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Introdução: É notório que, desde os primórdios, o homem tem o animus pela punição,
tendo um deleite dosado de acordo com a crueldade da sanção imposta ao delinquente.
Apesar dessa situação já ter evoluído de maneira positiva, ainda pode-se perceber o
anseio da população em ver a aplicação do maior castigo possível ao transgressor.
Ademais, a questão educacional é um problema que está fundamentalmente interligado
com a ascensão dos índices de criminalidade. O aumento do encarceramento no Brasil
e o déficit na ressocialização do apenado é um problema social que deve ser debatido
para que seja possível visualizar uma solução. Objetivo: O estudo em questão objetiva
realizar levantamento quanti-qualitativo no que tange a população carcerária e apontar
possíveis soluções para os problemas levantados de reincidência, ressocialização,
violência, dentre outros, associando-os ao nível de infraestrutura dos presídios,
principalmente quanto à escolaridade dos encarcerados. Metodologia: A metodologia
da pesquisa trata-se de uma revisão literária de obras científicas que discorrem sobre o
assunto. Dessa forma, aponta-se os principais motivos que sustentam esse abismo
cíclico que é o sistema carcerário brasileiro, através de dados, análises de gráficos e
tabelas. Bem como utiliza-se de posicionamentos de alguns doutrinadores da área, para
explanar problemas e soluções. Assim, fica nítido perceber onde estão as maiores
falhas do Estado e da sociedade, revelando tamanha magnitude de tal questão.
Resultados: Como se depreende dos resultados apontados nas pesquisas, os índices de
educação estão ligados aos de criminalidade, sendo um problema na base da sociedade
que deve ser combatido de modo a apresentar resultados a longo prazo. Todavia, essa
não é a única questão que alimenta o círculo vicioso do sistema carcerário, haja vista
que se esbarra nos obstáculos de preconceito, má infraestrutura prisional, apelo social e
lentidão judiciária. Conforme se vê pelos dados apontados, existem muitas falhas no
que tange o sistema, abrangendo desde o Poder Judiciário e a sociedade até a própria
administração dos presídios. Esse conjunto fomenta a violência entre os reclusos, além
de fazer das penitenciárias – locais onde se deveria punir e ressocializar – escolas do
crime. Ao todo, nos deparamos com um conjunto de problemas que resultam no
aumento constante dos índices de presos e violência. Nota-se que a reflexão deve ser
feita na sociedade como um todo, não se restringindo apenas aos transgressores da lei.
Conclusão: Diante do exposto, conclui-se que existem inúmeras falhas no âmbito
ressocializador do panorama punitivo da sociedade. Essas são questões que devem ser
debatidas e estudadas para que seja possível projetar soluções que implicarão
diretamente na melhoria da qualidade de vida social.
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