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Resumo 

A criminalidade pode ser estudada a partir de uma análise da personalidade do indivíduo 

construída por fatores externos e internos, ou também chamados exógenos e endógenos. 

Eles podem incidir na vida de uma pessoa contribuindo assim para escolherem ou não o 

caminho da criminalidade. Ultimamente vivemos um momento de total insegurança 

pública, violência desregrada, o que nos leva a pensar quais medidas podem ser tomadas 

para diminuir esse índice alarmante. Ante essa situação, o estudo da criminologia e a 

escolha de um dos fatores nos aproxima da realidade vivida em nossa cidade, sendo 

mais verdadeira a apreciação do problema, e pautada em situações reais. Assim, o 

presente trabalho propõe fazer uma análise local, traçando o perfil da população 

carcerária de Mineiros, confrontando o resultado do grau de instrução (escolaridade), 

com a educação, trazida como fator social da criminologia. 
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Há anos entendia que certos indivíduos nasciam com o traço da criminalidade e 

delinquência era seu único destino. Para a Escola Positiva do Direito Penal o criminoso 

era geneticamente criado para fazer o mal, ele possuía características físicas que o 

distinguia dos demais como o tamanho da mandíbula, a estrutura óssea, etc. Nesse ponto 

o ambiente era um fator secundário na análise da criminalidade. 

Após, com o desenvolvimento da sociedade e surgimento de novas Escolas viu-

se que a criminalidade possuía variados motivos, sendo necessário o estudo do indivíduo 

através de fatores internos e externos. 

Este resumo propõe abordar a contribuição dos fatores sociais para a 

criminalidade, as causas que levam à criminalidade são variáveis, mas estão 

relacionadas com a formação do indivíduo. Destacamos: a pobreza, desemprego, 

desigualdade e educação. 

Dentre os fatores vê-se que a educação é um fator que gera os demais de modo 

agudo, podendo por vezes determinar o nível de pobreza, desemprego e auxiliar outros 

fatores que constroem a personalidade do indivíduo. 

Esclarece que esta não é a única posição que determina a conduta delituosa, 

mas é inegável que a educação tem o poder de influenciar atitudes, podendo construir 

um bom comportamento. 

Através de análise do perfil sociodemográfico dos presos da agência prisional de 

Mineiros, foi possível verificar o elevado número de presos com pouca ou nenhuma 

escolaridade, o que nos faz refletir sobre a educação como fator social da criminalidade. 

 

Material e método 

A metodologia deste trabalho foi pautada no estudo de material bibliográfico 

sobre o assunto abordado, além disso, embasou-se em dados fornecidos pela Agência 

Prisional de Mineiros. 

Trata-se do levantamento e análise desses dados, que buscou o estudo dos 

meses de fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015, o objetivo do projeto de pesquisa é 

traçar o perfil sociodemográfico da população carcerária de Mineiros. Esta proposta foi 

submetida à aprovação no edital de pesquisa do Centro Universitário de Mineiros a ser 



desenvolvida no ano de 2016. Foi analisado o perfil dos presos por um período de 13 

meses. 

O método utilizado foi o dialético, como forma de analisar a realidade dos presos 

a partir da confrontação com a teoria apresentada. Não sendo preponderante o resultado 

estático mas a dinâmica social vivida, neste caso através da escolaridade. 

O objetivo será apresentar as teorias desenvolvidas, especificamente uma delas, 

que seria o estudo da criminalidade como fator social, escolhendo dentre eles, um a ser 

confrontado com a realidade local, discutindo o resultado da pesquisa através dos dados 

estatísticos apresentados. 

 

Resultados e Discussões 

Dos meses de fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015, foram levantados os dados 

ao que concerne ao projeto de pesquisa intitulado de Identificando a População 

Carcerária do Município de Mineiros – GO, estes dados foram fornecidos pela própria 

unidade prisional local. 

 

Gráfico 1: População Carcerária da Unidade Prisional de Mineiros – Grau de 

instrução (fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015) 



 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

É possível notar que a maioria dos presos, nos meses analisados, possuía grau 

de instrução com ensino fundamental incompleto, seguidos por ensino fundamental 

completo e alfabetizados. A soma desses três índices representa mais da metade dos 

presos nos meses apontados. 

O Ministério da Justiça através do Departamento Penitenciário Nacional divulgou 

em junho de 2014 o resultado do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

na qual expõe que 53% da população prisional do Brasil estudaram até o ensino 

fundamental incompleto 

Como dito, a educação não é o único fator que influencia na formação da 

personalidade do indivíduo, mas ao analisar os resultados da pesquisa exposta no gráfico 

1, podemos considerar sim que ela é bastante relevante. 



Os indivíduos que integraram a contagem no período de estudo fazem parte de 

uma maioria, que não tiveram acesso ao ensino contínuo, alguns até conseguiram 

concluir o ensino médio, entretanto a maior parte deles abandonaram a escola pelos mais 

diversos motivos. 

 

Conclusão 

Como foi possível notar, a educação exerce uma forte influência na criminalidade. 

Ela pode não ser como de fato não é, a única razão, mas a sua eficácia pode contribuir 

para a prevenção de alguns dos outros fatores sociais, como por exemplo, o desemprego, 

a pobreza. 

De um modo geral o grau de instrução da população prisional brasileira é 

extremamente baixa, e a população da Unidade Prisional de Mineiros, não é exceção à 

regra, ela corrobora a estatística nacional. 
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