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RESUMO: Uma formação completa em que a prática e a teoria estejam alinhadas é anseio de todo 
aluno que adentra em uma Instituição de Ensino Superior (IES). Tal apropriação lhe proporcionará 
um diferencial de mercado e uma visão mais pragmática sobre os conteúdos ministrados em sala 
de aula. Essa prática faz parte do tripé educacional que visa incluir a pesquisa, o ensino e a prática. 
Tal integração passa a ser um dos desafios da IES, que fazem uso de projetos extensão para 
viabilizar tal demanda. Os estudantes de Direito chegam no espaço institucional carregados de 
ideários provenientes de uma formação de senso comum e os professores precisam tomar o papel 
de sujeitos de desmistificação de tais ideais. Um exemplo da necessidade desta atuação é quando 
os docentes apresentam temas relacionados a prisionização e o sistema penitenciário em geral. Os 
estudos da Lei de Execução Penal – LEP (Lei 7.210/84) destacam que, no Direito Brasileiro, as 
penas privativas de liberdade têm finalidade distintas conforme a Teoria Mista da função da pena: 
penalizar, reintegrar e previnir. Apresentar ao aluno a reintegração como uma das funções da pena 
em aula gera um estranhamento do discente, porque trata-se de algo diferente do disposto pela 
mídia (escrita e falada) que a cada momento apresenta um sistema penitenciário falido e gerador 
de reincidentes e não de sujeitos reintegrados a sociedade. Na busca de apresentar olhar e prática 
diferentes do apresentados pela mídia, entre 2015 e 2017 duas docentes de ensino superior 
propuseram aos alunos de Direito  uma IES visita técnica a Penitenciária Feminina de Cariacica-
ES (penitenciária de referência em reintegração social) como estratégia pedagógica-metodológica. 
A proposta pedagógica era propor junto aos discentes uma reflexão sobre conceitos como: 
Execução Penal, Tratamento Penal, Ressocialização e Estigmas Sociais. O presente artigo visa 
apresentar como a estratégia pedagógico-metodologica da visita técnica a uma Penitenciária 
referência em reintegração social no Brasil pode ocasionar uma reflexão direcionada a Justiça 
Humanizada sobre as possiblidade da reintegração social como função da pena. Neste período 
apresentado cerca de 1200 discentes tiveram a possiblidade desta vivência e buscou-se por meio 
de questionários averiguar se a mesma influenciaria na percepção destes sobre o tema. Para isso 
foram aplicados dois questionários de perguntas abertas e fechadas, um antes e outro depois da 
visita técnica. Fora averiguado no primeiro questionário que 82,71% dos discentes nunca estiveram 
em um presídio antes e que possuíam como principais concepções que o mesmo era superlotado, 
desorganizado, perigoso e sujo (nesta sequência quantitativa) sendo que apenas 7,46% acreditavam 
que poderia tratar-se de um local de reintegração social. No segundo questionário torna-se nítida a 
mudança de perspectiva devido a experiencia: 67% dos discentes mudaram a percepção sobre a 
prisão e passaram a indicar como característica do presidio visitado  a organização (34%), a 
possiblidade de reintegração (19,7%) e a limpeza (23,4%). Há portanto uma conquista por meio 
desta prática pedagógica que baseada em uma formação do discente do curso de Direito calcada na 



 

 

Humanização da Justiça possibilita uma reflexão conjunta das possibilidades humanizadoras da 
execução da pena. 
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