Para Trindade (2009) as bibliotecas prisionais destacam-se como instituições 

indispensáveis ao amparo educacional, social e cultural do apenado. O autor ainda 

assinala a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

como o principal órgão a instaurar em conjuntura internacional as diretrizes que as 

bibliotecas devem seguir em âmbito prisional. Outro ponto a ser destacado pelo 

mesmo é o fato de que tais diretrizes servem como medidas para a criação de 

políticas públicas de implantação de bibliotecas no sistema penitenciário nacional, de 

modo a nortear os princípios para os direitos fundamentais dos apenados ao acesso 

a leitura, à educação e principalmente a informação. E sobre este conceito de 

informação, destaca-se a: 

 

Informação como condição básica necessária à geração de 
conhecimento e viabiliza a percepção acerca dos direitos e deveres 
dos cidadãos de uma nação, fato este que garante a consolidação da 
cidadania, garantindo o desenvolvimento pessoal e social dos 
cidadãos, por conseguinte favorece o crescimento socioeconômico 
da sociedade (SANTA ANNA; ZANETTI; NASCIMENTO, 2015, p. 81) 
 
 

Vale a pena salientar que as bibliotecas no sistema prisional constituem um 

sistema regulamentar que tem um ofício de reintegração e incentivador das 

                                                           
3
 Sobre a formação e desenvolvimento de coleções sugere-se a leitura do artigo derivado do trabalho 

de conclusão de curso da aluna Jaciana de Holanda Costa Tonin, defendido em 2013. Referência: 
TONIN, Jaciana de Holanda Costa; SOUZA, Edivanio Duarte de. A Seleção de Fontes de Informação 
em Bibliotecas Prisionais do Estado de Alagoas: do direito às condições de acesso do usuário 
apenado. Ciência da Informação em Revista, Alagoas, v. 1, n. 1, p. 47-63, maio, 2014. 
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melhorias dos apenados, por isso suas funcionalidades devem estar inseridas nessa 

perspectiva. Dessa forma, a organização e implementação de atividades culturais, 

que podem incluir desde oficinas de leitura e produção textual, até cinema e teatro, 

devem ser norteados pelas funções da biblioteca prisional. Da mesma forma, que as 

bibliotecas fora dos presídios estão em constante abertura a novos serviços e 

produtos, a biblioteca prisional deve acompanhar a mudança em sua missão, 

atuando como protagonista na vida dos sujeitos, e oferecendo uma gama de 

serviços em benefício de sua comunidade. 

A biblioteca prisional atua como instrumento colaborativo no que diz respeito 

ao incentivo à leitura, combate ao analfabetismo, “ressocialização” dos apenados e a 

busca por uma nova vida pós-cárcere por parte dos apenados. Leite (2004) confirma 

tal apontamento ao dizer que a informação é o ele que permite que o apenado possa 

acompanhar os acontecimentos do mundo fora dos muros durante o tempo que está 

em cárcere. Assim, o acesso à informação auxilia o desempenho da função 

ressocializadora da pena, de forma que o condenado terá uma dificuldade menor 

para se adaptar a uma sociedade mais familiar apesar da privação de liberdade.  

 

2.2 Bibliotecas prisionais como direito do cidadão 

 

Já faz parte do senso comum à conjuntura das mais diferentes reações de 

similaridade, discordância, discussões acaloradas e polêmicas quando o tema a ser 

tratado são os presídios brasileiros (local ou instituição onde os condenados 

cumprem suas penas), mais especificamente, os direitos dos apenados. Ainda que 

as opiniões sejam as mais variadas, faz parte do senso comum o fato de que a 

situação do sistema penitenciário brasileiro é precária, insatisfatória e deixa muito a 

desejar no que diz respeito ao processo de ressocialização dos apenados. Parte dos 

problemas existentes nos presídios se dá pela ausência de políticas públicas de 

cultura, educação, desenvolvimento social e segurança pública eficientes e eficazes, 

sem deixar de lado a ausência de bibliotecários no sistema prisional.  

A Lei de Execuções Penais (LEP- Lei Federal nº 7.210 de 11 de julho de 

1984) garante o direito dos apenados quando delineia no art. 21, Capítulo V, que 

“Cada estabelecimento penal deve ser dotado de uma biblioteca, para uso de todas 

as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos”.  O 
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Estado tem o dever de preparar o apenado para sua reinserção na sociedade, tanto 

que a sessão II a VIII da LEP garante aos apenados: 

Seção II - Da Assistência Material, Art. 12. A assistência material ao 
preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, 
vestuário e instalações higiênicas. Art. 13. O estabelecimento 
disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas 
necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração. 
Seção III - Da Assistência à Saúde, Art. 14. A assistência à saúde do 
preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá 
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. § 1o (Vetado.) § 
2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para 
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro 
local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Seção IV 
- Da Assistência Jurídica, Art. 15. A assistência jurídica é destinada 
aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir 
advogado. Art. 16. As unidades da Federação deverão ter serviços 
de assistência jurídica nos estabelecimentos penais. Seção V - Da 
Assistência Educacional, Art. 17. A assistência educacional 
compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso 
e do internado. Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, 
integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Art. 19. O 
ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 
aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá 
ensino profissional adequado à sua condição. Art. 20. As atividades 
educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas 
ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos 
especializados. Art. 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. Seção VI - Da Assistência Social, Art. 22. A 
assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e 
prepará-los para o retorno à liberdade. Art. 23. Incumbe ao serviço 
de assistência social: I – conhecer os resultados dos diagnósticos e 
exames; II – relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os 
problemas e as dificuldades enfrentados pelo assistido; III – 
acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 
temporárias; IV – promover, no estabelecimento, pelos meios 
disponíveis, a recreação; V – promover a orientação do assistido, na 
fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a 
facilitar o seu retorno à liberdade; VI – providenciar a obtenção de 
documentos, dos benefícios da previdência social e do seguro por 
acidente no trabalho; VII – orientar e amparar, quando necessário, a 
família do preso, do internado e da vítima. Seção VII - Da Assistência 
Religiosa, Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, 
será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a 
participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, 
bem como a posse de livros de instrução religiosa. § 1o No 
estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. § 
2o Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de 
atividade religiosa. Seção VIII - Da Assistência ao Egresso, Art. 25. A 
assistência ao egresso consiste; I – na orientação e apoio para 
reintegrá-lo à vida em liberdade; II – na concessão, se necessário, de 
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alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo 
de dois meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II 
poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração 
do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Art. 26. 
Considera-se egresso para os efeitos desta lei: I – o liberado 
definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do 
estabelecimento; II – o liberado condicional, durante o período de 
prova. Art. 27. O serviço de assistência social colaborará com o 
egresso para a obtenção de trabalho.  

 

É imprescindível que todos consigam enxergar o grande poder de mudança 

que uma biblioteca possui, principalmente em ambientes de cárcere com o intuito do 

incentivo à leitura, atividades recreativas salutares e muito mais. O poder público 

tem se comportado de modo apático no que diz respeito ao cumprimento da lei. Não 

é necessário que novas leis sejam criadas para que as melhorias possam acontecer, 

é necessário que se façam cumprir as leis já existentes.  

Convoca-se novamente o relato da bibliotecária Catia Lindemann (2017), que 

demonstra como uma simples iniciativa pode desencadear um efeito dominó no que 

diz respeito ao incentivo e interesse pela leitura por parte dos apenados, assim, a 

mesma relata que ao tentar despertar o interesse dos apenados na penitenciária 

estadual de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, muitos apenados rejeitavam 

inicialmente as suas propostas, já que cerca de 99% nunca tinham lido um livro. 

Dessa forma, a bibliotecária começou a pensar em alternativas para mudar aquela 

situação e começou a prestar atenção nos interesses dos apenados e levar obras 

específicas aos assuntos de interesse dos mesmos, fazendo assim cumprir-se a lei 

de Raganathan de “cada leitor o seu livro, desde que você conheça o seu leitor”4. 

E em relação a um preso que gostava de desenhar (observação esta realizada) lhe 

foi indicado justamente um livro sobre desenhos, um encontro entre o livro e o leitor 

antes inimaginável: 

 

Assim o fiz e quando cheguei ao seguro, tão logo abriu-se a 
portinhola, ele estendeu as mãos na direção do meu rosto. Eu tremi, 
afinal, o cara havia me tratado mal pacas na semana anterior. Gelei e 
sem nada dizer, apenas olhei, pela primeira vez, dentro de seus 
olhos. Foi quando ele me disse: “Não tenha medo, só estou lhe 

                                                           
4
 Sobre a aplicabilidade das cinco leis de Ranganathan (Os livros são escritos para serem lidos; Todo 

leitor tem seu livro; Todo livro tem seu leitor; Poupe o tempo do leitor; Uma biblioteca é um organismo 
em crescimento) sugere-se a leitura do capítulo “Biblioteconomia social: as leis de Ranganathan 
numa biblioteca prisional”, autoria de Catia Lindemann. In: Ideias emergentes em Biblioteconomia, 
organização de Jorge do Prado. São Paulo: FEBAB, 2016. 
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mostrando que já não tremo tanto com as mãos. No livro que a 
senhora deixou dizia que para desenhar é preciso ter as mãos firmes 
e toda vez que me vem a “fome da pedra” (crack), eu começo a 
desenhar sem parar. Veja, eu lhe fiz um desenho, é seu. Será que a 
senhora poderia me trazer mais livros de desenho?”. Eu 
simplesmente fiquei sem acreditar no que estava acontecendo e 
chorei… Sim, as lágrimas escorreram pela face, tentei disfarçar, 
baixei a cabeça, mas desabei mesmo foi quando outro preso, da 
mesma cela, me perguntou: “Eu não sei desenhar, mas gosto de 
escrever. A senhora tem também livro que ensina a gente a gente a 
fazer poesia?” E assim aconteceu o efeito dominó. Naquela semana, 
todas as celas do seguro pediram livros e em poucos meses eram os 
que mais liam dentro do cárcere.  

 

Importante destacar ainda mudança da rotina no presídio após a aceitação 

dos apenados – leitores – junto aos livros e a leitura compartilhada, a saber:  

Neste local também passou a ser realizado o que os presos 
chamavam de “Oração do Livro”. Todos os dias alguém das celas 
pegava um livro e lia determinado trecho em voz alta. Tenho por 
escrito o relato deles discorrendo sobre como isso acontecia. Eles 
gostavam de escrever tudo que os livros e a biblioteca estava 
proporcionando para eles enquanto mudança de rotina, de ocupação 
do tempo ocioso. E neste caso, eles disseram que era a única hora 
do dia em que a TV da cela era desligada e o silêncio só era 
quebrado por quem estava lendo, juntos realizavam então a Oração 
do Livro [...]. 

 

Acredita-se que a presença de uma biblioteca nos presídios auxiliaria o 

apenado no combate a ociosidade, na descoberta ou aprimoramento de novos 

talentos e no desejo de se tornarem pessoas melhores dentro e no pós-cárcere. É 

preciso que a sociedade, o estado e os profissionais da informação estejam atentos 

quanto às melhorias que uma biblioteca pode proporcionar a esses apenados de 

forma a compreenderem efetivamente que biblioteca prisional não é 

assistencialismo, mas um direito a ser respeitado. A biblioteca localizada em prisões 

não deve ser excluída das pautas de discussões em razão de sua localização física, 

bibliotecas prisionais são também bibliotecas, e devem ser geridas por um 

bibliotecário – profissional capacitado para atuar nesses espaços de aprendizado, 

inclusão social, cultural, educacional e informacional. 
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2.3 Atuação do profissional bibliotecário em ambiente de cárcere 

 

A definição acerca do profissional bibliotecário vem se alterando ao longo dos 

últimos anos, tais alterações se dão devido as grandes transformações sociais que 

vem acontecendo gradativamente, transformações estas que modificam parâmetros 

ou diretrizes estabelecidas anteriormente, como é o caso das novas frentes de 

trabalho do profissional bibliotecário, frentes estas que se modificam de acordo com 

o contexto na qual estão inseridas. Dessa forma, não só o profissional em si, mas as 

atividades que o mesmo realiza vêm se modificando e agregando novas 

funcionalidades à medida que a sociedade da informação avança e de desenvolve 

tecnologicamente. Seguindo a premissa de que o mundo atual requer profissionais 

cada vez mais capacitados e engajados frentes as necessidades informacionais 

contemporâneas, nada mais justo do que tais profissionais desenvolvam novas 

habilidades para suprir as necessidades do mercado. Tanto que a ocupação de tal 

espaço exige novas competências, novos conhecimentos e principalmente novas 

interações (CUNHA, 2002, p.41).  

Hoje, mais do que nunca é preciso que o profissional da informação esteja 

disposto a “sair fora da caixa”, a sair da sua zona de conforto e se empenhar não só 

a assumir novas responsabilidades, mas também se agregar a outros profissionais já 

que o mesmo trabalha com o recurso mais valioso da atualidade, a informação, com 

o objetivo maior de suprir as necessidades informacionais da coletividade. Cunha 

(2002, p.43) aponta o profissional bibliotecário não só como uma profissão 

essencialmente social de mediação e contato, mas também de interação com e para 

o outro, onde o mesmo só tem a ganhar com a interação com outros profissionais. 

As atividades realizadas pelos bibliotecários são cada vez mais variadas. Conforme 

Cunha: 

Nossa missão mais importante é dar informações, dar respostas. 
Devemos colocar explicitamente, aberta e publicamente a 
aprendizagem recíproca com mediação das relações entre pessoas 
disseminando informações. O bibliotecário deve estar consciente 
deste fazer, consciente que é um agente de mudanças ou que pode 
tornar-se um agente de mudanças com vista a facilitar aos 
indivíduos o acesso a informação (...), o desejo de aprender, de 
discutir (...) de propagar a formação do conhecimento. (CUNHA, 
2002, p. 45-46, grifo nosso) 
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Partindo desse viés, é imprescindível que tal profissional atue nos mais 

diferentes contextos, entre eles o cárcere. Trindade (2009 apud SILVA NETO; 

LEITE, 2011, p.48-49) aponta que [...] apesar dos Centros Penitenciários serem, em 

sua maioria, recintos sujos, desagradáveis à vista e deprimentes, a quase totalidade 

das pessoas que hoje estão detidas ou reclusas, independentemente de seus 

crimes, clamam por ajuda, anseiam serem ouvidas e terem seus direitos não 

negligenciados, desejam [...] um sítio de melhor qualidade, sem inúmeros indivíduos 

disputando o mesmo espaço, e também, sonham por estudo, por cultura, por 

educação, por profissionalização, por atividades que eliminem o ócio e desenvolvam 

seus talentos e suas faculdades intelectuais e morais. Silva Neto e Leite (2011, p.54) 

ainda apontam que a presença de bibliotecas nos ambientes prisionais pode estar 

intrinsicamente ligadas ao âmbito educacional, já que é por meio da educação que o 

indivíduo consegue de fato transformar sua vida por meio da obtenção de 

conhecimento. 

Apesar de ultrapassado, o estereótipo do profissional bibliotecário e o que 

esse profissional faz ainda perpetua o imaginário daqueles que não possuem 

conhecimento acerca desse profissional e o imaginam como uma pessoa que só 

organiza livros, e pede constantemente silêncio com a utilização da expressão 

“Shhh!”. No entanto, com o passar do tempo, não só o estereótipo mas o profissional 

da informação em si foram passando por diversas modificações, desde a sua 

apresentação até as áreas de atuação do mesmo, áreas estas que estão em 

constante evolução. Atualmente, o profissional bibliotecário não só realiza o 

tratamento técnico da informação, mas também busca um contato maior com seus 

usuários a partir da perspectiva de que os mesmos são de extrema importância para 

a formação cidadã da população e atuam nas mais diversas frentes de trabalho.  

Segundo Eiras (documento não datado, p. 5) acerca das competências dos 

bibliotecários destaca que seriam desejáveis as seguintes características: Equilíbrio 

emocional; Postura dinâmica; Boa cultura geral; Capacidade de adaptação 

(ambiente prisional); Boa comunicação oral; Conhecimentos de línguas (depende do 

país e do contexto); Capacidade de liderança e de 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; Conhecimentos de Direito e de legislação 

penal. 
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O bibliotecário atua nas mais diversas frentes, devendo ter em mente a 

responsabilidade social de sua profissão, responsabilidade essa de promover o 

acesso à informação a todos independentemente de cor, sexo, raça, religião, 

condição social ou de vivência de seus usuários. Não é porque um indivíduo está 

privado de liberdade que o mesmo não possua o direito ao acesso à informação.  

Acredita-se que o bibliotecário independente do espaço de atuação ou da biblioteca 

que ele está vinculado, o mesmo deve ter em mente a responsabilidade social de 

sua profissão, e seu poder de transformação junto à sociedade. Sobre esse tema 

Moraes e Lucas (2016, p. 709) destacam: 

 

A responsabilidade social é uma postura que deveria perpassar as 
atividades de quaisquer profissionais, entre elas, a do bibliotecário. A 
discussão acerca da responsabilidade social do bibliotecário não é 
recente, ela surge em concomitância com as discussões acerca da 
responsabilidade social empresarial, ou seja, na década de 1950 [...]. 
Se a discussão não é recente, a prática da responsabilidade social 
do bibliotecário o é menos ainda, haja vista que, historicamente, a 
responsabilidade do profissional da informação, em específico, do 
bibliotecário, estava voltada aos cuidados do acervo. Essa visão 
permaneceu na prática dos bibliotecários e no imaginário popular 
durante muito tempo, todavia, o que se percebe é que a prática 
desse profissional vem mudando e tomando novas 
configurações na contemporaneidade, no sentido de promover a 
mediação e o acesso às informações. (grifo nosso) 

 

Esse acesso precisa ser disponibilizado nos mais diferentes contextos, entre 

eles o contexto do sistema prisional e o que é garantido legalmente aos apenados 

desse sistema. A Lei de Execuções Penais (LEP- Lei Federal nº 7.210 de 11 de julho 

de 1984) aponta no art. 21, Capítulo V, que “Cada estabelecimento penal deve ser 

dotado de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de 

livros instrutivos, recreativos e didáticos”.  A partir de tal lei é preciso validar o bordão 

defendido pelos profissionais da informação de que “se é biblioteca, tem que ter 

bibliotecário”. Para ter bibliotecário é necessário que os mesmos se interessem e 

sejam agentes de transformação nesse campo de atuação. É preciso acreditar na 

mudança, no poder transformador que esse profissional tem em atuar no processo 

de disseminação da informação.  

A bibliotecária Catia Lindemann, militante de “Biblioteconomia Social” com 

atuação em Bibliotecas Prisionais e Mediação da Leitura para Populações 
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Socialmente Vulneráveis, em entrevista a revista Biblioo Cultura Informacional afirma 

que:  

As pessoas ficam consternadas quando assistem pela TV as notícias 
lastimáveis sobre as rebeliões nos presídios, massacres. O governo 
investe na construção de mais muros prisionais, mas sequer investe 
um só centavo na Educação intramuros do cárcere. As pessoas 
precisam compreender que punir apenas não adianta, porque é só 
isso que a prisão faz. Mas como não temos prisão perpétua no 
Brasil, uma hora os caras saem e ai entra a pergunta que todos nós 
deveríamos fazer: “como nós, sociedade, desejamos que estes 
indivíduos retornem ao convívio social na liberdade?”. Biblioteca 
prisional não é fábrica de milagres, mas opera milagres sim, ainda 
que com um ou dois ou mesmo com a possibilidade de um “efeito 
dominó”. Eu consegui, imagina tantos outros bibliotecários à frente 
de muitas outras bibliotecas prisionais?! Minhas palavras não são 
utopias ou devaneios, elas estão embasadas nas leis que já existem, 
só é preciso dar aplicabilidade. Biblioteca prisional não é 
assistencialismo, mas direito legal de todo e qualquer apenado. 
(LINDEMANN, 2017, documento online) 

O bibliotecário não pode mais ser visto apenas por uma abordagem tecnicista, 

é preciso um olhar mais atento ao seu lado social, a sua responsabilidade para com 

a sociedade enquanto profissional da informação. Acredita-se que é preciso e 

urgente que os bibliotecários ocupem também os espaços das bibliotecas prisionais, 

efetivando assim uma Biblioteconomia mais humana e social. Conforme já 

destacado as bibliotecas são para todos os cidadãos sejam eles apenados ou não. E 

bibliotecas que tenham bibliotecários capacitados e motivados a fazer diferença na 

vida dos usuários, que infelizmente encontram-se em situações muitas vezes 

degradantes, de calamidade, de precariedade e super-lotação. 
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3. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

A primeira prisão brasileira foi construída no ano de 1769 e nomeada como 

Casa de Correção do Rio de Janeiro, popularmente conhecida como Casa de 

Correção da Corte. Silva (2012) segundo Araújo (2009) afirma que não havia celas 

propriamente ditas, apenas alguns cômodos com grades. Os trabalhos realizados ao 

ar livre eram acompanhados por feitores que dispunham das correntes atadas aos 

tornozelos dos sentenciados, do chicote para manter a disciplina e de um pequeno 

destacamento militar para cuidar da segurança. Ao longo dos 150 anos em que ficou 

de pé, a Casa de Correção ganhou contornos dos presídios que habitam o noticiário 

atual: ampliou o número de prédios, subiu muros, cresceu em termos populacionais, 

se transformou em oito pavilhões (MUNIZ, 2017). 

Posteriormente, a partir de 1824, instaurou-se que teoricamente os apenados 

começariam a ser divididos pelos crimes cometidos, o grande problema disso era a 

parte prática já que a lei não era seguida e os mais diferentes tipos de presos 

ficavam juntos nas mesmas celas, tanto que (...) havia ali paisanos e militares, 

indivíduos processados por delitos comuns, presos por qualquer motivo ou por 

nenhum motivo declarado (PEDROSO, 2004). Mesmo que os governantes da época 

fossem bem claros em relação aos objetivos de modificar a índole dos detidos 

através da recuperação dos prisioneiros, conseguir a redução do crime, da pobreza 

e da insanidade social e reforçar a glória e a segurança do estado (SILVA, 2012 

apud ROTHMAN, 1991) nenhum órgão público mostrou interesse em gerenciar as 

instituições prisionais, em consequência disso tais unidades ficaram a cargo do 

comando dos próprios carcereiros da época, perdurando assim o abuso de 

autoridade e passividade do estado existentes até os dias atuais.  

Foucault (2011, p. 255-256, grifo do autor) que apresenta a passagem de uma 

“sociedade do espetáculo”, de punições em praça pública, para uma “sociedade 

disciplinar”, de vigilância e controle dos corpos dóceis, abordou ainda que é preciso 

que sejam respeitados sete itens fundamentais para manter o ideal de um sistema 

penitenciário. São eles: 

1. A detenção penal deve ter por função essencial a transformação do 

comportamento do indivíduo (princípio da correção); 
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2. Os detentos devem ser isolados ou pelo menos repartidos de acordo com a 

gravidade penal de seu ato, mas principalmente segundo a sua idade, suas 

disposições, as técnicas de correção que se pretende utilizar para com eles, 

as fases de sua transformação (princípio da classificação); 

3. As penas, cujo desenrolar deve poder ser modificado segundo a 

individualidade dos detentos, os resultados obtidos, os progressos ou as 

recaídas (princípio da modulação das penas); 

4. O trabalho deve ser uma das peças essenciais da transformação e da 

socialização progressiva dos detentos. O trabalho não deve ser utilizado 

como uma agravação da pena, mas sim como uma suavização cuja privação 

seria totalmente possível (princípio do trabalho como obrigação e como 

direito); 

5. A educação do detento é, por parte do poder público, ao mesmo tempo uma 

precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação com o 

detento (princípio da educação penitenciária); 

6. O regime da prisão deve ser, pelo menos em parte, controlado e assumido 

por um pessoal especializado que possua as capacidades morais e técnicas 

de zelar pela boa formação dos indivíduos (princípio do controle técnico da 

detenção); 

7. O encarceramento deve ser acompanhado de medidas de controle e de 

assistência até a readaptação definitiva do antigo detento. Seria necessário 

não só vigiá-lo á sua saída da prisão, mas prestar-lhe apoio e socorro 

(princípio das instituições anexas); 

No entanto, todos estes parâmetros estão cada vez mais distantes da 

realidade atual. “Superlotação, falta de investimento, abandono, celas escuras, 

fétidas, sem ventilação, lixo espalhado pelos pavilhões, esgoto a céu aberto, falta de 

assistência material e à saúde, dentre tantas outras carências” (MUNIZ, 2017). Essa 

é a realidade do atual sistema prisional nacional, a situação é caótica e o poder 

público mostra-se apático perante a situação.  

Em levantamento realizado pelo Instituto Avante Brasil (2013, online), 
com dados disponibilizados pelo Sistema de Informação 
Penitenciária (InfoPen), mostra que o crescimento da população 
carcerária nos últimos 23 anos (1990-2013) chegou a 507% (de 90 
mil presos passamos para 574.027). A população brasileira (nos 
anos indicados) cresceu 36%. Nos últimos 10 anos (2003-2013), o 
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aumento foi de 86%. Em junho de 2013 a taxa de presos era de 
300,96 por 100 mil habitantes, de acordo com o Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN). (OLIVEIRA, 2016, p.15) 

 

Infelizmente, a realidade do sistema carcerário no Brasil é cada vez mais 

preocupante nos mais variados aspectos. No Rio Grande do Norte (RN), o governo 

do estado, por meio do Decreto nº 25.017 datado de 16 de março de 2015, declarou 

estado de calamidade no sistema prisional do estado, e posteriormente prorrogou a 

declaração por 180 dias através do Decreto nº 25.924 datado em 16 de março de 

2016. O RN possuía uma população carcerária estimada em 7.803 apenados. De 

modo geral, a situação do sistema prisional não só estatal, mas também nacional 

requer o empenho e comprometimento mais efetivo das esferas públicas. Tal 

colapso do sistema prisional culminou em uma série de rebeliões no início do ano de 

2017, em vários estados, dentre eles o Rio Grande do Norte, tendo na Penitenciária 

Estadual de Alcaçuz, em Nísia da Floresta, na região metropolitana de Natal (RN), 

houve a morte de 26 detentos. 

Os dados publicados no último relatório elaborado pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e 

Segurança, expõe a situação de crise do sistema penitenciário brasileiro, que 

acumula um déficit de 358.663 mil vagas. No que diz respeito à população carcerária 

do país, o Brasil está em terceiro lugar no mundo, estando atrás apenas dos Estados 

Unidos (2.145.100 presos) e da China (1.649.804 presos). No Brasil são 726.712 

pessoas reclusas, deste total 5,8% é composto por mulheres, 64% da população 

prisional é composta por pessoas negras; 55% têm entre 18 e 29 anos; quanto à 

escolaridade, 75% da população prisional brasileira não chegou ao ensino médio, e 

menos de 1% dos presos possui graduação. Em relação aos dados do Estado do 

Rio Grande do Norte, pode-se perceber um aumento expressivo da população 

prisional: 8.809 pessoas, quando comparado com relatório anterior. Outro problema 

apresentado é que o Estado do RN configura com um dos piores estados que 

apresentam os menores números de pessoas trabalhando dentro do sistema 

prisional, apenas 1%, o que vai contra ao princípio do trabalho como obrigação e 

direito. Todavia, o referido relatório não apresenta os presídios que possuem 

bibliotecas e/ou adotam a remição de pena por meio da leitura. 
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3.1 Complexo penal Dr. João Chaves 

 

O complexo Penal Dr. João Chaves, pavilhão feminino, está localizado na 

Rua Dr. João Medeiros Filho com a Av. Itapetinga, na Zona Norte da cidade de 

Natal, Rio Grande do Norte. Este complexo fazia parte do projeto Novos Rumos, 

projeto este que levava uma biblioteca itinerante para a instituição. Tal sistema 

complexo tem o diferencial ainda de, felizmente, apresentar uma biblioteca instalada 

no presídio.  

Conforme dito em momento anterior, realizou-se um estudo de usuários5 no 

Complexo penal Dr. João Chaves a fim de traçar o perfil e o comportamento 

informacional das apenadas. Os questionários aplicados de forma impressa foram 

deixados com as agentes penitenciárias para que no período da noite fossem 

aplicados, visto que no momento da visita as apenadas estavam em seu horário livre 

e segundo as agentes não iriam querer responder. Foram, assim, respondidos mais 

de setenta questionários, dentre as respostas destaca-se aquelas que possibilitam 

traçar o perfil das apenadas, a saber:  

 

Gráfico 1: Faixa etária 

 

 

 

                                                           
5
 O grupo era composto pelos seguintes membros: Bianca Jatobá Bezerra; Fernanda Carla da Silva 

Costa; Tania Maria da Silva Lima; Tereza Furusato Kitayama da Silva – todas alunas do curso de 
Biblioteconomia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Gráfico 2: Estado civil 

 

Gráfico 3: Grau de escolaridade 

 

Gráfico 4: Tipo de informação que você busca na Biblioteca 
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 Uma das evidências alarmantes foi o baixo grau de escolaridade das apenadas, 

com um grande percentual tendo apenas o ensino fundamental e outro grupo 

significativo de analfabetas.  O tipo de informação que  buscam na biblioteca, 

podendo para esta opção marcar mais de uma, indica a necessidade de 

profissionalização, bem como a procura pela literatura em geral e pelos livros de 

autoajuda. 

Quando perguntadas sobre se elas gostariam de ter acesso a uma biblioteca 

em tempo integral, 95% responderam que sim, 4%, o que corresponde a três 

respostas disse que não, e 1% se absteve, tal responda demonstra um índice de 

respostas muito positivo a favor das bibliotecas. E sobre quantas vezes elas 

retornaram a biblioteca itinerante enquanto ela esteve no presídio, 40% disseram 

que sempre retornou e 24% às vezes, o que demonstra uma satisfação em usar e 

retornar à biblioteca, por mais de 70% das respostas, e tendo mais de 40% feito o 

empréstimo quando a biblioteca estava presente, a saber: 

 

Gráfico 5: Retorno a Biblioteca 
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Gráfico 6: Empréstimos na biblioteca 

 

 

 

 Em relação à pergunta: A presença da biblioteca ajudou a melhorar o 

relacionamento entre as colegas de cela e de presídio? 60% das mulheres 

responderam que ajudou muito e 38% pouco e apenas 2% abstiveram. E sobre o 

compartilhamento da informação pode-se dizer que há predominantemente essa 

troca, tendo em vista que 37% responderam que sempre trocam informações e 

conhecimentos adquiridos por meio das leituras, e 38% às vezes declararam fazer 

isso, o que é muito positivo para a construção do conhecimento e interação das 

apenadas, a saber: 

 

Gráfico 7: Relacionamento entre as colegas 
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Gráfico 8: Compartilhamento da informação 

 

 

3.1.1 Projeto novos rumos e BIBLIO/SESC 

 

O projeto Novos Rumos foi criado a partir de resoluções criadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça, este projeto advém do projeto principal, intitulado 

Começar de Novo, onde ambos têm como elementos principais o incentivo à leitura 

e a ressocialização dos apenados, por meio de bases como capacitação profissional 

e projetos educacionais, bem como a criação de um grupo para fiscalização penal, 

criação de núcleo de trabalho para egressos do sistema penal. 

Dentro dos projetos de cunho educacional, havia até dezembro de 2013 uma 

parceria com a FECOMÉRCIO/SESC, que por meio da sua biblioteca itinerante 

BiblioSesc que visitava o Complexo Dr. João Chaves, onde até o momento só 

atendia ala feminina, devido também a estrutura física do local, que tem mais 

condições para receber o caminhão que abriga a biblioteca. 

A BiblioSesc é composta por mais de três mil exemplares bibliográficos, onde 

atua por toda cidade de Natal, levando informações principalmente aos bairros mais 

carentes, por esse motivo atendia as apenadas apenas quinzenalmente, levando o 

acervo não só as apenadas, mas também as servidoras do local.  

Apesar do complexo não receber mais a visita da biblioteca móvel, o mesmo é 

composto atualmente por uma biblioteca prisional informatizada e com mais de mil 

títulos. O magistrado Cláudio Mendes Júnior, juiz da 3º Vara Criminal da cidade de 

Mossoró/RN afirma que:  
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A leitura, na medida em que enaltece o espírito de criatividade, 
melhora a visão de mundo, permite uma fluência maior nas 
comunicações interpessoais, potencializa do senso crítico e 
desenvolve a inteligência emocional e a capacidade de reflexão 
sobre os problemas sociais, ou melhor, torna a pessoa mais próxima 
do meio social, criando um verdadeiro sentimento de pertencimento 
ao meio. Isso é inserção social. 

 

Figura 1 - Biblioteca Itinerante – BiblioSesc visitando o presídio 

 

Figura 2 - Biblioteca Prisional do Complexo Penal Dr. João Chaves 

 

Fonte: G1 Divulgação/Sejuc 
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A iniciativa de remição de pena se deu por meio da Secretaria de Justiça e 

Cidadania (SEJUC) que passou a aplicar na unidade o projeto Releitura, projeto este 

que permite ao apenado reduzir quatro dias de sua pena a cada livro lido e 

resenhado. Para validação do projeto o apenado fica com a obra escolhida pelo 

período de um mês e posteriormente produz uma resenha a ser avaliada por 

pedagogos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Esse projeto 

de remição de pena está previsto na Lei Nº 10.182, de 21 de Fevereiro de 2017, que 

Institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito dos Estabelecimentos Penais do 

Estado do Rio Grande do Norte (VER ANEXO). Cumpre destacar ainda que o Rio 

Grande do Norte é um dos poucos estados a possibilitarem a remição de pena, ao 

lado dos seguintes estados: Paraná, Tocantins, Goiás, Piauí, Maranhão, Minas 

Gerais e o Distrito Federal, os quais regulamentaram essa possibilidade ao apenado. 

Espera-se que essa realidade se estenda para todos os presídios de todas as 

cidades dos estados brasileiros, seja do interior ou da capital, pois já se sabe que 

por meio da leitura os apenados tornam-se agentes multiplicadores e construtores 

de informações e conhecimento, o que contribui também para a socialização, ações 

de compartilhamento e abertura de mundo, do pensamento, das possibilidades. 

 

Figura 3 – Inauguração por meio da SEJUC da Biblioteca Prisional 
do Complexo Penal Dr. João Chaves 

 

Fonte: G1 Divulgação/Sejuc 
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3.2 Relatos das apenadas 

 

Este subtópico está relacionado aos relatos de apenadas do Complexo Penal 

Dr. João Chaves com vista a fortalecer os argumentos concernentes a importância 

da biblioteca prisional. Por ser uma pesquisa qualitativa cujo foco não é a quantidade 

ou o tratamento estatístico das respostas, buscou-se verticalizar a compreensão por 

meio da entrevista, do contato face a face com cada apenada. A escolha das 

apenadas foi intencional e baseada em pequenos números, visando uma maior 

aproximação e que elas pudessem responder espontaneamente com suas próprias 

palavras. As apenadas do Complexo Penal Dr. João Chaves, que preferiram não ser 

identificadas, ao serem perguntadas sobre as visitas que recebiam da biblioteca 

móvel afirmaram que: 

 

 “Na minha opinião achava ótimo, porque eles tratava nós super bem..” 

(Apenada 01) 

 “Aprender, passa tempo [...] e as histórias dos livros tem muitas história bonita 

né, fala sobre doenças, sobre vírus, é bom né, que agente saiba também, 

né?” (Apenada 02) 

 “Agente acha bom, porque é uns livros que ocupa nossas mentes né? Que 

agente esquece um pouco da cadeia né? E aprende mais né, alguma coisa...” 

(Apenada 03) 

 “Eu, na minha, eu vou responder por mim, eu achava bom porque passava o 

tempo e também porque, assim, tem muitas leituras que chama a atenção da 

pessoa né? Ai a pessoa exercita a mente, através de uma leitura a pessoa já 

fica mais inteligente, Já pensa melhor, entendeu?” (Apenada 04) 

 “Achava Ótimo, Tudo ótimo, Excelente” (Apenada 05). 

 

 Sobre o compartilhamento das leituras, as entrevistadas relataram que além 

de trocarem os livros após a leitura elas “Compartilhava, com Todas!” as histórias, e  

com base nessa e nas outras respostas verificou-se que todas as informações 

obtidas eram, em sua maioria, compartilhada e mostra que as apenadas não 

continham as informações aprendidas só para si, pelo contrário, compartilhavam e 
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gostavam de ouvir relatos das demais com o conhecimento aprendido pelas 

companheiras, o que vai ao encontro do ocorrido relatado anteriormente pela 

bibliotecária Catia Lindemann no presídio no sul do país.  

Pode-se perceber a partir de tais relatos o quanto a biblioteca prisional e o 

acesso à informação por parte dos apenados contribui significativamente no 

incentivo à leitura, combate a ociosidade e ajuda no desejo dos mesmos em serem 

reinseridos na sociedade. No entanto, mesmo que tal direito esteja respaldado por 

leis constitucionais a realidade atual das bibliotecas do sistema penitenciário diverge 

consideravelmente, já que as mesmas têm sido negligenciadas pela União, pelos 

Estados, inclusive pelas universidades, bibliotecários e pela própria sociedade. 

Conforme Alvarado Chácon (1993, tradução nossa) deve-se atentar ainda para 

fatores como: horário de abertura, localização, medidas de segurança, os quais 

limitam o acesso à informação. Outro fator destacado pela autora que impede tal 

acesso é a censura a estas unidades, já que o acesso a muitos livros são negados 

aos prisioneiros por medidas de segurança para o profissional e para a própria 

unidade. 

Apesar dos empecilhos é dever do estado proporcionar a estes apenados o 

acesso a informação por meio de bibliotecas em ambiente de cárcere, oferecendo 

assim medidas e oportunidades para que os mesmos tenham a chance de serem 

reinseridos na sociedade recebendo o apoio dos profissionais que atuam nessas 

zonas de suporte educacional.  Corrobora-se com Carvalho e Carvalho (2017, p.159) 

ao afirmar que a ressocialização por meio de serviços bibliotecários, por meio da 

leitura, de publicações atualizadas e acervos devidamente organizados mostra-se 

como um caminho efetivo para a recuperação e ressocialização dos que se 

encontram privados de liberdade. Para alcançar essa meta, é necessário que os três 

poderes da república, em conjunto com a sociedade e os profissionais da informação 

se unam na direção de somar esforços, para que o sistema carcerário nacional 

cumpra seu principal papel de recuperar, reintegrar, reeducar e reinserir os ex-

apenados na sociedade. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é exagero destacar que a biblioteca prisional é uma grande colaboradora 

no que diz respeito ao incentivo à leitura, ao acesso à informação, à educação, à 

cidadania, ao combate a ociosidade, e que a presença da mesma em unidades 

prisionais faz valer o direito tão negligenciado dos apenados – dignidade da pessoa 

humana.  

O bibliotecário por sua vez, deve deixar de lado seu lado mais tecnicista e 

focar na sua responsabilidade social enquanto profissional da informação, buscando 

dinamizar o espaço, promovendo ações de leitura e ações culturais, tendo o acervo 

como um caminho para tais atividades e não um fim em si mesmo. O profissional da 

informação deve ser sensível às necessidades dos apenados e buscar a melhor 

forma de suprir as necessidades informacionais dos mesmos, já que esse é um dos 

seus papeis e missão das bibliotecas. 

O sistema penitenciário atual está em colapso, no entanto, a inserção de 

bibliotecas prisionais elucida a esperança de dias melhores para aqueles que estão 

privados de liberdade. 

Desenvolver este trabalho foi de extrema importância, uma vez que se pode 

dar voz às necessidades das minorias ao abrir os olhos da sociedade elucidando a 

importância da biblioteca prisional por meio de relatos de apenados com o objetivo 

de esclarecer o quanto essas unidades são importantes, o quanto elas representam 

o desejo daqueles que são marginalizados de dias melhores, assegurando assim o 

debate acerca de seus direitos, deixando claro, de uma vez por todas que a 

biblioteca prisional supera o assistencialismo e se instaura no direito ao acesso à 

informação, direito a ser livre por meio da obtenção de conhecimento advindo das 

obras presentes nas unidades prisionais. 
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ANEXO 

 

 
RIO GRANDE DO NORTE 

LEI Nº 10.182, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

Institui o Projeto “Remição pela Leitura” no 

âmbito dos Estabelecimentos Penais do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 49, § 7º, da Constituição do Estado, 

combinado com o artigo 71, II, do Regimento Interno (Resolução nº 46, de 14 de dezembro 

de 1990). 

 

FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO aprovou e EU promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica instituído o Projeto “Remição pela Leitura” O Projeto consiste em possibilitar 

ao apenado em regime fechado e semiaberto, a remição da pena pela leitura, em consonância 

com o disposto no artigo 126 da Lei n° 7.210/1984, alterado pela Lei n° 12.433/2011, 

concomitantemente com a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, com o artigo 3º, III 

da Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Educação e com o artigo 3º, IV da Resolução 

n° 03 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual, associa a proposta 

da educação às ações complementares de fomento a leitura, atendendo, deste modo, 

pressupostos de ordem objetiva e subjetiva. 

 

Art. 2º. A participação do reeducando dar-se-á de forma voluntária, sendo disponibilizado ao 

participante 01 (um) exemplar de obra literária, clássica, religiosa, entre outras, de acordo 

com as obras ofertadas. 

 

Parágrafo único. O Projeto “Remição pela Leitura” deverá ser integrado a outros projetos de 

natureza semelhante que venham a ser executados nos Estabelecimentos Penais do Rio 

Grande do Norte. 

 

Art. 3º. Todos os presos custodiados alfabetizados do Sistema Penal do Estado do Rio 

Grande do Norte, inclusive nas hipóteses de prisão cautelar, poderão participar das ações do 

Projeto “Remição pela Leitura”, preferencialmente aqueles que ainda não têm acesso ou não 

estão matriculados em Programas de Escolarização. 

 

Art. 4º. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC), serão responsáveis pela 
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coordenação das ações do Projeto “Remição pela Leitura”. Art. 5º. A Secretaria de Estado da 

Justiça e Cidadania (SEJUC) será responsável por propiciar espaços físicos adequados às 

atividades educacionais, por integrar as práticas educativas às rotinas dos Estabelecimentos 

Penais e por difundir informações incentivando a participação dos presos custodiados 

alfabetizados nas ações do Projeto “Remição pela Leitura”, em todos os Estabelecimentos 

Penais do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Art. 6º. A remição pela leitura será assegurada de forma paritária com a remição concedida 

ao trabalho, e cumulativa quando envolver a realização paralela das duas atividades, se 

compatíveis. 

 

Art. 7º. Pelo critério objetivo, o custodiado terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 

leitura de uma obra literária, apresentando no final deste período uma resenha ou resumo a 

respeito do assunto, possibilitando, segundo o critério legal de avaliação, a remição de 04 

(quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a 

possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses. 

 

Art. 8º. O preso custodiado alfabetizado integrante das ações do Projeto “Remição pela 

Leitura” realizará a leitura de uma obra literária e elaborará um relatório de leitura ou uma 

resenha, o que permitirá remir quatro dias da sua pena. 

 

Art. 9º. O relatório de leitura ou a resenha deverá ser elaborado individualmente, de forma 

presencial, em local adequado, providenciado pela Direção do Estabelecimento Penal, e 

perante professor de língua portuguesa disponibilizado pela Secretaria de Estado de 

Educação e da Cultura (SEEC) 

 

I – O reeducando que participar do programa receberá todas as orientações necessárias, 

preferencialmente, por meio de oficinas de leitura, sendo cientificado da necessidade de 

alcançar os objetivos propostos para que haja a concessão da remição da pena, a saber: 

 

a) ESTÉTICA: Respeitar parágrafo, evitar rasuras excessivas, respeitar margem, letra 

legível; 

 

b) LIMITAÇÃO AO TEMA: Limitar-se a desenvolver o texto somente sobre o 

conteúdo do livro, isto é, não citar assuntos alheios ao objetivo proposto; 

 

c) FIDEDIGNIDADE: proibição de resenhas e resumos que sejam considerados como 

plágio. 

 

Parágrafo único. A resenha - resumo e apreciação crítica - será elaborada pelos presos 

custodiados alfabetizados de Ensino Médio, Pós Médio, Superior e Pós Superior. 

 

Art. 10. Será utilizada a nota 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo considerado aprovado o relatório 

de leitura ou a resenha que atingir a nota igual ou superior a 6,0 (seis), conforme Sistema de 

Avaliação adotado pela Secretaria de Estado de Educação e da Cultura (SEEC). 
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Art. 11. Um cronograma mensal será elaborado em cada Estabelecimento Penal definindo as 

datas das atividades relacionadas à leitura e à elaboração de relatórios de leitura e resenhas. 

 

Art. 12. A Comissão de Remição pela Leitura será constituída por profissionais da educação 

nos Estabelecimentos Penais, composta por: 

 

I – Um docente de cada Estabelecimento Penal, professor de língua portuguesa, o qual 

deverá estar disponibilizado ao Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos, 

instituição responsável pela educação em Estabelecimento Penal; 

 

II – Um pedagogo de cada Estabelecimento Penal, o qual será responsável pelo 

acompanhamento do Programa Remição pela Leitura no Estabelecimento Penal ou o 

pedagogo do Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos responsável pela educação 

em Estabelecimento Penal. 

 

Parágrafo único. A Comissão de Remição pela Leitura será presidida pela Coordenação de 

Educação da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com a atribuição de instituir e 

orientar os trabalhos dos membros da Comissão. 

 

Art. 13. Toda equipe de operadores da execução penal será responsável por zelar pela 

execução e bom andamento das ações do Projeto “Remição pela Leitura”, nos respectivos 

Estabelecimentos Penais. 

 

Art. 14. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte poderá firmar convênios, termos de 

cooperação, ajustes ou instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração 

pública direta e indireta para a execução das ações do Projeto “Remição pela Leitura”, nos 

Estabelecimentos Penais do Rio Grande do Norte. 

 

Art. 15. Os relatórios de leitura e resenhas permanecerão arquivados pela coordenação de 

educação penal no Estabelecimento Penal no qual desenvolve as ações de Remição da Pena 

por Estudo através da Leitura até o arquivamento dos autos dos presos custodiados inscritos. 

 

Art. 16. A remição da pena pela leitura será declarada pelo juiz competente para a execução 

da pena, ouvido o Ministério Público e a defesa. 

 

Art. 17. A relação dos dias remidos será disponibilizada ao condenado mensalmente. 

 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, Palácio “JOSÉ AUGUSTO”, em Natal, 21 de fevereiro de 2017. 

 

Deputado GUSTAVO CARVALHO 

Presidente em exercício 


