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INTRODUÇÃO 

Segundo Sérgio Salomão Shecaria (SHECARIA, 2009, p. 143), os 

diferentes perfis criminológicos hoje conhecidos decorrem de uma perspectiva 

predominantemente sociológica, por isso, é fundamental acrescentar o estudo 

na área da Sociologia. Neste trabalho, iremos extrapolar as fontes usualmente 

conhecidas do Direito (leis, jurisprudência, súmulas), utilizando outras fontes, 

como pesquisas teóricas nos campos da criminologia e da sociologia. Como 

objeto de nossa pesquisa, a questão principal levantada é se as sanções 

criminais têm função preventiva, punitiva ou educativa, e qual a sanção mais 

adequada para alcançar essas finalidades. Para isso, precisamos buscar as 

influências de diferentes correntes criminológicas no sistema penal brasileiro. 

Por fim, é importante destacar que não se pode discutir pena e cárcere sem 

passar pelas discussões de Direitos Humanos envolvidas, já que, num Estado 

de Direito, são resguardados direitos e garantias fundamentais. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é verificar nossa hipótese de que a sanção penal, 

no Brasil, não tem função preventiva, nem educativa. A finalidade deste estudo 

é também verificar se a positivação penal e a aplicação de normas estão 

cumprindo seus intentos legais e constitucionais, se o réu terá  todos os seus 

direitos efetivados e se há coerência, em termos de política criminal, entre o 

que está previsto e o que é efetivamente praticado pelo Estado 

METODOLOGIA 

Para alcançar nosso objetivo, isto é, para verificar se nossa hipótese é 

verdadeira, faremos pesquisas de dados (levantamento de dados carcerários 
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oficiais) e bibliográfica. O nosso primeiro método de abordagem é indutivo, 

quando partirmos de fatos particulares, e, deste modo, conseguimos 

demonstrar a verdade, conseguinte, para compreender os conceitos teóricos. 

Os dados da realidade serão contrapostos à legislação brasileira. Este trabalho 

faz utilização também de uma metodologia dialética, pela crítica e contestadora 

da norma, em virtude da realidade social estar em constantes mudanças e 

avanços, e em oposição à burocrática legislação brasileira. Para o 

levantamento teórico, é utilizada pesquisa bibliográfica e método dedutivo. 

DESENVOLVIMENTO 

Neste trabalho, iremos relatar a eficácia socioeducativa da pena, 

especialmente, quanto à assistência educacional, cujo o propósito do artigo é a 

instrução escolar e a formação profissional do preso ou o internado; e à 

assistência social, que tem por propósito auxiliar o preso  ou o internado e 

prepará-los para a volta na realidade social; teremos o encargo de efetivar e 

validar essas assistências que estão previstas nos Art.17 e Art. 22 da Lei nº 

7.210, de 11 de Julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP). Nota-se que o 

papel educativo tem função de reinserção social do criminoso depois que 

cumpriu sua pena. A norma penal brasileira, no que se refere ao sistema 

carcerário e as execuções penais, tem predominante função socioeducativa, 

com bastante influência, até hoje, do modelo criminológico clássico. Entretanto, 

em termos de eficácia, a aplicação da LEP, compatível com um Estado Liberal 

(época que foi fundada a Escola Clássica), está muito longe de ser completa.  

A própria adoção de função preventiva pode ser questionada, pois, segundo o 

modelo constitucional de 1988, temos um Estado de bem estar social. Apesar 

dessas garantias uma outra escola criminológica, chamada Escola de Chicago, 

afirma que a efetivação de direitos não é plena, devido o modo em que o 

sistema econômico é estruturado, seguido da má administração do Estado. 

Existe um processo de marginalização, com a presunção de conduzir a 

criminalidade em locais específicos. Nas periferias há ausência do Estado, 

sendo assim, a tendência é de que sempre haverá a criminalidade. Seremos 

inconstantemente prisioneiros do sistema econômico. A crítica é feita sobre as 

próprias instituições (policia, ministério publico, judiciário), nas quais, as 
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mesmas são as que fazem com que os crimes aconteçam. Com a adoção 

dessa teoria, mais atual, veremos que a sanção penal não tem função 

preventiva. Prevenir o crime através da lei é impossível, já que ele decorre do 

sistema econômico.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao sujeitarmos o estudo a observância das normas colocadas em pratica, 

verificar se não esta ultrapassada e estabelecer sua real função, ratifico que a 

norma penal brasileira não esta carente de leis ou normas ou qualquer aparato 

legislativo, porém a realidade é mais complexa do que o conteúdo posto pelo 

legislador, segundo Eugen Eherlich (EHERLICH, 1986, 373 p.), em sua análise 

do Direito “vivo” defende que a ciência do direito deve atender, não apenas as 

palavras, mas também aos fatos subjacentes ao direito, através de um método 

indutivo. Pelo ponto de vista da criminologia crítica, enquanto não reestruturar a 

base economia e a administração estatal, sempre teremos um “criminoso” e 

seremos inconstantemente prisioneiros do sistema econômico. Assim, faremos 

a comparação entre as escolas da Criminologia Clássica e Crítica, para 

verificarmos se a redação da LEP e sua aplicação estão de acordo com a 

política criminal trazida pela Carta Maior de 1988, bem como a possibilidade de 

real eficácia desse diploma legal. 
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