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RESUMO: Visando ao desenvolvimento de políticas públicas adequadas ao tratamento
digno da população capixaba encarcerada, o presente estudo tem por objeto analisar violações
aos direitos humanos de detentos no Espírito Santo durante o período compreendido entre
1

Atual Vice-Presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação (ANDHEP) e
Presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo – CPDH
Ufes. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes (1997), mestra em Direito
Processual pela Universidade de São Paulo (2002) e Doutora em Direito Civil, Constitucional e Filosofia do
Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität – Frankfurt am Main (2007). Estágio de Pós-Doutorado no
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e no Institut für Sozial forschung em Frankfurt
am Main, na Alemanha (2009-2010). Professora Adjunta do Departamento de Direito da Ufes, onde leciona na
graduação e no mestrado.
2
Graduado em Direito pelo Centro Universidade Federal do Espírito Santo (2015). Mestrando em Direito
Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes. Advogado.
3
 Graduando em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes.

1

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

2006 e 2009, cuja denominação “masmorra capixaba” pela mídia, refere-se ao estado de
calamidade das penitenciárias locais verificado por meio de denúncias, constatações e
relatórios elaborados por comissões de direitos humanos mobilizadas com o fim de obrigar a
alteração desse estado de coisas. Tomando como ponto de partida a Teoria do
reconhecimento e da Justiça de Axel Honneth, indaga-se quanto às flagrantes comprovações
de tortura física e psicológica a que foram submetidos os detentos no estado, a fim de
verificar se tais violações enquadrar-se-iam nas relações de reconhecimento compreendidas
na Teoria Honnethiana ao ponto de representar “a espécie mais elementar de rebaixamento
pessoal” do sujeito. Trata-se, assim, de pretender responder ao problema da presente
pesquisa, no sentido de compreender os efeitos da tortura e maus tratos na formação da
personalidade e na limitação da liberdade dos sujeitos submetidos a políticas públicas
deficientes (direcionadas à tortura de estado).
PALAVRAS-CHAVE: Masmorras Capixabas, Reconhecimento, Direito Internacional dos
Direitos Humanos, Políticas Públicas.
ABSTRACT: In order to develop appropriate public policies to treat the community in a
dignified manner, this study aims to analyze a series of human rights violations of prisoners
in the state of Espírito Santo during the period comprehended between 2006 and 2009, which
has been called "dungeon capixaba" by the media, thereby referring to a state of calamity in
the local prisons verified by means of the denunciations, findings and reports elaborated by
human rights commissions mobilized to impose change of this state of affairs. Taking Axel
Honneth's Recognition’s and Justice’s Theory as a starting point, the objective of this paper is
to investigate the evidences of physical and psychological torture to which prisoners were
subjected in the state, by means of which we intend to verify whether such violations fit into
Honneth’s description as "the most elementary kind of personal demotion" of the subject. In
order to answer the problem of the present research and to understand the effects of torture
and mistreatment in the formation of the personality and freedom limitations of the ones
subject to to poor public policies (torture state policies).
KEY WORDS: Capixabas Dungeons, Recognition, International Law of Human Rights,
Public Policies.
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1. PRELÚDIO

O sistema prisional do Espírito Santo (ES) vem, em um período mais recente, sofrendo
diversas modificações “civilizatórias” oriundas de pressões externas. Entre 2006 e 2009 o
Governo do Estado foi alvo de diversas denúncias para órgãos de controle nacionais e
internacionais feitas por movimentos de direitos humanos, as quais permitiriam que a
população tomasse conhecimento das violações de direitos básicos dos detentos, o que
contribuiu para que as ilegalidades fossem sanadas ou ao menos amenizadas as situações de
desrespeito nas unidades prisionais do ES.
A presente pesquisa visa realizar uma análise dos impactos intersubjetivos dessas violações
aos direitos fundamentais dos detentos no Estado do Espírito Santo, tomando como suporte
teórico a perspectiva da relação de desrespeito proposta por Axel Honneth, dentro da
estrutura das relações sociais de reconhecimento.
Indaga-se quanto às flagrantes torturas físicas e psicológicas às quais foram submetidos os
detentos no ES, ao menos no período compreendido entre 2006 e 2009, a fim de verificar se
tais violações enquadrar-se-iam nas relações sociais de reconhecimento compreendidas na
Teoria Honnethiana não apenas enquanto uma relação de injustiça do ponto de vista da
privação de direitos e do desenvolvimento de relações jurídicas que garantam o autorespeito,
mas, em especial, como relações de autoconfiança dos sujeitos submetidos ao regime de
degradação prisional, que atingem certo aspecto da sua identidade humana, ferindo-os na
(mesmo que mínima) compreensão positiva que possuem de si mesmos (oriundo de um
relacionamento familiar, de amizade ou amoroso anterior), abalando a auto-relação prática da
compreensão de si mesmos como pessoa, a ponto de tais violações perpetradas pelo próprio
estado representar “a espécie mais elementar de rebaixamento pessoal” (HONNETH, 2015,
pág. 215).
Quanto à metodologia de pesquisa adotada, pretendeu-se verificar essas relações de
desrespeito a partir do aprofundamento bibliográfico e documental, tomando como fonte
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primária a Teoria de Axel Honneth e os estudos desenvolvidos e publicados pela Comissão
Estadual de Direitos Humanos (CEDH) do Espírito Santo.
O texto aproxima, em um primeiro momento, o leitor dos conceitos teóricos de desrespeito e
reconhecimento desenvolvidos por Axel Honneth, fixando as premissas de compreensão da
situação degradante dos detentos capixabas no período compreendido entre 2006 e 2009. Em
seguida, apresentam-se dados e informações elaborados pelo CEDH, realizando análise
qualitativa das informações e, por meio do método dedutivo, verifica-se a subsunção dessas
situações de desrespeito às hipóteses da teoria do reconhecimento. Por fim, pretendeu-se
compreender os efeitos da tortura e maus tratos na formação da personalidade e na limitação
mais do que a permitida da liberdade dos sujeitos submetidos às políticas públicas
semelhantes à tortura.
A fim de constituir indicadores para verificar respostas ao problema apresentado, foram
fixadas as seguintes hipóteses: (1) o modo como o Estado do Espírito Santo desenvolveu
políticas públicas carcerárias no período compreendido entre 2006 e 2009 seria um modelo a
ser enquadrado nas relações de desrespeito e dano à autoconfiança dos detentos,
compreendidos a partir da estrutura das relações sociais de reconhecimento em Axel
Honneth? (2) O desrespeito compreendido por essa política pública deficitária, contribuiu
para o desenvolvimento de práticas de tortura e maus tratos dos encarcerados? (3) Esses
danos físicos e psicológicos podem contribuir para um rebaixamento pessoal dos sujeitos em
sua compreensão como pessoa? (4) De que modo a articulação dos movimentos sociais
envolvidos nas inúmeras denúncias advieram de uma motivação oriunda de experiências de
desrespeito existente dentro da comunidade encarcerada?
Espera-se com o presente estudo auxiliar na justificação teórica de um modelo social que
contribua para o avanço civilizatório na compreensão que os agentes públicos e o Estado
possuem sobre os direitos fundamentais e as políticas públicas para pessoas que estão sob a
tutela do sistema de segurança pública do estado em razão da prática de atos ilícitos.
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DA IDENTIDADE HUMANA E DESRESPEITO:

VIOLAÇÃO, PRIVAÇÃO DE DIREITOS E DEGRADAÇÃO DO SUJEITO EM SUA
ESFERA DE RECONHECIMENTO.
A partir da constatação moderna de que os direitos humanos devem ser encarados como
universais e que devem ser protegidos, é lugar comum entre os indivíduos que a integridade
do ser humano deve-se, em muito, aos padrões de assentimento ou reconhecimento dos
sujeitos e de como eles realizam sua distinção valorativa vis-à-vis os outros sujeitos. Tal
afirmação, do ponto de vista histórico, possui traços de nascimento na noção de direitos
humanos fundamentais, desenvolvida a partir de reações ao sistema político e conflitos
sociais abusivos, no qual o desigual tratamento entre os sujeitos fez surgir a necessidade de
garantia da igualdade para uma liberdade do sujeito humano frente aos conflitos religiosos e
de absolutização dos Estados frente aos direitos de seus súditos (VINCENZI, 2016, pág. 6)4.
Nesse sentido, podemos falar de verdadeira tradição histórica que tem como marco
exponencial a Revolução Francesa (GLEEN, 2010), compreendida na noção de haver certos
direitos humanos fundamentais que devem ser respeitados em relação a todos os sujeitos
indistintamente, pois, de outro modo, a noção de dignidade da pessoa humana continuaria a
ser relativizada com base em o estamento social, renda ou posição política de determinados
sujeitos de direito (HONNETH, 2016).
Dessa forma posiciona-se a escola filosófica crítica do pensamento alemão, da qual Axel
Honneth é o expoente mais contemporâneo. Esse autor em Luta por reconhecimento: A
gramática moral dos conflitos sociais (2015) atenta sobre as comunicações intersubjetivas
entre sujeitos morais, sustentando que a experiência de reconhecimento e a relação consigo
mesmo resultaria em uma estrutura intersubjetiva da identidade pessoal, isto é, os indivíduos
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somente se constituem como pessoas unicamente por que, da perspectiva dos demais sujeitos,
há certo assentimento ou encorajamento quanto às pretensões do indivíduo, de modo a
confirmarem determinadas propriedades e capacidades almejadas por aquele sujeito para seu
reconhecimento e emancipação (HONNETH, 2015). Partindo dessa compreensão, há uma
estrutura nas relações sociais de reconhecimento que varia de acordo com suas formas de
reconhecimento (amor, direitos e solidariedade), como também da maneira como a
auto-relação prática do indivíduo se desenvolve (autoconfiança, auto-respeito e autoestima).
Para o presente estudo, cabe-nos identificar, dentro da estrutura de reconhecimento proposta
por Honneth, as relações primárias percebidas pelos sujeitos submetidos ao encarceramento
nas unidades prisionais do Espírito Santo a fim de verificar dentro das dimensões da
personalidade carencial ou afetiva de cada um deles, de que modo as formas de desrespeito
realizadas pelo Estado e seus agentes, seja por meio de maus-tratos, violação e danos
psicológicos, foram percebidas como ameaça à já formada concepção de pessoas desses
sujeitos. Assim, as torturas teriam tido o condão de modificar a própria compreensão que
indivíduo possuia de si mesmo, ultrapassando a esfera do não reconhecimento de uma
pretensão na sociedade, para modificar a própria noção de pretensão que aquele sujeito
possuia em suas expectativas de vida, em grau de ofensa e desrespeito que promove
verdadeira lesão psíquica a um sujeito (HONNETH, 2015, pág. 214).
A mudança promovida na própria noção do que o sujeito entende de si mesmo é tamanha, ao
ponto de haver verdadeiro rebaixamento pessoal do sujeito lesionado, seja através de um
sentimento de profunda humilhação consubstanciada em uma espécie de vergonha social que
fere para sempre a confiança que aquele indivíduo tem de si próprio, seja em um nível de
rebaixamento que o fere física ou psicologicamente a ponto de destruir qualquer afirmação de
que o sujeito compõe ou é membro de determinada sociedade.5
Dessarte, tem-se que as políticas públicas direcionadas à comunidade carcerária ainda
possuem traços do período compreendido como “ditadura civil-militar” no Brasil, de modo
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sociedade no sujeito, vide: SCARRY, Elaine, The Body in Pain. The Making and Unmaking of the world, Nova
York/Oxford, 1985, cap. I.
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que “as análises históricas do desenvolvimento da democracia no Brasil, revelaram mesmo
agora, mais de vinte anos após a democracia restabelecida através de uma constituição
democrática promulgada para proteger os direitos humanos, que o país ainda sofre o dano
social imposto pela violência aos seus cidadãos” (VINCENZI, 2016).6
Muito provavelmente pelo fato de que o processo de redemocratização do Brasil ainda se
demonstre incompleto, somado à inércia institucional as violações contra os direitos civis e as
garantias constitucionais dos seres humanos persistem no Brasil em detrimento da ineficácia
do sistema legal, cujas raízes históricas não podem ser esquecidas, já que certamente esse
paradigma histórico com a privação de direitos vivida no Brasil através do Estado de
Exceção, ainda é presente na realidade da Segurança Pública Brasileira.
Nesse contexto, as violações de direitos e o desrespeito por agentes estatais dos direitos
fundamentais da comunidade carcerária, parece compreender um grau de profundidade na
violação de suas pretensões, auto-estima e confiança, que ultrapassa o desrespeito moral para
atingir a integridade corporal do apenado por meio de maus-tratos físicos e psicológicos, a
ponto de impor-se ao ser humano detido estar com seu corpo à disposição do estado, o agente
estatal tem-no sob seu controle, desrespeitando as pretensões de direitos daquele sujeito que
atinge a fase de tortura, sentimento que promove a perda do senso de realidade, fere a
autoconfiança do indivíduo e o transforma em classe de subcidadão, diverso daquela
determinação de ser humano garantida pelo direito fundamental à proteção de sua
individualidade e dignidade.  (HONNETH, 2016, pág. 217).
Essas relações de violência possuem contexto circular, uma vez que as próprias relações de
desrespeito em políticas públicas para a comunidade carcerária são resultantes de trajetórias
de desrespeito vivenciadas por aqueles indivíduos, desde antes do encarceramento e cujo
início remonta a imagens negativas de sua personalidade, adquirida desde a adolescência até
a fase adulta, em razão de atos de violência no contexto da família e da comunidade em seu
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No original: “Historical analyses of the development of democracy in Brazil reveal that it has taken place
gradually, in a struggle that goes beyond politics, seeking to root out the vestiges of violence indistinctly applied
during the years that the country lived under a dictatorship. Even now, more than twenty years after democracy
was established and a democratic constitution was enacted to protect human rights, the country still suffers from
the social damage imposed by violence upon its citizens”.
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entorno, transformando essas mudanças em sua concepção de pessoa em reações-padrão de
sofrimento que acompanham toda trajetória desse indivíduo e continuam a reverberar
indefinidamente em armadilhas de revitimização do sujeito (SUTTERLÜTY, 2007, p. 9).7
As situações de violência, maus tratos, tortura e incompreensões do apenado distanciam-no
do seu entendimento de ser sujeito de direitos e possuidor de dignidade. Talvez, cumpre-nos
aqui ponderar, que os apenados possam ter passado por situações anteriores de não
reconhecimento em outras esferas sociais - a família e a sociedade - dificultando a
compreensão circular que toda a sociedade possui daqueles indivíduos dentro da história e
ainda, vivenciada no contexto da própria formação de sua individualidade, experimentada de
maneira corrompida pelas formas de desrespeito que lhe acompanharam ao longo da vida até
o apenamento. Em outras palavras, as vidas dos detentos são estereotipadas como em filmes
hollywoodianos fazendo a população em geral crer nas narrativas comuns sobre o não
reconhecimento que teriam sofrido em outras esferas, fazendo-os - eles próprios - crerem
nessas narrativas, que tornam-se, assim, circulares.
3. O PARADIGMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - RELAÇÕES DE
DESRESPEITO E LESÕES NA AUTOCONFIANÇA
O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo; em todo o país há quase
meio milhão de pessoas presas.8 A cada ano, a lotação dos presídios cresce continuamente.
Além dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (este menos do que os demais) terem,
infelizmente, adotado uma política de encarceramento em massa nas últimas décadas, não
criaram as condições necessárias para atender a essa demanda. As condições precárias e
desumanas do sistema prisional brasileiro violam sistematicamente os direitos fundamentais
de milhares de pessoas, em especial se comparadas com os avanços conhecidos já alcançados
em outros países. Maus tratos, tortura, superlotação, ausência de assistência médica e
7

Tradução livre de “[...] trajectories of disrespect and the resulting negative self-images play just as important a
role in the subsequent use of violence in adolescence and young adulthood as do both the trajectories of
powerlessness in violent family contexts and the fantasies of counter-violence resulting from them. In the
process, a characteristic pattern governs how these trajectories of suffering are transformed into patterns of
violent action”
8
Disponível em:
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2396239/brasil-ja-tem-a-terceiramaior-populacao-carceraria-do-mundo>.A
cesso em: 12 mai. 2017.
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verdadeiro acesso à justiça, são alguns elementos do panorama de violações a que os presos
no Brasil estão submetidos.
Os problemas que apresenta não somente decorrem apenas das políticas públicas na área da
segurança pública, mas também da atuação do crime organizado e da corrupção presente nas
instituições públicas capixabas. Por décadas, a sociedade civil denunciou a falência do
sistema prisional do estado, mas o pacto de silêncio entre as autoridades públicas estatais
favoreceu a não responsabilização dos envolvidos nos crimes, a deterioração das condições
dos presídios e a impunidade dos executores de defensores de direitos humanos. Em 2006, o
sistema prisional do Espírito Santo sofreu um colapso e rebeliões aconteceram em unidades
de todo o estado.
Por esse motivo este será nosso marco histórico inicial. Passaremos, assim, à análise das
relações intersubjetivas estabelecidas na violação de direitos fundamentais iniciada a partir do
ano de 2009 no estado. Apesar de o caos e a violência nos presídios terem ganhado
visibilidade nacional, o governo institucional foi incapaz de apresentar soluções para os
problemas estruturais do sistema e de combater as práticas violadoras do Estado de Direito,
que se intensificaram. Uma portaria estadual impediu a sociedade civil de adentrar aos
presídios para realizarem a monitoria e a fiscalização. O Conselho Estadual de Direitos
Humanos do Espírito Santo viu-se obrigado a ajuizar uma ação judicial para revogar referida
portaria, conseguindo, por fim, derrubá-la por meio de decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
O Governo do Estado do Espírito Santo passou a utilizar delegacias de polícias, contêineres,
micro-ônibus e outras instalações precárias para abrigar a população carcerária crescente. A
justificativa era de que esses recursos resolveriam o problema da superlotação. Nos
contêineres, também conhecidos como celas metálicas, presos eram confinados num
ambiente em que a temperatura chegava a 50 graus e sem condições básicas de higiene.
Unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei tinham problemas semelhantes
àquelas dos adultos. Em uma das unidades prisionais do estado, a Cascuvi (Casa de Custódia
de Viana), o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo (CEDH-ES) registrou
dez esquartejamentos de presos durante o período em que as organizações da sociedade civil
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foram impedidas de visitar os presídios. Diante dessa situação, a parceria entre organizações
locais e nacionais foi decisiva para desenvolver ações estratégicas que pudessem enfrentar as
práticas violadoras do Estado de Direito e transformar essa realidade. A questão foi
novamente levada às autoridades públicas brasileiras.
A sociedade civil também denunciou a situação aos sistemas regional de proteção de direitos
humanos (Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos) e internacional (Conselho de Direitos Humanos e Relatores Especiais da
Organização das Nações Unidas). Por fim, o tema teve grande repercussão nas mídias
nacional e internacional. As atrocidades ganharam visibilidade, o que resultou na
sensibilização da opinião pública. O governo foi obrigado a reconhecer alguns problemas até
então negados e apresentar respostas. Entre 2009 e 2011 houve resultados positivos, como a
desativação das celas metálicas, a interdição de delegacias de polícia e a redução da
superlotação. Contudo, o sistema ainda apresenta problemas sérios que devem ser resolvidos
a partir do diálogo e do trabalho das autoridades públicas com a sociedade civil brasileira.9
Outra característica do Espírito Santo se refere aos seus altos índices de violência, corrupção
e participação no crime organizado por agentes públicos. Nos últimos anos, o estado esteve
entre os três estados mais violentos do país, ao lado do Rio de Janeiro, Pernambuco e
Alagoas, no “ranking da morbidade”.10 A partir da década de 1980 os índices de violência
aumentaram; especificamente: em 1980 a média era de 15,07 casos de homicídios por 100
mil habitantes, já em 2009, o índice foi três vezes maior (58,09 casos), totalizando 2034
homicídios no ano. No total, no período de 2002 a 2009, ocorreram mais de 12 mil
homicídios no estado. Durante esse período, há registros de assassinatos de defensores de
direitos humanos (lideranças sociais e autoridades públicas), que tentaram enfrentar o crime
organizado e combater as violações de direitos humanos. Atualmente, o Espírito Santo

9

Para conhecer mais sobre as ações desenvolvidas pela sociedade civil, como também sobre o período de
violações compreendidos entre 2006 e 2011, vide: VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA
PRISIONAL DO ESPÍRITO SANTO/ Atuação da sociedade civil. Relatório Grupo de monitoramento dos
direitos humanos no ES. Vitória. 2011.
10
 Ver, “Mapa da Violência 2010: anatomia dos Homicídios no Brasil” (WAISELFISZ, 2010).
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apresenta uma proporção de 52,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, com alto índice de
violência contra mulheres.11
A extinta organização criminosa auto-intitulada Scuderie Le Cocq, formada por policiais,
empresários, políticos e advogados, era um dos exemplos da atuação do crime organizado no
estado. O grupo exterminava criminosos e assumia cargos de poder. Conhecido também
como “esquadrão da morte”, tornou-se famoso por exterminar crianças e adolescentes em
situação de rua entre as décadas de 1970 e 1990.12
Dados apresentados pelo Ministério da Justiça13 mostram que, a partir de 2002, a quantidade
de presos aumenta a cada ano. Em 2005, havia mais de 5 mil presos. Em 2010, eram quase 11
mil. A população carcerária é composta, em sua maioria, por jovens (18 a 24 anos), homens,
negros e pobres.14 O governo também não criou políticas públicas específicas para melhoria
do sistema prisional e socioeducativo. Não houve, por exemplo, o aumento de número de
profissionais qualificados - agentes penitenciários, socioeducadores, médicos, advogados e
outros profissionais - para atuar no sistema, conforme está previsto pela Lei de Execução
Penal (Lei Federal no 7.210/198423) e no Sinase (Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo).

Diante das manifestações e denúncias, o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) realizou uma inspeção nas unidades prisionais do Espírito Santo, em
maio de 2006. Naquela oportunidade, os Conselheiros Nacionais se referiram ao sistema
capixaba da seguinte forma:
Enfim, um verdadeiro caos! (...) É difícil, talvez impossível, narrar as condições
chocantes que vimos. (...) Trata-se de local degradante, malcheiroso, sujo, propício a
doenças que, por acaso enumeradas aqui, dariam margem a várias páginas, já que a
unidade prisional não oferece, sequer, condições para porcos criados de maneira
primitiva. Uma verdadeira ‘casa de horror’ (...) Somos da opinião de que a situação
Os dados apresentados no parágrafo foram extraídos do “Balanço Preliminar dos Homicídios – 2010”,
pesquisa lançada em janeiro de 2011 pelo Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Economia e
Planejamento (SEP) e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSV) (ESPÍRITO SANTO; IJSV, 2011), e do “Mapa
da Violência 2010: anatomia dos Homicídios no Brasil” (WAISELFISZ, 2010).
12
Scuderie Le Cocq foi registrada como associação sem fins lucrativos em 1984, e só foi extinta vinte anos mais
tarde, em 2004, graças à ação do Ministério Público Federal. A sentença que dissocia o grupo está disponível
em: <http://ccr5.pgr.mpf.gov.br/ documentos-e-publicacoes/informativo/docs_jurisprudencia/decis_final.pdf>.
13
O caso foi comunicado à ONU pelo Fórum Reage Espírito Santo e Justiça Global (Ofício JG043/03, 25 de
março de 2003).
14
 Sistema Prisional, InfoPen – Estatística (BRASIL, 2006).
11
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do estado do Espírito Santo é grave. Portanto, medidas hão de ser implementadas
com a urgência que a situação constatada está a exigir15.

Em junho de 2006, dois meses após essa inspeção, o sistema sofreu, então, um colapso:
rebeliões simultâneas tomaram unidades prisionais em todo o estado. A situação de caos
requereu a intervenção da Força de Segurança Nacional Pública, gerenciada pelo governo
federal para controlar a crise nos presídios do Espírito Santo para restabelecer a lei e a
ordem. Diante dessa situação, no mesmo ano, a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito
Santo, por meio de uma portaria, proibiu a entrada de organizações da sociedade civil no
sistema prisional como forma de encobrir as graves violações. Organizações como a Pastoral
Carcerária e o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo (CEDH-ES), órgão
composto por representantes da sociedade civil e do poder público, foram impedidos de
continuar o trabalho de monitoramento nas instituições de privação de liberdade.
A portaria havia sido contestada em instâncias estaduais, mas todas as decisões foram
desfavoráveis às organizações de direitos humanos. Em 2009, após recorrer da decisão, o
Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo conseguiu reaver o direito de
adentrar os presídios por meio da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).16
Segundo o Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo
(CEDH-ES) em 2011, Bruno Alves de Souza Toledo, “havia uma hegemonia de práticas
violadoras e o silêncio de todas as instituições públicas do estado”, por isso havia “a
necessidade de desestabilizar esse pacto de silêncio”.17 Em 2009, o CEDH-ES e as
organizações da sociedade civil romperam com a proibição de ingresso com base nas
prerrogativas do próprio CEDH - ES e iniciaram visitas de fiscalização às unidades de
privação de liberdade juvenil e de adultos. Um grupo da sociedade civil capixaba, composto
por organizações como o Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdício Barbosa dos
Santos, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra– Espírito Santo, o Conselho

15

Vide: “Relatório de Inspeção no Estado do Espírito Santo: 12 a 14 de março de 2006” (BRASIL, 2006, p.
35-45).
16
Recurso em Mandado de Segurança nº 26.049- ES (2007/0310447-0). Relator Ministro Teori Albino
Zavascki. Decisão unânime. 28 de abril de 2009.
17
Fala extraída da palestra “Combate à Tortura: a Experiência de uma Coalizão de Organizações Brasileiras”,
ministrada durante o 10º Colóquio Internacional de Direitos Humanos, realizado pela Conectas Direitos
Humanos em outubro de 2009, em São Paulo.
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Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo e a Pastoral do Menor do Espírito Santo,
decidiram articular-se nacionalmente com outras ONGs brasileiras, a Conectas Direitos
Humanos, de São Paulo, e a Justiça Global, do Rio de Janeiro, com as quais já vinham
desenvolvendo ações em anos anteriores. A partir de então essas organizações atuam juntas,
adotando ações nas esferas nacional e internacional.
Por sua vez, o Governo do Estado do Espírito Santo reagiu ao problema da superlotação,
realocando presos em instalações precárias e os submetendo a condições desumanas e
degradantes. O uso de delegacias de polícia, contêineres e microônibus como presídios
permanentes e a superpopulação tornaram-se realidade no sistema prisional do estado, que se
agravou após 2006 de modo brutal.
Diante da necessidade de registrar a situação e torná-la pública, as visitas conjuntas foram
feitas regularmente pelas organizações parceiras, que monitoraram as condições de detenção
entre 2009 e 2011 nas seguintes unidades prisionais:

(1) Unidade de Internação

Socioeducativa (Unis) de Cariacica. Desde 2009, as organizações em conjunto têm realizado
visitas periódicas de monitoramento. (2) Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila
Velha - Novembro de 2009; - 4 de fevereiro de 2010; - 6 de abril de 2010; - 23 e 24 de agosto
de 2010; - 6 de abril de 2011.

(3) Penitenciária Feminina de Tucum em Cariacica -

Novembro de 2009. (4) Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica – 3 de
fevereiro de 2010. (5) Centro de Detenção Provisória de Cariacica - 4 de fevereiro de 2010.
(6) Delegacia de Homicídios de Vitória - 4 de fevereiro de 2010. (7) Centro de Detenção
Provisória de Guarapari - 23 de agosto de 2010. (8) Centro Socioeducativo ao Adolescente
em Conflito com a Lei - 24 de agosto de 2010. (9) Centro de Detenção Provisória II de Viana
- 7 de abril de 2011.18
Em todas estas visitas, foram constatado a existência de tortura nos presídios do Espírito
Santo ao menos durante 2006 e 2011. Conhecedora dos fatos, segundo o Relatório Sobre
Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes no Espírito Santo, elaborado
18

As informações encontram-se disponíveis em documento elaborado em conjunto pelas instituições de direitos
humanos, intitulado: VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA PRISIONAL DO ESPÍRITO
SANTO/ Atuação da sociedade civil. Relatório Grupo de monitoramento dos direitos humanos no ES. Vitória.
2011.
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pelo CEDH/ES19, a sociedade civil propôs ao Governo do Estado a assinatura do documento
denominado “Pacto pela Erradicação da Tortura, Tratamentos Cruéis, Desumanos e
Degradantes”, tipo soft law de direito interno, pois (infelizmente) não vinculante para o
governo, mas prospectivo em termos de políticas públicas. Assinado em 13 de dezembro de
2004 pelos representantes dos três poderes e diversas outras autoridades e representantes de
entidades da sociedade civil organizada. O Pacto objetivava reunir esforços de instituições
públicas e da sociedade para tentar coibir os crimes de tortura, sobretudo nos
estabelecimentos prisionais e de internação. As oito cláusulas estabelecem mecanismos para
prevenção e apuração dos crimes de tortura.
Entretanto, mesmo após a ratificação do aludido pacto, persistiram as denúncias de violações
de direitos humanos, principalmente nos estabelecimentos penais, as quais se intensificaram
no interstício temporal compreendido entre os anos de 2006 e 2010. A Tortura no Sistema
Prisional capixaba já ocupou espaço de destaque negativo no cenário nacional e
internacional. Diversas denúncias foram registradas, seja em tempos mais longínquos ou
atuais. No dia 16 de março de 2010 foi tema de um painel durante a realização da 13ª sessão
do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. Além disso, o Estado brasileiro
responde a duas denúncias perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos sobre a
prática de maus tratos em estabelecimentos penais e unidade de internação de cumprimento
de medidas socioeducativas.20
As visitas geraram relatórios sobre a grave situação nas unidades inspecionadas, que serviram
para denunciar a situação a autoridades nacionais e internacionais, grande parte das denúncias
e resultados dessas violações encontram-se no documento intitulado “RELATÓRIO SOBRE

19

RELATÓRIO SOBRE TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS CRUÉIS, DESUMANOS E
DEGRADANTES NO ESPÍRITO SANTO. Conselho Estadual de Direitos Humanos. Vitória, 2011. Acesso em:
10
de
Setembro
de
2017.
Disponível
em:
http://www.rcdh.es.gov.br/sites/default/files/ES%202011%20CEDH%20Relatorio_Tortura_ES.pdf
20
Houve pronunciamento do Presidente do CEDH na sede do Conselho de Direitos Humanos da Organização
das Nações Unidas em Genebra no dia 15 de Março de 2010. As informações contidas neste pronunciamento
referem-se à situação vivenciada pelo sistema prisional capixaba até 15 de março de 2010. Entre as denúncias,
haviam prisões em contêineres, sendo a última unidade prisional em container no Espírito Santo desativada em
31 de Agosto de 2010. Já em relação a carceragem do DPJ de Vila Velha, alvo de ação cautelar contra o Brasil
na OEA, foi desativada em 27 de setembro de 2010.
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TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS CRUÉIS, DESUMANOS E DEGRADANTES
NO ESPÍRITO SANTO”21, elaborado pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos do ES.
4. CONCLUSÃO
Esperamos, a partir da exposição da realidade carcerária compreendida entre o período de
2006 e 2009 feita nesse texto, termos podido demonstrar práticas reiteradas de agentes
públicos nas unidades carcerárias do ES, que a partir do referencial teórico delineado no
tópico anterior, enquadram-se nas relações de desrespeito e danos à autoconfiança dos presos,
independente dos danos jurídicos e violações de direitos abstratos que as ações perpetradas
pelo Estado pareçam ter incorrido.
Isso porque, a promoção ou o insucesso dessa política pública, ao menos durante o período
analisado, estimulou ou permitiu a manutenção de um estado de coisas, que compreendeu o
desenvolvimento de práticas de tortura e maus tratos dos encarcerados. Esses danos foram
denunciados na Organização das Nações Unidas e na Corte Internacional de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), uma vez comprovada a existência
de violações físicas e psicológicas em presos, agredidos com espancamentos, sem direito a
alimentação decente, higiene, expostos a superlotação e situação degradante, como também
desrespeitados em seus direitos humanos.
Nessa linha de raciocínio, parece não haver dúvidas de que as situações de tortura, pressão
psicológica, restrição de direitos à alimentação, higiene, segurança e igualdade, realizada por
meio da repressão policial e a ausência de investimentos e manutenção adequada dos
presídios, constituem forma de não reconhecimento que representa privação deliberada de
direitos que lesa justamente aqueles indivíduos submetidos ao regime reduzido de liberdade,
a tal ponto que afeta negativamente seus valores sociais de bem e justo, degradando sua
honra, dignidade e estima social por meio de qualquer possibilidade de auto-realização. De
igual modo, as experiências negativas promovem tamanha desvalorização social daquele
sujeito, levando-o a uma perda de autoestima e com isso a capacidade de entender a si
próprio como estimado por suas propriedades e características intrínsecas, já que subtraído de
 Op. cit.
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si todo e qualquer assentimento social por meio da violência, a inexistência de solidariedade
o torna um sujeito inferiorizado perante a comunidade (HONNETH, 2015, págs 2017-218).
Há ainda nesse grupos de apenados apresentados nos relatórios de violação de direitos
humanos elaborados durante o período, experiências de desrespeito que se enquadram
naquelas constituídas por Honneth, a saber, o abatimento do corpo humano (dor física) pela
tortura e violação, denominada de morte psíquica e a morte social com a inexistência de
cidadania para o sujeito e verdadeira humilhação, ameaçados em sua identidade (HONNETH,
2015, pág. 2019).
É precisamente nestas situações que as reações negativas que acompanham no plano psíquico
a experiência do desrespeito (lesão, tortura ou psicológico), podem permitir a base
motivacional para verdadeira luta por reconhecimento, de modo que tais violações,
permitiram a mobilização e articulação dos movimentos sociais em direitos humanos e
proteção dos presos, a fim de motivar uma luta de reconhecimento e proteção desses
indivíduos, que em razão da suspensão de garantias básicas de cidadania, possuem suporte de
incidência nos aprisionados, mas sustentação e defesa dessas garantias protagonizadas por
aquelas representações civis dos ausentes e invisibilizados22, conforme apresentados no
presente estudo.
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Resumo:
Esta pesquisa procurou mapear a compreensão sobre Direitos Humanos entre agentes
penitenciárias e apenadas, da Penitenciaria Feminina de Mato Grosso. Para tanto, analisamos
as políticas de formação, capacitação e qualificação para os profissionais do sistema
penitenciário, bem como a aplicação destes conhecimentos no cotidiano profissional. Assim
como, levantamos dados do perfil socioeconômico das apenadas, e verificamos o grau de
compreensão destas a respeito dos Direitos Humanos e relatos de violações destes direitos
durante o cumprimento de suas penas. O procedimento metodológico utilizou pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo, utilizando entrevistas semiestruturadas com nove servidoras
e vinte e uma apenada. Considerando que trabalhamos com duas populações distintas,
utilizamos de dois grupos amostrais, agentes penitenciárias com cursos de formação e
detentas que já haviam sido julgadas e sentenciadas. O resultado obtido demonstrou que a
compreensão sobre Direitos Humanos entre as amostras investigadas é limitada e equivocada,
que geram enfrentamentos e situações de estresse. Tal quadro de dificuldades encontradas
pode potencializar quadros de estresse, desvalorização humana, adoecimento, além de gerar
embates e violências entre as partes. Deste modo, faz-se necessária a intervenção do Estado,
no que se refere à qualificação de servidores e apenadas em Direitos Humanos, de modo a
proporcionar compreensão real da dignidade humana e ambientes seguros de convivência.

Palavras Chaves: Direitos Humanos; Agentes, Sistema Penitenciário, Apenadas.

Introdução
O presente artigo tem por finalidade apresentar o resultado de pesquisa realizada na
Penitenciaria Feminina de Mato Grosso em 2016, referente ao mapeamento da relação de
compreensão sobre direitos humanos entre os agentes penitenciários e os apenados no
sistema penitenciário de Mato Grosso.
A pesquisa foi estabelecida com a pretensão de mapear e fomentar o conhecimento
sobre os direitos humanos (DH) tanto para os servidores, quanto para as apenadas gerando a
necessidade de expansão do conhecimento para a prática de trabalho realizado, suas
evoluções e diagnostico atual.
A aproximação com o tema surgiu em 2004, por ocasião de inserção no campo de
trabalho do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, e mais especificamente no campo
feminino em 2013, onde oportunizou o atendimento dessas mulheres privadas de liberdade. De
lá para cá, com a vivencia nas unidades penitenciarias se observa a necessidade de pesquisas
que nos leve a compreender até que ponto essas mulheres privadas de liberdade e as
servidoras compreendem seus papéis, frente aos direitos humanos, seus direitos e deveres, e
como esses questionamentos refletem no dia a dia da unidade penitenciaria.
Para desenvolvimento estabeleceremos algumas pontuações referente à organização
penitenciaria e as normas atinente ao tratamento das reclusas, analisando também de forma
rasa as praticas diárias da unidade, no que se refere a condições de vivencia e de trabalho.
Assim, dividida em duas partes, onde primeiro traçamos a percepção das servidoras
referente aos direitos humanos, suas condições de trabalho, curso de formação e as
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qualificações permanentes no que se referem aos direitos humanos, suas percepções sobre os
direitos humanos, referente a sofrer violação de seus direitos no exercício da função.
Na segunda parte, buscamos conhecer as condições socioeconômicas das reclusas,
suas noções sobre direitos humanos, o tratamento destinado a elas desde a entrada na
unidade, se após reclusão teve seus direitos violados, sobre os acessos a saúde, educação e
lazer previstos em Lei, referente às condições de vivencia enquanto privada de liberdade.
Pois apesar das conquistas históricas desses direitos, positivados na própria carta
magna, há ainda muito preconceito e ignorância quando se insere o rol dessas garantias aos
que se encontram, temporariamente, privados de sua liberdade. Quando nos referimos ao
Sistema Penitenciário e Direitos Humanos, necessitamos estabelecer os princípios para uma
possível reflexão além dos estereótipos.
Sendo nesse processo de grande relevância a qualificação profissional para mudanças
desse quadro, como também a educação no cárcere, pois a falta de conhecimento seja por
quaisquer motivações tem levado o servidor e os apenados a compreensões extremamente
errôneas sobre a real função da declaração dos direitos humanos e suas diretrizes.
Para tanto traçamos um panorama referente ao aprisionamento de mulheres no Brasil,
no Estado de Mato Grosso e na sua Capital Cuiabá, para assim conhecermos os dados e os
números dessa população que por muitas vezes passa despercebido aos olhos da sociedade.
A pesquisa também se ateve ao ultimo curso de formação e a grade curricular usada
pela escola de formação penitenciaria do estado, para compreender e entender o que é
priorizado na formação das servidoras.
Realizou-se também o levantamento referente ao perfil socioeconômico das reclusas,
na tentativa de conhecer e desmistificar a população carcerária da Penitenciaria Feminina do
Mato Grosso.
Mulheres em Situação de Prisão no Brasil

Conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional- DEPEN 2014, a população
carcerária feminina no Brasil subiu de 5.601 para 37.380 detentas entre 2000 e 2014, um
crescimento de 567% em 15 anos. A maioria dos casos é por tráfico de drogas, motivo de 68%
das prisões. Os dados integram o Infopen Mulheres, levantamento nacional de informações
penitenciárias do Ministério da Justiça, que, pela primeira vez, aprofunda a análise com o
recorte de gênero.
No total, as mulheres representam 6,4% da população carcerária do Brasil, que é de
aproximadamente 607 mil detentos. A taxa de mulheres presas no país é superior ao
crescimento geral da população carcerária, que teve aumento de 119% no mesmo período.
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Na comparação com outros países, o Brasil apresenta a quinta maior população
carcerária feminina do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (205.400 detentas), China
(103.766) Rússia (53.304) e Tailândia (44.751).
Os dados da realidade da mulher no sistema carcerário foram extraídos do
levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça em junho de 2014, que, no entanto, não
trazia detalhamento por gênero. Sendo apresentado o perfil das mulheres privadas de
liberdade por escolaridade, cor, faixa etária, estado civil, além do percentual de presas por
natureza da prisão, (provisória ou sentenciada), tipo de regime (fechado, semiaberto ou aberto)
e a natureza dos crimes pelos quais foram condenadas.
O perfil num panorama nacional – Cerca de 30% das presas no Brasil ainda aguardam
julgamento. Sergipe lidera o número de presas provisórias, com 99% das detentas nessa
condição, enquanto em São Paulo, apenas 9% delas aguardam sentença da Justiça.
Dados do Infopen mulheres, afirmam ainda que a maioria das mulheres presas no país
(68%) é negra, 31% são brancas e 1%, amarela. No Acre, 100% das detentas eram negras em
junho de 2014. O segundo estado com o maior percentual é o Ceará, com 94%, seguido da
Bahia, com 92% de presas negras. O número de indígenas não chega a 1% da população
carcerária feminina nacional. Existindo presas indígenas nos estados de Roraima, Amapá,
Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Quanto à faixa etária, cerca de 50% das mulheres encarceradas têm entre 18 e 29
anos; 18%, entre 30 e 34 anos; 21%, entre 35 e 45 anos; 10% estão na faixa etária entre 46 e
60%; e 1%, tem idade entre 61 e 70 anos. Segundo o levantamento, em junho de 2014, não
havia presas com idade acima dos 70 anos.
Quando o assunto é escolaridade, apenas 11% delas concluíram o Ensino Médio e o
número de concluintes do Ensino Superior ficou abaixo de 1%. Metade das detentas possui o
Ensino Fundamental incompleto, 50%, e 4% são analfabetas.
É nesse cenário que a criminalidade feminina vem se tornando visível e crescente no
cenário nacional, aliado a preponderância da cultura machista sob a condição feminina.
Mulheres em Situação de Prisão no Mato Grosso
O sistema de prisões femininas no estado de Mato Grosso é composto por seis
unidades prisionais, sendo 06 cadeias e 01 penitenciaria. As cadeias se encontram localizadas
nas cidades de Cáceres, Colíder, Nortelândia, Rondonópolis, Tangara da Serra, Barra do
Garças e a penitenciaria se localiza na capital do estado na cidade de Cuiabá.
As cadeias são destinadas as recuperandas provisórias, que se encontram aguardando
decisão judicial referente à sua condenação ou soltura. Porém, por vários fatores como a
demora no julgamento dos processos judiciais e pela falta de estrutura nas cadeias a
penitenciaria abriga tanto mulheres condenadas quanto provisórias.
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As unidades realizam a custódia de 552 recuperandas, espalhadas pelo estado, a
capacidade de vagas destas unidades é de 488 (Quatrocentos e oitenta e oito) vagas para
custódia de reclusas, contudo, tendo na data da pesquisa um déficit de 64 vagas, o que diante
do cenário brasileiro é razoável.
Deste total da população apresentada acima, 301 são provisórias e 251 são
condenadas, e muitas desenvolvem trabalhos laborais no interior e exteriormente a unidade, e
participam das aulas para a obtenção de melhora na escolaridade e remissão de pena.
A seguir a tabela 1, demostra os dados de cada unidade.

Tabela 1: Panorama Estadual da População de Feminina em Regime Fechado

Fonte: Infopen 2016

Através da analise dos dados apresentados, a população encarcerada no estado se faz
na sua maioria de presas provisórias, seguindo ainda um panorama nacional.
Observou-se também o déficit de vagas existente no sistema penitenciário de Mato
Grosso, que apesar de possuir uma população prisional pequena, sofre com a existência de
déficit de vaga, seguindo um panorama nacional. Panorama esse, que demonstrou o aumento
eminente dessa população, podendo ocasionar superlotações e mais violações aos tratados
dos direitos humanos.
Penitenciaria em Cuiabá: Penitenciaria Feminina Ana Maria Do Couto May
O Estado de Mato Grosso conta com 01 unidade Penitenciaria na cidade de Cuiabá para
abrigar as mulheres privadas de liberdade. A Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May,
fundada em Fevereiro de 2001, com capacidade para 180 recuperandas, na data da pesquisa
possuia 207 internas. Conforme, Sistema de Informação Penitenciário- MT - SIAPEN –
13/09/16.
A Penitenciária faz parte do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, vinculada à
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), a partir da Lei Complementar nº. 413, de
20 de dezembro de 2010 que criou esta secretaria. Esta localizada no município de Cuiabá em
Mato Grosso, orientada ao cumprimento de pena por regime fechado. Esta unidade
penitenciaria é ligada a Superintendência de Gestão de Penitenciárias, sendo que esta faz
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parte da Secretaria de Administração Penitenciária, dentro do organograma da SEJUDH, sendo
classificada como penitenciaria de segurança máxima (Dados fornecidos pela SEJUDH, 2016).
Nas demais cidades do interior do Estado, o que existem são cadeias publicas que
realizam custodia de mulheres no regime fechado, a penitenciaria na data da pesquisa tinha
em seu quadro de reclusas, presas condenadas e provisórias, abriga ainda 01 mulher grávida e
não abrigava crianças.
A gestão das unidades no Estado de Mato Grosso é feita por agentes penitenciarias de
carreira, em sua direção, subdireção e chefia de disciplina, bem como gerente administrativo e
todo corpo técnico.
Na penitenciaria não existem homens em seu quadro funcional na função de Agentes
Penitenciários, em observação à Lei 12.121/09, sancionada no dia 16 de Dezembro de 2009,
pela presidência da República, determinando a exclusão dos agentes masculinos dos presídios
femininos e dando prazo de 180 dias para que a regra seja cumprida, data essa já bastante
extrapolada, sendo cumprida somente em 2016.
Quanto à estrutura física a unidade penitenciaria, com capacidade para abrigar 180
mulheres é composta por cinco raios, divididos da seguinte forma:
Raio 01- Presas provisórias;
Raio 02- Presas condenadas;
Raio 03 – Presas que trabalham;
Raio 04- Presas com alto grau de periculosidade ou ligadas a Facção;
Raio 05- Presas que correm risco de vida ( pelo delito cometido)
Possui ainda 08 celas individuais (06 para triagem e 02 para saúde mental).
A Penitenciaria possui ainda áreas destinadas à oficina de costura (uniformes), cozinha
(doces e salgados), enfermaria, escola, espaço multiuso (escola, palestra, culto), salão de
beleza, mercado, espaço materno infantil (em construção) e 02 quadras para banho de sol.
Contando com uma equipe de trabalho: de 01 Enfermeira, 08 Técnicas de enfermagem,
01 Farmacêutica, 01 Assistente social, 01 Psicóloga, 02 Dentistas, 01 Auxiliar de saúde bucal,
03 Ginecologistas, 01 Ortopedista, 01 Nutricionista, 16 assistentes administrativos, 65 agentes
do sexo feminino, 01 diretora, 01 subdiretora e 01 chefe de disciplina.
A unidade penitenciária localiza-se no perímetro urbano, sendo no bairro Pascoal Ramos,
ao lado da Penitenciaria Central do Estado, mais conhecida como Pascoal Ramos, nome dado
anteriormente a unidade. Porém, no ano de 2009, através do decreto nº 1.333 foram alterados
os nomes de duas, das três instituições, através de reivindicações dos moradores dos bairros
onde estão instalados tais estabelecimentos.
A mudança do nome surgiu a partir do movimento popular dos moradores dos dois
bairros, pois os mesmo sentiam-se prejudicados pela carga simbólica em ter o nome do bairro
como “referência” a tal penitenciária.
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Capacitação dos Servidores Penitenciários: Escola Penitenciária
A constituição brasileira e a Lei de Execução Penal (LEP) incorporaram às novas
disposições legais internacionais, o plano nacional de direitos humanos de 1996 e estimularam
a criação de cursos de formação de agentes penitenciários e o plano nacional de segurança
pública de 1998 e recomendam a realização de programas de formação, capacitação e
aperfeiçoamento profissional dos agentes penitenciários, todo esse aparato legal que deve
norteia as práticas de detenção e custódia dos apenados, que conforme veremos são
realizadas neste estado pela Escola Penitenciaria.
A Escola Penitenciaria em Mato Grosso, criada pela Lei Complementar 389/2010, e foi
instituído pelo Decreto Estadual nº 629, de 25 de agosto de 2011 constitui órgão da
administração Direta do Poder Executivo Estadual, que funciona como uma Coordenadoria de
Ensino Penitenciário.
Possui o objetivo de promover a formação, qualificação e especialização de todos os
servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, tais como: Profissionais de
Nível Superior, Assistentes Administrativo, Agentes Penitenciários e Auxiliares Administrativo.
Realizam cursos de formação profissional, capacitação inicial e continuada, atualização e
treinamentos em serviços para servidores do sistema penitenciário, em todos os níveis.
Promove e participa de encontros, seminários e simpósios, ciclos de estudos e
conferências que visam o aperfeiçoamento profissional dos servidores envolvidos nos projetos
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH.
Fornecem dados sobre o aproveitamento dos servidores nos cursos realizados, tendo
como visão ser referência no Brasil na formação dos Servidores do Sistema Penitenciário do
Estado de Mato Grosso, promovendo a profissionalização para custódia humanizada por meio
do procedimento de segurança e disciplina.
A escola é criada com a missão também de promover o desenvolvimento institucional por
meio da formação e profissionalização, valorizando o potencial humano dos servidores do
Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.
O processo pedagógico, acerca da formação e capacitação profissional, dentro da
Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, para a sua plena execução,
depende, necessariamente, de atitudes e ações emanadas das políticas públicas, as quais
detêm as prerrogativas de colocar, na direção correta, os caminhos do futuro profissional do
Sistema Penitenciário.
A matriz curricular dos cursos de formação e capacitação profissional que está instituída
no Plano Diretor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH contempla
todos os anseios da classe de trabalhadores. A partir da matriz curricular os cursos poderão ser
ministrados em consonância com as prerrogativas profissionais ditadas pelo Departamento
Penitenciário Nacional – DEPEN.
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Segundo Waldir Roseno, Agente Penitenciário, Professor, Escritor e à época se
encontrava na Coordenação de ensino da Escola Penitenciaria:
[...] “Infelizmente, o Estado de Mato Grosso esteve atrás dos outros
entes da Federação, por não haver uma gestão mais centrada nos quesitos
inerentes ao ensino profissional, mas é preciso dizer que isso só aconteceu
por improbidade administrativa de gestões anteriores. Hoje a realidade é bem
diferente, pois a Escola Penitenciária, a partir da publicação do seu Decreto
de criação, já está inserida no cenário nacional. Os atuais gestores da escola
foram convidados a participar do lº Encontro Nacional de Diretores de Escolas
Penitenciárias, com a incumbência de apresentar, a todos os participantes, o
projeto do Curso de Operações”. (Roseno, 2011. Pag. 01)

É possível identificar os avanços da escola quando vemos os números de ações e
atividades em que a gestão da escola esteve atuando. É preciso entender que a escola, não
trabalha apenas na execução de curso, o trabalho é bem mais amplo. Os projetos inerentes ao
desenvolvimento da qualidade do serviço do Sistema Penitenciário de Mato Grosso são
incumbências da escola.
São vários trabalhos realizados pela instituição, porém é preciso competência e
habilidade de amplitude especifica para que a escola permaneça no caminho da educação
profissionalizante com responsabilidade, a fim de compatibilizar os trabalhos no sistema em
conformidade com os anseios sociais, pois a prisão é um estado temporário de pessoas que
vislumbram o futuro de forma mais ansiosa e com conjecturas que demonstram vontade e
perseverança e o resultado disso é obtido através da dedicação e profissionalismo dos
servidores que lidam, diretamente, com essas pessoas.
A Escola Penitenciária é ligada diretamente a Gestão da Secretaria Adjunta de
Administração Penitenciaria- SAAP, que tem o complexo compromisso de atender todas as
prerrogativas do pleno exercício do serviço prisional, a partir da sensatez em ofertar cursos e
capacitações, de âmbito profissional, a fim de atender todo o sistema para a plena satisfação
social.
Existe ainda a necessidade de estudos, análises e conclusões em torno da oferta do
Curso de Graduação em Tecnólogo do Serviço Prisional que Segundo Roseno; já foram
amplificados e resta apenas a junção das parcerias em ajustes de cooperação técnica. O curso
deverá ser ministrado pelo Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, antiga Escola Técnica
Federal – ETF. Esse curso é de suma importância para o futuro profissional dos servidores do
sistema, por isso as questões que demandavam maiores estudos e observações já foram
sanadas, inclusive os gestores da escola já construíram a Matriz Curricular, com registro no
MEC, para início do curso.
A formação promovida pelas Escolas penitenciárias deve ser capaz de fazer com que o
potencial de competências e habilidades de cada servidor penitenciário seja transferido para a
sua prática profissional, através da articulação entre os saberes promovidos nos cursos e os
que o próprio servidor carrega com parte da sua bagagem pessoal e experiência de vida.
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A escola é responsável pela capacitação e formação dos agentes penitenciários, em
todos os eixos que são:
I. Administração penitenciária
II. Saúde e qualidade de vida
III. Segurança e disciplina
IV. Relações humanas e reinserção social
Essa articulação permitirá que o servidor penitenciário em exercício de sua função
desempenhe a mesma em concordância às expectativas relacionadas com a sua função social,
e contribuirá para a sua plena realização pessoal e profissional, de acordo com os objetivos
previstos pela Lei de Execução Penal, que indicam que “a escolha do pessoal administrativo
especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional
e antecedentes pessoais do candidato” (art. 77), sendo que a administração penitenciária
deverá zelar para que o ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a
ascensão funcional, ocorram mediante a realização de cursos específicos de formação,
procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício (art. 77, § 1º).

Tabela 2: Matriz curricular e carga horária do curso de Formação de Agentes Penitenciários em
2013
Disciplinas

Carga horaria

Organograma organizacional

02 horas

Estatuto do servidor público

04 horas

Lei de Execução Aplicada a pratica

04 horas

Direito Constitucional

04 horas

Direito Penal e Processual Penal

16 horas

Gerenciamento de Crise

16 horas

Ética e Moral

04 horas

Promoção e Proteção a saúde

08 horas

Habilidade e Competência no âmbito prisional

04 horas

Desenvolvimento Interpessoal e Humanização

04 horas

Administração Penitenciaria

16 horas

Assistência a saúde no âmbito da unidade

02 horas

prisional
Educação no Sistema Penitenciário

02 horas

Noções e Normas de Funcionamento das

16 horas

unidades prisionais
Homofobia

02 horas

Direitos Humanos

04 horas

Noções de Processo Administrativo

04 horas

Inteligência Penitenciaria

04 horas
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Assistência Psicológica no Âmbito da Unidade

02 horas

Prisional
Diretrizes da Funac

02 horas

Estratégia de Primeiros Socorros

08 horas

Intervenção Tática

400 horas

Fonte: Cronograma curso de formação Ano 2013 (anexo)

Em observação ao quadro de distribuição de cargas horária no referido curso de
formação verificou que há uma disparidade na distribuição das horas consequentemente na
formação, onde é reservado um total de 20 horas entre as temáticas: Ética e Moral, Promoção
e Proteção a Saúde, Desenvolvimento Interpessoal e Direitos Humanos; estas ligadas
diretamente a preparar o servidor para o trabalho mais humanizado nas suas atribuições.
Contra um total de mais de 450 horas entre as disciplinas de controle e Intervenção Tática.
O que deixa bem claro que o agente penitenciário é formado para manter maior controle
e intervir em momentos de crises nas unidades com maior repressão, não para um trabalho
humanizado e que vise ressocialização.
Segundo informação da Escola Penitenciaria, uma nova matriz Curricular Nacional, está
sendo analisada pelos gestores e pretende ser um documento referencial, que descreve o
elenco das principais competências, habilidades saberes e atitudes que devem ser
desenvolvidos junto a todos os que desempenham suas funções no sistema penitenciário. E
assim haverá mudanças nessa grade curricular.
“As particularidades da vida carcerária levam à necessidade de atualizar e
adequar práticas e saberes, priorizando estratégias de prevenção que incluam
a própria população carcerária e os servidores penitenciários como possíveis
parceiros na promoção da saúde. A falta dessa adequação teórico-prática
produz também o cansaço e o desinteresse desses profissionais e a
rotinização de suas práticas”. (DEPEN, 2006, pág. 06 )

O que se pretende conforme documento do DEPEN, é deflagrar um processo
qualificação da atuação das Escolas Penitenciárias, que tenha como ponto fundamental a
elaboração de um Projeto Político Pedagógico como documento preliminar e orientador da
proposta pedagógicas das Escolas Penitenciárias, dentro de uma perspectiva de execução
penal que prime pelo “tratamento penitenciário”.
Dados da Pesquisa com as Agentes Penitenciarias
A pesquisa direta foi realizada no interior da unidade Penitenciaria Feminina Ana Maria
do Couto May, por uma amostra de nove (09) mulheres de um universo de sessenta e cinco
(65) agentes lotadas na unidade penitenciaria, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
individuais também com as agentes na tentativa de seguir um padrão, no período noturno
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quando as mesmas já estavam no momento de descanso e revezamento nas dependências da
unidade.
Conforme relatado anteriormente o objetivo da pesquisa é verificar a compreensão
referente às Leis e Tratados que regem os Direitos Humanos na tanto para as reclusas quanto
para as servidoras penitenciarias.
Questionadas sobre a compreensão sobre Direitos Humanos as respostas foram das
mais variadas, desde que é um direito básico de todo ser humano, quanto que os mesmos
servem para assegurar e garantir os direitos de todos seja privado de liberdade ou não, até que
somente servem para proteger bandidos. Algumas fizeram ainda uma analise de que os DH
deveriam ser para todos, porém na pratica só protege bandido.
Quando questionadas se no ingresso da profissão, durante curso de formação haviam
estudado matéria especifica sobre DH, algumas informaram que havia sim, porem não
recordavam as horas estudadas, outras ainda por serem de ingressos em período diferente
informaram não ter tido nenhum tipo de disciplina relacionada ao tema.
Informaram que após ingresso não haviam participado de cursos de capacitação com
esse enfoque e sim curso de formação tática e de manuseio de armas letais e não letais, bem
como contenção de motins e rebeliões. E que os cursos que visavam esse tema haviam feito
pelo SENASP de forma online, com poucas horas, que ainda assim são de suma importância
para capacitação profissional.
Sobre estarem preparadas para desenvolver suas atividades profissionais respeitando os
direitos e diretrizes, algumas relataram estarem preparadas, outras ainda acreditam estarem
parcialmente, outras declaram ser impossível esse tipo de atuação na atual realidade.
De forma unanime concordam entre si, que tem seus direitos violados principalmente por
parte do Estado e no exercício de suas funções, por trabalharem com baixo efetivo e
equipamentos inapropriados, e de forma insalubre, devida as precárias estruturas das
unidades.
Declaram que o equipamento utilizado muitas vezes é adquirido por elas próprias para se
ter maior segurança no desempenho da função e que os equipamentos fornecidos pelo Estado
são insuficiente e por diversas vezes se encontram estragados. A falta de muitos materiais
permanentes, também foi relatado pelas servidoras, que são cobradas para desenvolver sua
função com máxima excelência, porém sem equipamento de boa qualidade ou muitas vezes
sem equipamento.
Sobre a remuneração paga pelo Estado concordam que está longe do ideal, por conta da
periculosidade da profissão e do estresse causado, e que acabam gastando com saúde mais
que em outras profissões. No entanto reconhecem que nos dias atuais está bem melhor que há
anos atrás.
As sugestões deixadas por elas são as mais variadas: que se respeitem mais tanto as
recuperandas como as servidoras; que as condições de trabalho melhorem; aumento do efetivo
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funcional; mais rigor nas leis para as recuperandas; valorização do servidor penitenciário e
melhorias na estrutura e segurança das unidades penitenciarias.
Conhecendo o interior das unidades durante a pesquisa e no desempenho de função,
verifica-se que a compreensão e conhecimento referente aos direitos humanos e como os
mesmos se efetivam fica muito a desejar entre as servidoras, pois ainda prevalece à cultura de
encarceramento ao máximo possível e há também um desconforto entre as mesmas quando
esse tema é levantado, pois no desempenho da função ele é sempre esquecido. O que fica
claro quando esclarecem que não se lembram de terem participado desta disciplina no curso
de formação.
De forma geral as mesmas se sentem violadas por parte do Estado no que se refere a
condições, a terem seus direitos violados, apesar de confirmarem que na questão da
remuneração a profissão avançou nos últimos anos.
Observa-se também que apesar das difíceis condições de trabalho na unidade, conforme
relatado pelas agentes, estão longe se serem as ideias, mas não são as piores neste sistema,
bem como os equipamentos e condições de salubridade no trabalho.
Perfil Socioeconômico das Reclusas

A pesquisa foi realizada diretamente dentro da Penitenciária Feminina Ana Maria do
Couto May, sendo feita em 100% da população existente nessa unidade, onde as mesmas
participaram de uma entrevista com questionário estruturado. A mesma foi realizada no espaço
anterior as celas, chamado de “refeitório”, porém percebeu-se que o mesmo não é usado para
essa função.
Gráfico1: Faixa etária das recuperandas da Penitenciaria Ana Maria do Couto May (%)

Fonte: Pesquisa direta – Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May - Cuiabá-MT/2016

Observa- se que das mulheres que se encontram detidas na unidade penitenciaria são
jovens: 29.5%, com idade entre 18-25 anos das mulheres que se encontram detidas na
unidade penitenciaria são jovens, 27,5% com idade entre 26-30 anos, 29% entre 31-41 anos,
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9,2% entre 41-50 e 4,8% entre 51-60, não havia detida na unidade no momento da pesquisa
mulheres com idade maior de 60 anos.

Gráfico 2: Estado civil das recuperandas da Penitenciaria Ana Maria do Couto May (%)

Fonte: Pesquisa direta – Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May - Cuiabá-MT/2016

Conforme os dados 66,7% das reclusas são solteiras, 16,4% casadas, 11,6% possuem
união estável, 2,9% divorciadas e 2,4% viúvas.
Gráfico 3: Naturalidade das recuperandas da Penitenciaria Ana Maria do Couto May (%)

Fonte: Pesquisa direta – Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May - Cuiabá-MT/2016

Os dados revelam que a unidade penitenciaria em Cuiabá, custodia 40,6% de mulheres
vindas do interior do Estado de Mato Grosso, 34,8% são da capital, 16,9% de Várzea Grande,
município vizinho a capital, 6,8% oriundas de outros estados e 1% de outros países.
A grande maioria das custodiadas conforme gráfico acima, vem do interior do estado de
Mato Grosso, pois as outras unidades do interior são cadeias e não são próprias para custodiar
as condenadas, e por conta também da politica criada pelo atual governo do estado de
fechamento de varias unidades do interior para contenção de gastos.

Gráfico 4: Escolaridade das recuperandas da Penitenciaria Ana Maria do Couto May (%)
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Fonte: Pesquisa direta – Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May - Cuiabá-MT/2016

Constate-se, que 42,5% das mulheres possuem ensino fundamental incompleto, 23,7%
ensino médio incompleto, 15% ensino médio completo, 14,5% ensino fundamental completo,
2,4% analfabetas, 1,4% ensino superior incompleto e 0,5% ensino superior completo.
Analisando o gráfico acima e o gráfico 4, verificamos que a questão da baixa escolaridade e da
idade do aprisionamento são dados que comprovam que a incidência criminal tem se iniciado
na idade escolar do ensino fundamental e se agrava após a mesma. Gerando uma população
carcerária com baixa escolaridade e jovem na sua maioria.

Gráfico 5: Delitos das recuperandas da Penitenciaria Ana Maria do Couto May (%)

Fonte: Pesquisa direta – Penitenciaria Feminina Ana Maria do Couto May - Cuiabá-MT/2016

O gráfico acima revela que 53,1% das reclusas, foram detidas pela pratica do trafico de
drogas, 21,3% por assalto e latrocínio, 17,9%, pelo cometimento de homicídio, 5,3% por
estupro ou facilitação ao estupro, 2,4% por furto.
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Dados da Pesquisa com as Reclusas

A pesquisa foi realizada diretamente no interior da unidade penitenciaria Ana Maria do
Couto May, por uma amostra de vinte e uma (21) mulheres de um universo de 207 mulheres,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais com as detentas dos raios 02, 03,04
e 05, que já se encontram condenadas e há mais tempo sob detenção e que apresentavam
“bom comportamento”.
A seguir a descrição dessa compreensão para as reclusas:
Quando questionados sobre a compreensão sobre os Direitos Humanos, a resposta
praticamente unanime foi que “são os direitos que defendem o preso” ou ainda que “dizem que
é pra ajudar o reeducando”, apenas algumas de nossas entrevistadas possuíam uma noção
bem básica dos Direitos Humanos relatando uma delas que; “os direitos humanos são para
quando necessitamos de uma proteção ou uma compreensão, pois é direito de todos”.
Quando questionadas sobre a violação desses direitos relataram saberem de vários, até
mesmo na unidade, porém não entraram em detalhes dos episódios, outras ainda disseram
que não se lembravam de ou que não havia acontece nenhum episodio.
Da entrada e as informações recebidas também todas as recuperandas informaram que
não tiveram nenhum tipo de informações sobre seus direitos e deveres, nem por parte da
direção, nem por parte da equipe técnica.
Todas também reclamaram sobre o período de triagem (local destinado as recuperandas
que entram na unidade), que o lugar insalubre e infestado de pragas.
A equipe técnica segundo as entrevistadas também é pequena diante das constantes
necessidades, e com falta de capacitação para tratar o recuperando com mais humanidade e
respeito. Que a falta constante de medicações e materiais de insumo dificultam o atendimento.
Outras ainda elogiaram o atendimento e o tratamento humanitário.
Questionadas sobre o tratamento feito a elas pelos agentes, as mesmas relataram que
são: mal humorados, grosseiros, tratam preso como lixos gritam excessivamente com elas, que
para além das reclusas, suas famílias também sofrem com o desrespeito dos servidores.
Relatam ainda ter sofrido violência física com tiros de bala de borracha, spray de pimenta entre
outros.
Outro fator que foi muito mal avaliado pelas entrevistadas foi a alimentação que cem por
cento delas relatam ser de péssima qualidade, muitas vezes chega até as mesmas já impropria
para ingestão, outras vezes com larvas e que se sentem novamente punidas com essa
alimentação.
Outro questionamento da pesquisa se referia ao banho de sol que foi relatado pelas
mesmas ser inexistente na unidade, elas apenas são soltas das celas, porém o banho de sol
em local apropriado como a quadra de esporte é inexistente. Algumas, porém pelo risco de
morte que correm preferem abrir mão desse direito.
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A educação na unidade penitenciaria foi outro item que na visão das entrevistadas deixa
a desejar, pois não atende nem metade das reclusas e que por qualquer motivo fútil as aulas e
cursos são cancelados, causado com isso a impressão de que a educação naquela unidade
não tem importância devida.
A precária infraestrutura da unidade foi outro fator que causou muitas criticas das
reclusas, a má iluminação, as constantes infiltrações nas paredes, os banheiros em péssima
condição, e devida as péssimas condições de estrutura as infestações de pragas e insetos são
constantes, foi de forma geral os fatores que segundo as reclusas dificultam a permanência na
unidade e a manutenção da saúde das mesmas.
Sobre a gestão da unidade, relataram que as trocas constantes trazem muitas perdas,
pois conforme relato, “cada vez que troca nos perdemos alguns benefícios ou frente de
trabalho, seja no artesanato, na costura e outras atividades realizadas na unidade”. Houve um
consenso quanto à insatisfação no que se refere a obrigatoriedade de compras no mercado
existente na unidade também que é gerido por uma associação.
As melhorias das condições conforme relatos das recuperandas perpassariam pela
capacitação dos agentes penitenciários e da equipe gestora para que atuassem garantindo os
direitos e na sua efetivação dando mais oportunidade para que as mesmas fossem reinseridas
em frentes de trabalho e estudo, garantindo assim a remissão de pena, por trabalho ou estudo.
Uma maior participação também dos representantes da OAB da Comissão dos Direitos
Humanos sempre, não só em momentos de crise e rebelião.
As mulheres custodiadas na unidade penitenciaria pesquisadas como verificaram acima,
são em sua maioria jovens, com baixa escolaridade, solteiras, mães, causando assim um
sistema feito de mulheres que desconhecem seus direitos a eficiência e efetividade deles. Se
tornando massa de manobra nas mãos de grupos organizados nas unidades que as ditas
organizações criminosas.
As constatações desta pesquisa confirmam as hipóteses de que a compreensão sobre
DH é baixa, ou construída de forma distorcida pelas apenadas, onde é compreendido somente
os direitos sem se falar na observância dos deveres enquanto cidadã e humana.
As condições da unidade pesquisada são precárias apesar das mudanças, conforme
relatada pelas mesmas ainda está longe de ser a ideal, porem em comparação com as demais
unidades é a única que oferece possibilidade de trabalhos para remissão de pena e estudo de
forma mais sistemática.
Relatam também que o tratamento dispensado a elas pelas agentes é com truculência e
desrespeito, porém em busca documental não há processos instaurados por maus tratos, o que
podem ser analisado também pelo temor de retaliações.
Enfim o cumprimento de pena na unidade se torna mais difícil diante das precariedades
do sistema e das violações que o mesmo trás.
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Considerações Finais

O que verificamos é que os agentes de segurança penitenciária, sempre em número
deficitário nas prisões, continuam a ser investidos em regime de urgência na função, e,
portanto, antes de serem suficientemente treinados. Sua aprendizagem até hoje não foi
sistematizada, percebe-se que as horas de treinamento e capacitação são insuficientes e
voltados muito mais para contenção e repressão que para humanização.
Sem, contudo uma formação com qualidade para que leve o servidor a compreensão e
desenvolvimento dela no seu labor nas unidades penitenciarias.
Quando se dá a atuação dos organismos que buscam a efetivação dos direitos
humanos nas unidades penitenciarias, causa um estranhamento e até revolta nos servidores,
que atuam diretamente com as pessoas privadas de liberdade.
Pensar em mudança desse paradigma é o que se coloca como um desafio nesse
contexto, pois os agentes penitenciários estão encarregados de “manusear”, cotidianamente
com os indivíduos que a sociedade, a polícia e o poder judiciário entendem como desviantes,
sem levar em consideração a qualificação e o entendimento real deste servidor sobre sua
função e a relevância dela.
Sendo de grande relevância científica para mudanças desse do quadro que se
apresenta, pois a falta de conhecimento seja por quaisquer motivações tem levado o servidor e
os apenados a compreensões extremamente errôneas sobre a real função da declaração dos
direitos humanos e suas diretrizes.
Direitos Humanos pode se tornar um conteúdo retórico e facilmente ouvido das mais
diversas bocas – seja para promovê-los, seja para criticá-los. Há muitos agentes, com
discursos diferentes. Nem todo mundo que fala de direitos humanos refere-se ao mesmo
conteúdo.
Pensar nesse tema no sistema penitenciário então, se torna um desafio, praticamente
uma utopia. Durante a análise de todo processo de formação desses e suas capacitações
sobre o tema, percebemos que os servidores do sistema são formados e doutrinados para
serem táticos e intervirem nas mais diversas situações de crise nas unidades, com armas letais
e não letais, objetivando a repressão e contenção dos apenados, indiferentes se este esteja de
acordo com as prerrogativas dos diversos tratados e convenções que promulgam os direitos
humanos.
A prisão, conforme magistralmente demonstrada por Michel Foucault, foi em suas
origens um dispositivo que representou, entre outras coisas, um avanço em termos de
humanização dos procedimentos punitivos, se comparado com o suplício como a forma de
punição do crime que a antecedeu.
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No decorrer desta pesquisa procuramos analisar e compreender qual a compreensão
sobre direitos humanos, tanto para as agentes penitenciarias como para as apenadas, e como
se formaram essas compreensões.
Analisando também os cursos de capacitação para os servidores penitenciários e
através da educação para as recuperandas.
Na atualidade, o sistema prisional tem se convertido em dispositivo que, além de punir,
serve ao propósito, funcionalmente eficiente, de tornar socialmente mais invisíveis os fatores
envolvidos na produção social da criminalidade. Como? Confinando e cada vez mais mantendo
um controle repressivo nesse confinamento àqueles que transgrediram a lei, desprovidos das
formas mais elementares de proteção social e do exercício de direitos que correspondem à
condição humana.
As prisões são até o momento cenários de constantes violações dos direitos humanos.
Os principais problemas enfrentados são: a superlotação; a deterioração da infraestrutura
carcerária; a má alimentação; a violência tanto psicológica, quanto física; a má administração; o
tratamento grosseiro; a falta de apoio de uma legislação digna dos direitos do preso-cidadão; a
falta de segurança e pessoal capacitado para realizá-la, e a reincidência que é de vital
importância para as vistas da sociedade. Todos estes problemas demonstram que o sistema
prisional brasileiro acaba aniquilando qualquer possibilidade de o preso se recuperar.
Neste sentido, é exatamente agindo que se poderão superar as contradições
estruturantes da vida brasileira. A política não se esgota na técnica de compor interesses. Ela é
bem mais do que isso, é a prática de enfrentar de frente os conflitos e de construir os
consensos baseados em argumentos. Por isso, mais do que retórica, precisa-se de ação
política. Estas ideias gerais valem sobejamente para os direitos humanos. Nos últimos anos
tem-se acumulado muitas propostas, muitas sugestões, muitas análises, falta a coragem
solidária para fazer com que as intenções se transformem em ações.
A ideia que resume o conjunto dos desafios postos e o enfrentamento da situação à luz
de uma compreensão dos direitos humanos traduz-se na necessidade de construção de uma
nova cultura dos direitos humanos. Falar de cultura é falar de construção de um modo de ser,
no sentido clássico, de um ethos, de uma nova ética, uma ética dos direitos humanos.
Dessa forma que se poderão reforçar, em termos de direitos humanos, as atitudes
básicas que caracterizam a humanidade: a indignação e a solidariedade diante das situações
vivenciadas. Pois a primeira mobiliza para a reação; a segunda para a ação. Juntas, põe em
marcha a geração de condições para que a sociedade encontre caminhos para a realização da
dignidade de cada uma e de todas as pessoas.
Construir uma cultura dos direitos humanos é reconstruir relações – superar a
indiferença – e abrir espaços de diálogo em vista de maior humanização. Acreditar é condição
para agir. Agir é a mediação para transformar. Transformar tem sentido como construção do
novo, sempre, de novo.
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Embora não tenha sido um assunto abordado ao longo do trabalho, é preciso destacar a
importância que deveria ter a inclusão na agenda pública de demandas e a expressão de
interesses de movimentos e organizações sociais que atuam em defesa dos direitos humanos
e da condição social dos presos. Sabe-se que a OAB, a Pastoral Carcerária, Centro de
Atenção as Mulheres e outros movimentos sociais vêm atuando neste sentido. Há ainda,
diversas razões para que não se registrem este interesse pelos direitos humanos dos presos,
até mesmo porque não interessa à sociedade as condições de segregação e de confinamento
dos presos, mas sim, as famílias e amigos destes.
Enfim foi observado entre as apenadas e entre as servidoras uma carência por parte do
Estado na questão de maior atenção ao sistema penitenciário e suas particularidades, pois
tanto para quem desempenha suas funções na unidade, quanto para quem esta segregado, as
dificuldades encontradas são imensas e o que ocasiona um estresse e uma desvalorização que
por fim ocasiona um adoecimento e desmotivação, gerando violências e embates entre as
parte.
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RESUMO
Este artigo aborda dados da dissertação de mestrado Ética do cuidado x ética da justiça:
o olhar de estudantes privadas de liberdade (2013) - Gilligan (1990) com enfoque
referente ao direito à família para as mulheres em privação de liberdade, de acordo com
o artigo 227 da Constituição Brasileira. Assim a pesquisa qualitativa e exploratória
aborda os impactos da negação do direito humano à família vividos pelas mulheres
encarceradas, bem como os seus reflexos no desenvolvimento humano e as
consequências em suas vidas e dos seus familiares a partir do espaço de privação de
liberdade. Este estudo teve como participantes dez mulheres do Sistema Penitenciário,
os dados foram coletados através da entrevista, grupo focal e narrativa. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPR. Como resultados são
evidenciados a necessidade de contemplar como direito humano, políticas públicas de
apoio e suporte social as mulheres e a convivência com a família, crianças e
adolescentes em situação de pobreza e exclusão no que concerne aos cuidados básicos
aplicados a esta população, ao mesmo tempo em que comprova a vulnerabilidade de
gênero no cotidiano social e na consequente privação de liberdade.
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Neste artigo, trazemos à discussão o recorte da pesquisa no que se refere às
questões familiares. A pesquisa como um todo buscou “compreender e investigar qual
a representação que as mulheres em privação de liberdade têm das questões de
cuidado como habilidades humanas” (FALCADE-PEREIRA, 2013, p.85). O Núcleo que
estará mais contemplado neste artigo é o núcleo que se refere a pessoa . “Este

núcleo tem como elemento constituinte as questões que se referem aos
cuidados relacionados à pessoa em contextos da família, escola, cárcere e
sociedade.” (FALCADE-PEREIRA, 2013, p.85). Portanto apresentaremos de forma
parcial este item, especificamente o que se refere as implicações familiares. Iniciando
a partir da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH), a qual apresenta
a pessoa que se constitui a partir de

Um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais experienciados
pela pessoa em desenvolvimento em um dado ambiente onde estabelece
relações face a face com características físicas, sociais e simbólicas
específicas que convidam, permitam ou inibam seu engajamento,
sustentando atividades progressivamente mais complexas em um contexto
imediato (BRONFRENBRENNER, 2011, p. 26).

As

questões

relacionais

ligadas

a

pessoa

estimulam

ou

inibem

comportamentos e determinantes para o desenvolvimento humano. Sendo assim, a
falta de cuidados, a violência e maus tratos sofridos na infância e adolescência,
alteram a rota de vida, os sonhos e as expectativas de vida são esvaídas pela dor e
anestesiamento diante da fatalidade que se impõe sobre sua vida.
a pobreza, a falta de oportunidades, a gravidez na adolescência, a violência
infantil, o estupro por irmão, tio, cunhado, padrasto , a ausência dos pais, o
não comprometimento dos pais (homens) no cuidado dos/as filhos/as, os
avós como ponto de apoio e cuidados, o contato com as drogas, a falta de
respeito, o abandono pela sociedade e família, a impossibilidade de contato
com os/as filhas/os e familiares, a falta de privacidade, a precariedade da
alimentação, o banho frio, a ânsia pela liberdade, a falta de atendimento
especializado, a falta de cursos profissionalizantes, situações de
espancamento, de violência e prostituição, a responsabilidade e cuidado
com as/os filhas/os, bem como a sobrecarga para prover sozinha a
educação dos/as filhos/as, o abandono pelo marido, além da discriminação
por ser presa e pobre. (FALCADE-PEREIRA , 2013, p.86).

Assim, ao se referir a questão do cuidado, a família se situa como referência
primordial para o desenvolvimento integral do ser humano. As relações familiares
portanto, são relações e interelações que implicam vínculo afetivo, responsabilidade,
amor, colaboração, compromisso com o/a outro/a. “A

concepção

de

cuidado

apresentada por Gilligam (1990) mostra que o cuidado tem sido delegado, aprendido e
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praticado quase que exclusivamente por mulheres.” (p. 86). A prática diária
desvaloriza os aspectos de cuidado (emoções e sentimentos) há desdém com a
humanidade das pessoas, como se refere Boff (1999, p. 19). “Menospreza-se a
tradição de solidariedade. Faz-se pouco dos ideais de liberdade e de dignidade para
todos os seres humanos”. A cultura capitalista estimula o consumo, valoriza números,
materiais, lucro e, por isso, “a maioria dos habitantes sentem-se desenraizados
culturalmente e alienados socialmente” (op.cit.). No caso das mulheres pesquisadas,
ao invés da família ser espaço de cuidado e proteção, foi a violadora do direito de
desenvolvimento integral destas enquanto crianças e adolescentes.
A influência familiar exercida na trajetória de vida destas mulheres foi decisiva.
A negligência quanto aos cuidados e preocupações básicas não desempenhadas pela
família impôs o abandono da escola, a iniciação à prostituição e as drogas e o
ingresso no mundo do crime, não em poucas situações, a família já pratica o uso e
tráfico de drogas e outros crimes.
Boa parte destas mulheres sofreu violência intrafamiliar de pessoas próximas,
a figura masculina, nos vários papéis sociais, marcam relações de abuso, de
violências.
“- Tive uma infância boa, mas depois dos sete anos, eu sofri assédio do meu
cunhado”.(C)
“- Tive uma infância boa e não tive, minha mãe saía de casa sempre [...] nisso meu tio
tentava abusar sexualmente de mim [...] Eu tenho um trauma muito grande porque eu
sofri vários abusos sexuais. [...] E meu irmão de primeiro abusou de mim”.(GF)
“- Minha família foi muito humilde, a minha infância foi muito sofrida, não pude estudar
na idade certa”.(Q)
“- Eu tive uma infância bem complicada, muito difícil, muita pobreza, meu pai
trabalhava, mas era um sem vergonha, vagabundo, alcoólatra [...] ele ia aos botecos e
chegava dentro de casa batendo em todo mundo [...] Primeiro minha mãe, depois meu
irmão mais velho, depois eu e aí o outro irmão mais novo e todo mundo caía na
pancada”.(GF)
“- A gente só não passou fome porque Deus não permitiu e a minha mãe sempre
ensinando o caminho do bem. Eu me lembro muito bem que quando era criança, eu e
meu irmão mais velho, a gente fazia jardim pro vizinho, minha mãe fazia pães pra
vender. Eu aprendi fazer unha bem novinha e foi complicado. Eu também tenho
alguma revolta dentro de mim. Porque na minha cabeça eu creio que se o meu pai
tivesse tido um outro comportamento com minha mãe, de repente não tinha
acontecido tanta coisa na minha vida. Muita coisa aconteceu na minha vida antes da
hora, eu amadureci rápido demais por causa da vida”.(GF)
A situação de vulnerabilidade social a que foram submetidas estas
mulheres em diferentes fases de suas vidas nem sempre lhes é
consciente. Parece que se acostumaram com a falta de cuidados e
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justificam a forma como viveram com naturalidade. Apesar de todas
as violações de direitos, aos seus olhos tiveram uma “boa infância”,
negando-se a consciência que é papel dos pais e das mães, ou
adultos cuidadores/as, o cuidado, o afeto, a orientação, a proteção,
ensinar limites e normas de convívio social. Os papéis familiares têm
sofrido nas relações bioecológicas uma atrofia significativa,
principalmente na relação afetiva entre os pares (díades).
( FALCADE-PEREIRA, 2013, p.90).
A pesquisa aponta no que tange o aspecto familiar, as histórias de cuidado
reveladas pelas mulheres permeadas por dor e sofrimentos, ausências, violações, que
afetam, sonhos e idealizações. Histórias de famílias e nelas, as figuras materna e
paterna apresentam-se como presenças e ausências carregadas de significados e
tristezas.
Partindo dos dados apresentados na pesquisa FALCADE-PEREIRA (2013) a
Ética do cuidado x ética da justiça: o olhar de mulheres privadas de liberdade, da
própria pesquisadora podemos afirmar que o Direito Constitucional a família para
mulheres em privação de liberdade fica obscurecido, fragilizado, negligenciado. 90%
das mulheres pesquisadas não recebem visitas familiares, quer pela distância e
dificuldade de locomoção e despesas de viagem e deslocamento, quer pelo abandono
de seu companheiro. Muitas das vezes as

mães (avós maternas) ficam

impossibilitadas de realizar a visita as suas filhas por terem ficado com a
responsabilidade do cuidado de seus/suas filhos/as (netos/as) e por serem menores
não podem deixá-los sozinhos/as.
Para demonstrar a realidade das mulheres participantes da pesquisa
FALCADE-PEREIRA (2013), apresentamos o quadro que demonstra aspectos
fundamentais para esta abordagem e percepção
Quadro 1: Caracterização das participantes da pesquisa
Nome

Idade

Escolarida
de

Estado
civil

Pipa

33

Ensino
médio
incompleto

Drika

38

Ens. médio Separada
incompleto

Camila

31

Fase II ens. Viúva
fundamenta
l incompleto

Casada

Profissão

Artigo/
Crime

Nº
de
filhos/as

163 – dano 4
qualificado
–uso
de
drogas
Vendedora
157 – roubo 5
– uso de
drogas
Garota de 1213
programa/
homicídio –
Prostituição uso
de
drogas
Manicure
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Bia

30

Ana

37

Toco

38

Camille

25

Iza

43

Nenê

24

Ninfa

38

Ensino
fundamenta
l incompleto
Fase
II
ensino fund.
incompleto
Fase
II
ensino fund.
Incompleto
Ens. médio
incompleto
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Separada

Do lar

Solteira

Manicure

Separada

Prostituta/
Bailarina

Solteira

Telemarketing

Fase
II Separada
ensino fund.
incompleto
Fase
II Separada
ensino fund.
incompleto

Fase
II Divorciada
ensino fund.
incompleto
Fonte: FALCADE-PEREIRA, 2013, p. 29

Balconista

Do lar

Pensionista

33 –Tráfico Nenhum
de drogas –
usuária
157 – roubo 1
uso e venda
de drogas
121
– 1
homicídio
33 – tráfico
de drogas –
usuária
157 – roubo
uso e venda
de drogas
Crime com
crianças
Não
identificado
157
–
Roubo

1

3

1

1

Este quadro demonstra pouca escolarização, 70% das participantes da
pesquisa não concluíram o Ensino Fundamental, dentre estas 50% pararam nas séries
iniciais, outros 30% possuem o Ensino Médio incompleto .

A falta de qualificação

profissional apresentada (duas profissionais do sexo, duas manicures, uma balconista,
uma pensionista, uma atendente de telemarketing, duas do lar), denotando baixa
remuneração, instabilidade e descontinuidade no exercício da atividade laboral. A
informalidade da atuação no mundo do trabalho1 se deve a não qualificação
profissional, assumiram a função que apareceu, pois, precisavam ganhar dinheiro para
subsistência de sua família. Quanto a natureza dos crimes, o quadro demonstra que
70% estão relacionados direta ou indiretamente com o uso e/ou tráfico de drogas.
Para elas, esta atividade estava relacionada com o sustento da família e muitas vezes,
para alimentar o sonho de uma vida melhor, buscar condições dignas de vida pela
moradia e benesses do mundo capitalista (tecnologias, celulares, carros, televisões,
eletrodomésticos). As mulheres participantes da pesquisa refletem o retrato das
prisões femininas do Brasil, são jovens, idades entre 24 e 43 anos, são ainda vítimas
de violência estrutural social e discriminadas pela condição de gênero desde sua
infância.

1

As mulheres quando questionadas sobre sua profissão tiveram dificuldade em definir sua ocupação,
outras ficaram envergonhadas de assumir a prostituição como profissão ou forma de ganhar a vida.
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De acordo com os dados FALCADE-PEREIRA (2013), respeitando os
apontamentos diagnosticados pela Organização dos Estados Americanos, OEA (2007)
“a construção de espaços adequados que atendam às necessidades de gênero e de
preferência em relação a região, não afastando a mulher encarcerada de seus
familiares” (p. 135), além de atender as Regras Mínimas para Tratamento dos
Reclusos, colabora para manter os vínculos e interpelações familiares e afetivas.
90% das mulheres pesquisadas tem de 1 a 5 filhos/as. Os pais (homens)
destes/as filhos/as em sua maioria nunca não ajudam a manter o sustento destas
crianças mesmo antes do encarceramento das mães. No período da prisão destas
mulheres apenas o pai de uma das 19 crianças (total de filhos entre todas as mulheres
pesquisadas) que assumiu a guarda. Tamanha é a negligência e a falta de
compromisso do pai com seus/suas filhos/as.
A cultura social atribui os cuidados e organização familiar única e
exclusivamente à mulher e mãe. Durante a privação de liberdade, na grande maioria
dos casos, a mulher mesmo impossibilitada de sua autonomia, continua com a
atribuição e responsabilidade. Não são poucos os casos em que o dinheiro que esta
consegue pela remuneração de seu canteiro de trabalho no cárcere é para o sustento
de seus/suas filhos/as. A ela cabe ganhar dinheiro, mesmo entre muros e grades para
enviar a avó materna a qual está com a guarda dos/as filhos/as. Muitas vezes a
mulher presa precisa escolher entre escolarização e qualificação profissional em
detrimento ao trabalho remunerado. É impelida em optar pelo sustento dos/as
filhos/as.
No que se refere ao estado civil, podemos perceber que 90% das participantes
das pesquisas estão separadas de seus/suas companheiros/as, a grande maioria
ocorreu após a prisão. Somente uma (10%) permaneceu casada e recebia
esporadicamente a visita do marido.
A violência cometida contra a família através da mulher demonstra o descaso e
descompromisso social com seus/suas cidadãos/ãs. Esta situação se mostra no
quadro profissional destas mulheres. Vivem e mantém suas famílias pelo trabalho
desqualificado, informal, pouco remunerado e valorizado. Mesmo que exista a lei que
obrigue os pais homens a pagarem pensão e colaborarem nas despesas com
seus/suas filhos/as, são poucos que se comprometem e são vencidos pela situação de
violência e ameaças realizadas.

A violência contra mulheres e crianças não pode levar a impotência.
Novos mecanismos de proteção e de garantia de direitos necessitam
ser criados para viabilizar o aprendizado de uma profissão, salário
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digno, educação continuada, integral e de qualidade para os seus
filhos, combate a impunidade e as redes de crime organizado, que se
estabelecem em comunidades carentes e roubam, inclusive, o poder
de escolha das famílias pelo não envolvimento no tráfico. Nestes
contextos, não há opção. Há a forçosa participação naquilo que
representa a própria ruína de seus membros, como é o caso do
tráfico de drogas. Só uma rede de proteção, contando com a
participação
de
diferentes
instituições,
além
do
firme
comprometimento do Estado e da sociedade organizada poderá fazer
frente a uma rede que se beneficia com a exploração e a miséria
(STOLTZ; D’AROZ; GOIS, 2010, p.93).

Dentre as ações de atendimento, o acordo de cooperação técnica da
Secretaria Especial de Política para Mulheres da Presidência da República e o
Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN (BRASIL,
2008) prevê como uma medida plausível a interação familiar e comunitária em
sua Cláusula primeira, as ações interdisciplinares assegurando garantia de
direitos.
a) o direito, à cidadania e à dignidade da pessoa humana; b) a
elevação da escolaridade e educação continuada; c) a iniciação e
qualificação profissional; d) as atividades produtivas; e) o atendimento
jurídico; f) a política de saúde da mulher, contemplando a atenção à
maternidade e ao direito sexual e reprodutivo; g) a interação e o
convívio familiar e comunitário; h) a política de recursos humanos
compatíveis com a especificidade da mulher presa; i) a valorização e
a capacitação das/os profissionais que atuam em unidades prisionais;
j) a readequação e construção de projetos arquitetônicos que
atendem às necessidades da população penitenciária feminina; k)
propiciar condições de atendimento digno aos filhos das mulheres
encarceradas.

O suporte familiar e social são fatores essenciais no desenvolvimento e na vida
das pessoas, muito mais destas mulheres que sofrem o abandono e a solidão.
[...] aqui eu me revoltei mais ainda, eu já saí daqui e por oferta fácil da droga, as
pessoas ao redor, parentes e amigos usando, não consegui resistir, não é fácil e
acabei voltando pra cá”. (GF)2

.
FALCADE-PEREIRA (2013, p.119) corrobora com os dados da pesquisa de
Julião (2009) podemos afirmar que “a criminalidade é um fenômeno complexo e
muitos fatores interagem para que se efetive”.

Assim sendo, podemos afirmar e

ressaltar que “[...] é inquestionável a situação familiar, as oportunidades laborais, o
nível de escolaridade, a estrutura do Estado [...]” Esta posição e afirmação se confirma

2

Fala expressa por uma mulher participante da pesquisa FALCADE-PEREIRA (2013) durante o processo
de coleta de dados do grupo focal p. 119.
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tanto nos fatores de prevenção tanto quanto de entrada e recaída na criminalidade e
envolvimento com drogas seja para o uso quanto para o tráfico.

A princípio, 67 % responsabilizam a sociedade e o Estado pela 'falta do
emprego' e pelas condições de 'desestrutura familiar' da sociedade
contemporânea, etc. Somente 22,1 % creditam a responsabilidade ao
sistema penitenciário que não promove a 'elevação da escolaridade e
qualificação profissional dos internos', assim como não evita a 'ociosidade'
dos internos no cárcere e não amplia o 'tratamento antidrogas' no sistema
(JULIÃO, 2009, p. 314).

Para FALCADE-PEREIRA (2013, p.138) “As mulheres encarceradas são fruto
de uma vida de violência, de privação de direitos, de dificuldades incalculáveis, que
comprometem suas vidas e as vidas de seus/as filhos/as e de toda a comunidade por
seguidas gerações”.
São vidas impregnadas de múltiplas formas de violência que se expressam
nas relações familiares e sociais pautadas pela violência física, psicológica,
pelo tráfico e dependência de drogas, alcoolismo, criminalidade, trabalho
infantil, vida nas ruas, abandono, enfim pelo desrespeito a direitos
fundamentais da pessoa (STOLTZ; D’AROZ; GOIS, 2010, p.8).

A oportunidade de expressar suas angústias e aspirações por meio da
oportunidade da pesquisa ecoa em suas vozes as maiores reinvindicações para ter a
oportunidade de continuar o vínculo familiar.
“- Que não cortassem o vínculo com nossa família, ela é muito importante”.(GF)
Fica evidente na pesquisa que O Estado e a sociedade estão em débito com
essas famílias. Estão expostas, “em vulnerabilidade social e situação de risco, mesmo
antes do cárcere, é de assegurar a garantia de proteção social básica com medidas
efetivas de prevenção” (FALCADE-PEREIRA, 2013, p 138). Sem a garantia de ofertar
as condições mínimas de desenvolvimento integral a que estas famílias tem direito,
através de programas que ofertem suporte (assistência social, psicológica, programas
de escolarização e qualificação profissional) mesmo antes do encarceramento poderia
funcionar como medidas preventivas a violência e criminalização da pobreza. O
cuidado a ser despendido pelo poder público aos cidadãos tenderá a diminuir a
fragilidade social a que estas mulheres e consequentemente seus/as filhas/os estão
sujeitos. O relatório realizado por equipe interdisciplinar do governo federal evidencia
essa necessidade detectada neste estudo.
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O Grupo de Trabalho propõe a inclusão das famílias, filhos e filhas de
presas nos programas de assistência social, observando-se ainda o Plano
de Convivência Familiar e Comunitária, que define ações voltadas à
garantia do contato de crianças e adolescentes com pais e mães que se
encontrem privados de liberdade, sendo o Ministério do Desenvolvimento
Social um dos atores envolvidos na implementação do Plano de
Convivência Familiar. Com a finalidade de diminuir a vulnerabilidade destas
pessoas, o GTI, prioritariamente, propõe a inclusão das mulheres presas e
egressas, bem como seus familiares, no Programa Bolsa Família, não só
por preencherem os requisitos do programa (e por ser evidente a
necessidade de extensão ao suporte familiar), mas também por se tratar de
medida de justiça e de garantia de direitos (BRASIL, 2008, p.93).

Não tem outro caminho, se faz necessário implementar e considerar as
especificidades das mulheres nas Politicas Públicas

também no Sistema

Penitenciário. Atualmente são poucas as leis que contemplam esta necessidade que
engloba o mundo feminino e aqueles que preveem não conseguem ter o reflexo
verdadeiro no dia a dia. A discriminação e o machismo prevalecente deixam na
prática, as especificidades das mulheres como invisíveis, sem necessidade de
execução. “Elas são enquadradas no sistema como se nada tivessem de específico,
seguem as regras desumanas feitas para os homens” (FALCADE-PEREIRA 2013,
p.138). É importante dar condições de educação formal, profissionalização, pois direta
e indiretamente estarão atingindo e melhorando as famílias destas mulheres.

É importante evidenciar que todas estas dificuldades e discriminações sofridas
colocam as mulheres e consequentemente suas famílias em maior vulnerabilidade
social. É preciso vencer este preconceito através de Políticas Públicas que considerem
e respeitem estas peculiaridades e realidade brasileira. As mulheres não conseguirão
por si só, enfrentar esta violência estrutural, é preciso suporte do Estado e/ou Poder
Público, bem como de toda a sociedade para mudar esta cultura machista e adversa.
A construção e implementação de uma sociedade igualitária e equânime onde
todos/as sejam respeitados/as requer empenho amplo e irrestrito.
[...] estas mulheres encarceradas são em sua maioria pobres, com pouca
escolaridade, provedoras do sustento de sua prole. Recaem sobre elas,
mesmo antes do cárcere, a exclusão, a violência e a discriminação social.
Não é possível continuar a exclusão quando em privação de sua liberdade,
o encarceramento sem as garantias necessárias pela sua condição e
peculiaridades femininas. O desafio é tornar visível aos olhos da sociedade
este desrespeito à integridade e direitos humanos praticados no
confinamento destas mulheres que infringiram a lei, mas que continuam
cidadãs e por isso merecem o tratamento digno de ser humano, incluindo as
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crianças e adolescentes que estão sob sua guarda. FALCADE-PEREIRA

(2013, p.137)
A privação de liberdade que a mãe vive não poderá ser fator de quebra do
vínculo afetivo com a família, nem mesmo a distância geográfica deve impedir o direito
de amamentar seu/sua filho/a. Atualmente os/as juízes tem agido de forma brutal a
essas questões familiares, não respeitam a mulher como ser humano de direito, na
maioria dos casos essas questões a cima não são levadas em conta. Elas são presas,
simplesmente retiradas da presença de sua família dos/as filhos menores ficando sem
comunicação, são privadas de saber informações dos/as mesmos/as.

Como foi

exposto já neste artigo, muitas vezes (70% das crianças brasileiras) IBGE (2014) são
sustentadas pelas mulheres/mães, sendo a única que provém a subsistência familiar.
Prender uma mulher sem dar o suporte as crianças é uma brutalidade e perversidade
do Estado. Quando for necessário, dependendo da periculosidade do crime, nos casos
que a mulher representa perigo, os órgãos públicos deverão se responsabilizar pelo
cuidado e desenvolvimento destas crianças (equipe multidisciplinar, psicólogas e
assistentes sociais).
Ao ser criado o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (1990), com objetivo
de garantir e assegurar a proteção e desenvolvimento adequado às crianças e
adolescentes brasileiras/os. Dentre as proteções estabelecidas neste documento
estão a integridade física, moral e psicológica dos mesmos. Assim sendo,
[...] a condição própria de desenvolvimento em que se encontram as
crianças e adolescentes e, como tal, devem ser cuidados, protegidos,
inseridos num processo de formação de valores e com prioridade absoluta
na definição de políticas públicas e seu respectivo orçamento, bem como na
organização da dinâmica familiar e social (SOUZA; ASINELLI-LUZ, 2010,
p.7).

A complexidade desta realidade é grande. A invisibilidade desta realidade se
expressa nas estatísticas do número de homicídios e doenças que as mulheres sofrem
diariamente pela sociedade como um todo. Mesmo com toda esta responsabilidade
social que se incumbe culturalmente à elas, não lhe é dada a liberdade de escolha,
simplesmente se atribui pela simples condição de ter nascido mulher. É preciso
primeiramente reconhecer, perceber esta situação para conseguir criar e implementar
Políticas Públicas que respeitem estas especificidades da condição feminina e
consequentemente construam espaços capazes de atender as mesmas em suas
adversidades e peculiaridades como gestação, amamentação, a menstruação dentre
tantas outras. A lei assegura o direito a amamentação, porém são muito poucos os
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casos que se efetivam, a substituição do leite materno só deverá acontecer em casos
excepcionais. Desta forma, o período de amamentação, deveria seguir o critério do
Ministério da Saúde: “Amamentar até 2 (dois) anos, sendo o leite materno até os 6
(seis) primeiros meses de amamentação a forma exclusiva de alimentação da criança”
(BRASIL, 2008, p. 80).
Quanto ao parto, o documento produzido pela equipe multidisciplinar do
governo federal (BRASIL, 2008) observa prudentemente a necessidade da gestante
ser encaminhada para hospital da rede publica para ser assistida em seu parto. Ao
retornar à penitenciária, na sua alta, recomenda-se que a mulher fique em ala
separada com seu/sua filho/a recém-nascido. A orientação deste documento para que
o Serviço Social da unidade prisional, localize o pai da criança para efetuar o registro e
acompanhar o desenvolvimento do/a filho/a. Comumentemente o/a juiz/a, destitui a
guarda dos/as filhas menores sem tomar conhecimento e muito menos fazer contato
com a mãe presa, como se tivesse ocorrido abandono de incapaz. Não se respeita a
vontade e os encaminhamentos da mãe. Não se considera a sua impossibilidade de
cuidados devido ao encarceramento.
Na conjuntura atual do sistema de justiça brasileiro, pouco se respeita os
vínculos familiares. Não se aplica o ECA (1990) no caso dos/as filhos/as crianças e
adolescentes destas mulheres. Aos filhos maiores, normalmente os vínculos são
rompidos pelo distanciamento da prisão de sua mãe e se não tiver condições de
custear a passagem de deslocamento para visitar a mãe, permanece sem visita. Este
relatório sugere que o CRAS do município organize e providencie formas para que os
vínculos não sejam rompidos durante o período de privação de liberdade da mãe.
Algumas unidades prisionais possibilitam que as presas utilizem os
telefones públicos para manter contato com os familiares, entretanto, isso
não acontece em todas elas. Propõe-se, então, a consolidação de uma
ação que permita este acesso em todas as unidades (BRASIL, 2008, p.91).

Para Bronfenbrenner (2011), a infância é processo de desenvolvimento
humano marcadamente construído nos microssistemas pela interação entre os quatro
componentes: pessoa, contexto, processo e tempo. Nesse paradigma, as transições
ecológicas permitem à pessoa em desenvolvimento vivenciar diferentes contextos,
mudar comportamentos e desenvolver resiliências. A educação ou a atividade
cognitiva não é simplesmente questão de consciência interna, reflexiva, mas
principalmente de ações práticas, expansivas no mundo e sobre um mundo de
relações entre objetos, pessoas, eventos, sistemas políticos e estruturais. Na
concepção concreta e materializada dessa interação (sistemas bioecológicos) é que
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se constitui o ser humano e se dá o seu desenvolvimento. Está objetivamente dada
nos artefatos que constituem as objetivações herdadas da ação passada, como
história e cultura, e nas modalidades de ações permitidas e proibidas; são as normas e
regras socioculturais que regulam ações e interações previstas. O valor social do
respeito às diferenças vivido socialmente pela criança permeará as atitudes do/a
adulto/a.
As mulheres, desde muito cedo são excluídas do cuidado materno e paterno,
da infância em função do trabalho precoce, das relações familiares afetadas pela
violência doméstica, do prazer da vida pelo prazer da droga. São vozes carregadas,
que expressam as mazelas sociais, as condições perversas que a sociedade impõe a
pessoa pobre. São vítimas do capitalismo selvagem, contraditório e ambivalente que
exclui a população empobrecida.
Para Koller (2011), o microssistema familiar e demais microssistemas onde a
criança ou pessoa em desenvolvimento interage, funcionam como proteção ou risco
para seu desenvolvimento integral, seja na sua trajetória infantil, seja ao longo de sua
adolescência e idade adulta. Desta forma afirma que os fatores de proteção e os
fatores de risco melhoram, pioram, interagindo entre si “[...] alteram a trajetória da
pessoa, seja para produzir uma experiência estressora ou protetora em seus efeitos
(p.105)”. A autoestima, a sociabilidade e a autonomia, bem como as relações de
afetividade e amizade vividas em seus contextos diários, desenvolvem a resiliência é a
“capacidade humana de superar as adversidades, resultante da interação permanente
e do jogo de forças entre os fatores de risco e proteção [...] a partir do seu caráter
histórico, multidimensional e processual (p.105)”.
Os resultados colhidos por esta pesquisa mostram a coerência entre a situação
de vulnerabilidade, conflito e risco as quais as mulheres foram expostas no transcorrer
de sua infância e adolescência. A consequente “vida fracassada” enquanto mulher
adulta pode-se atribuir ao “desenvolvimento humano como resultado das interações
das características constitucionais da pessoa e do ambiente na qual está” (KOLLER,
2011, p.106). O contexto social de suas vidas o cronossistema representou fator de
risco (conflito, violência e vulnerabilidade social), apresentando-as ao crime como
oportunidade única ou fator ‘comum’ em seu mesossistema familiar e social.
(FALCADE-PEREIRA, 2013).
Das mulheres pesquisadas seus relatos sobre sua vida familiar pregressa,
mostra um passado onde a sobrevivência foi seu objetivo de vida “se virar sozinha
com sua irmã”, devido ao trabalho da mãe; reconheceram uma infância e adolescência
sofrida, cheia de dificuldades e obstáculos.
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“- Minha infância também não foi boa, tive muita dificuldade, logo me envolvi com
drogas e minha vida virou um inferno”.(GF)

Estes elementos expressos na discussão estão contemplados na Constituição
da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) no artigo 227 onde assim reza:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não
governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da
criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades
não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos
seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na
assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos
arquitetônicos.
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como
de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o
disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
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III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de
qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos
fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao
adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,
terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em
consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
(Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à
articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas
públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

A própria Constituição se autodenuncia na imensidão das negligências
cometidas pelo Estado (adultos responsáveis) em não ofertar condições mínimas de
desenvolvimento integral das famílias e de seus cidadãos mais vulneráveis, as
crianças. Os reflexos se apresentam diariamente na violência crescente expressa pela
sociedade brasileira.
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“O aprisionamento feminino é gerador de inúmeras consequências” [...] “o
agravamento da perda de referência materna pelas crianças, filhos de mães presas”
(MODESTI, 2013, p. 230). Desta forma esta mães que são as provedoras de suas
famílias são penalizadas e seu encarceramento penaliza as frágeis crianças cidadãs
que estão sob sua responsabilidade.

Considerações finais

Após esta análise podemos concluir que a maneira de se lidar com as
relações familiares na privação de liberdade, acomete crianças e adolescentes
a adversidade da solidão e distanciamento de suas mães (normalmente a única
referencia adulta em sua vida). Preservar o direito as mulheres a convivência
com sua família é fundamental para um trabalho efetivo (re)socializador e no
processo do cumprimento da pena.
É necessário realizar investimento em Políticas Públicas na revitalização
e melhorias das comunidades de onde a população encarcerada provém.
Políticas de melhorias de qualidade de vida para a população pobre das
periferias pra onde estas mulheres presas voltarão após o cumprimento de sua
pena. Estas políticas necessitam interligar as ações nas penitenciárias as quais
estão inseridas na sociedade, fazem parte dela, portanto realizar investimentos
no cárcere são necessários, não há como fugir disso, porém, de nada adiantará
se ao voltarem a usufruir de sua liberdade, após o cárcere, continuarem a
conviver com a dura realidade de violência e discriminação em sua casa, bairro
ou cidade, com a falta de oportunidades e dificuldades de inserção e privação
de direitos básicos fundamentais: saúde, educação, moradia, trabalho com
remuneração justa, saneamento básico, aliado ao combate às fontes geradoras
de violência e criminalidade globais pelos governos: combate ao tráfico de
drogas e crime organizado.

Não podemos esquecer que é a partir do tipo de interação estabelecido
entre pais/mães e filhos/as, ou entre os adultos cuidadores/criança que a
criança desenvolverá sua autoestima. As expectativas e sentimentos dos
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pais/mães em relação aos filhos/as, o papel que exercem é muito importante
no tipo de personalidade futura dos filhos/as e no êxito escolar e profissional
dos mesmos. Destas mulheres privadas de liberdade, percebe-se que seus
pais/mães não tiveram expectativas em relação às suas vidas, havia uma
inércia em relação à aceitação ou a rebeldia em relação aos ditames da
sociedade. Então, a postura dos adultos nos espaços socioeconômico e
cultural menos favorecidos é a de se deixar levar pelo contexto, pela cultura
local de violência, prostituição, gravidez precoce, dentre outros que também se
fazem presentes em outros contextos sociais.
Primar pelos direitos à família é parte de Políticas Públicas sérias que
realmente se preocupem com seus/suas cidadãos/ãs. Desta forma poderemos
pensar na possibilidade real da diminuição da população carcerária e
consequentemente da violência estrutural da sociedade ou seria o contrário? O
fato é que as penitenciárias fazem parte desta sociedade capitalista, é pensada
por

ela,

numa

forma

punitiva

e

cruel

para

amedrontar

pobres

e

desfavorecidos/as. Na perspectiva dos Direitos Humanos fundamentais destas
mulheres, de suas famílias (crianças e adolescentes) a humanização destas
interpelações é necessária e urgente.

Referências
BOFF, Leonardo. Saber Cuidar- ética do humano. Petrópolis, Rj: Vozes,
1999.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Presidência da
República. Brasília, 1988.
BRASIL. Regras mínimas para o tratamento dos presos no Brasil. Brasília:
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 1995.
BRASIL. Grupo de trabalho interministerial, Reorganização e reformulação
do sistema prisional feminino. Presidência da República, Secretaria Especial
de políticas para mulheres. Brasília, 2008.
BRONFENBRENNER, Urie. Bioecologia do desenvolvimento humano:
tornando os seres humanos mais humanos. Porto Alegre: Artmed, 2011.
FALCADE-PEREIRA, Ires Aparecida. Ética do cuidado x ética da justiça: o
olhar de mulheres privadas de liberdade. Dissertação de Mestrado. Curitiba,
UFPR, 2013.

55

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

FALCADE, Ires Aparecida. (org) Mulheres Invisíveis: por entre muros e
grades, JM jurídica, Curitiba, 2016.
GILLIGAN, Carol. Uma voz diferente. Tradução de Nathanael C. Caixeiro. Rio
de Janeiro: Rosa dos Tempos,1990.
JULIÃO, Elionaldo Fernandes. A ressocialização através do estudo e do
trabalho no sistema penitenciário brasileiro. Tese de doutorado. Rio de
Janeiro:UERJ, 2009
KOLLER, Silvia. H. (org). Ecologia do desenvolvimento humano: pesquisa e
intervenção no Brasil. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, 2011.
OEA. Relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil. 2007. Cfr. o site:
http://www.funap.sp.gov.br/legislacao/manual/Manual_de_proc_reg_interno.pdf
MODESTI, Marli Canello. Mulheres Aprisionadas: as drogas e as dores da
privação de liberdade. Ed Argos. Chapecó - SC, 2013.
SOUZA, O. A.; ASINELLI-LUZ, A. Família e escola em rede de proteção.
Curitiba, Pr: Base Sistema, 2010.

56

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÕES
27 a 29 de setembro de 2017
UFPB – Universidade Federal de Pernambuco
ANDHEP – Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação

GT07 - Políticas públicas e as violações dos direitos humanos na prisão

VESTIDOS DE PRETO: Um estudo sobre o cotidiano dos e das agentes de
segurança penitenciária na Penitenciária Desembargador Silvio Porto.

Samara Klislane Torres da Rocha
Milena Matias Fonseca
UFPB – Universidade Federal da Paraíba

57

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de campo desenvolvida durante
as disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, realizadas na unidade prisional
masculina de regime fechado, Penitenciária Desembargador Sílvio Porto situada na
cidade de João Pessoa/PB. A pesquisa teve como objetivo geral investigar a formação
dos e das agentes de segurança penitenciária e sua relação com o cotidiano na
unidade prisional. Trata-se de uma pesquisa critico-dialética com uma metodologia
quali-quantitativa. É uma pesquisa bibliográfica e documental, da qual se encaminhou
para uma pesquisa de campo, utilizamos como instrumentos de coleta de dados a
observação participante e a conversa informal com os e as profissionais de segurança
penitenciária.

4.1 O CAMPO DA PESQUISA: DESCONSTRUINDO OS MUROS DO PRECONCEITO

Ao chegar no 8º período da graduação de Serviço Social na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB) e alcançando o primeiro passo para o campo de estágio, a
intenção desde o princípio foi optar por um campo de estágio cuja realidade nos
estivesse próximo, e cujos desafios fossem complexos e intensos, um local ao qual
aprendêssemos constantemente enquanto profissionais e como pessoas. Foi assim
que ingressamos na Penitenciária Desembargador Sílvio Porto como estagiárias.
A partir de então, durante dois períodos letivos, realizamos o Estágio
Supervisionado I e II, que teve uma duração de aproximadamente 10 meses, no setor
de Serviço Social da unidade. Fomos supervisionadas por uma Assistente Social,
tivemos cotidianamente contato com os (as) agentes, os privados de liberdade e seus
(suas) familiares.
O primeiro contato foi tímido, objetivo e rápido, dando inicio a vivência e
observação no campo, acompanhadas por expectativas, vestidas de certezas, sem
passar pela cabeça que ali estava sendo iniciado um processo de (des) construção,
que implicaria expressivamente em nossas vidas e mudaria o horizonte que nos
norteava. Diante das sensações sentidas, Pontes (2013 apud MOURA, 2005, p. 61),
destacam que ao entrar no campo de pesquisa, o pesquisador não esta neutro:
É oportuno ressaltar que a entrada do pesquisador em campo não
é neutra, pois sempre entra vinculado a alguém, a alguma
instituição, a determinada instância, ocupando posições em
relação às pessoas do local. Mesmo que o investigador não tenha
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sido convidado a pesquisar o local, alguém lhe permite a entrada;
a convivência tem poderes e interesses em relação àquelas
pessoas, o que define a posição que se ocupa na visão das
pessoas do local, ainda que não se compartilhe dos mesmos
poderes e interesses dos interlocutores iniciais.

Os dias foram se passando, conflitos internos nos inquietavam. Chegamos
com a percepção de que os e as agentes de segurança penitenciária seriam pessoas
desprezíveis, até então poder observar de perto o trabalho e principalmente as
condições de trabalho que lhes eram proporcionadas. A princípio, foi uma impressão
reveladora de tudo aquilo que já havíamos construído. Observávamos cada detalhe, a
fala, as expressões faciais, os gestos, a forma que conduziam os privados de
liberdade, como se referiam aos mesmos, como chamavam nossa atenção, como se
comportavam com os familiares, com a direção.
Pontes (2013, apud MOURA, 2005, p. 62) relatam a intensa vivência no dia a
dia dentro de uma instituição penal, e refletem que:
Poucos ambientes humanos são tão tensos, intensos, férteis e
fascinantes quanto o universo carcerário. Tudo ali é vivido
integralmente durante vinte e quatro horas, até o cumprimento
final da pena. Habitantes e transeuntes se movimentam em
compasso alterado, em outra sintonia, para além da vida normal.

Por vezes, durante os atendimentos, nos sentíamos entristecidas e
desaguávamos no banheiro. Eram histórias impressionantemente reais. Pessoas que
não puderam usufruir de um instante sequer de dignidade e cidadania de suas vidas,
foram corrompidas desde o ventre materno.
Compreendemos

que

nossa

função

limitava-se

como

estagiárias

e

pesquisadoras, mas nossa personalidade humana ainda assim não nos deixava se
intimidar, à medida que a vivência com a realidade da instituição aumentava, crescia
também, nosso vínculo com os (as) agentes e com os privados de liberdade. Vínculo
esse, definido principalmente pelo sentimento de impotência. Conseguimos construir
com todos e todas relações de respeito, receptividade e confiança.
Não demorou muito para que pudéssemos delinear o objeto da nossa
pesquisa, até porque este nos inquietava de maneira visível, chamando sempre nossa
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atenção principalmente pelo discurso de ressocialização expressado pelos gestores do
sistema penitenciário. O comportamento dos (das) agentes diante da dinâmica do dia
a dia com os privados de liberdade nos passavam à percepção de serem sujeitos
autônomos, sem nenhuma noção ou formação para a atividade que exerciam.
Cada um tinha uma forma particular de se comportar diante dos privados de
liberdade e no comportamento de todos e todas era evidente um perfil pessoal, como
também as condições de trabalho implicavam nesse comportamento. A partir disso,
alicerçamos no processo de formação desses profissionais nossa pesquisa. Como o
Estado não valoriza o principal “agente ressocializador” da população carcerária,
violando também suas condições de trabalhadores e humanos.

DO PERFIL DOS E DAS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

A composição dos e das agentes de segurança penitenciária na Paraíba tem
sido alterada a partir do momento em que o processo de seleção ocorre do modo
previsto constitucionalmente, através de concursos públicos, incorporando vários
profissionais de diferentes cursos de nível superior. Através das observações em
campo percebemos que são profissionais jovens, com idades mais comuns entre os
20 e 40 anos. Conforme o edital do concurso para agente de segurança penitenciária
realizado no ano de 20081, para admissão do cargo, o candidato deveria ter idade
igual ou superior a 18 anos.
Quanto ao sexo dos e das profissionais, estes correspondem à média do
estado da Paraíba. Existe no estado, um quantitativo de 1.887 2 agentes de segurança
penitenciária, sendo que desse total 1.447 são homens e 349 mulheres. Esses
números refletem na realidade da unidade, prevalecendo o maior número de agentes
homens, considerando que se trata de uma unidade prisional masculina. Na
Penitenciária temos números aproximadamente de 103 homens e apenas 19
mulheres, em um total de 1543 funcionários que atuam na unidade.
Com relação à declaração étnica desses profissionais, em conversas
informais observamos que a maioria se auto declaram pardos. Esses números são
1

A
informação
pode
ser
confirmada
através
da
http://noticias.uol.com.br/empregos/ultnot/2008/04/10/ult880u6572.jhtm
2
Dados coletados na Secretaria de Administração Penitenciária em 17 de novembro de 2016
3
Dados coletados na Secretaria de Administração Penitenciária em 17 de novembro de 2016.

matéria:
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correspondentes aos dados do IBGE no senso sobre etnia, realizado em 2010, o qual
42% da sociedade brasileira se auto declaram parda, seguida de 47% brancos e 8%
negros.
De acordo com o IBGE (2010), senso sobre religião, a população brasileira
ainda é considerada a maior nação católica do mundo, correspondendo a 64,6% do
número de brasileiros. O que reflete na orientação religiosa dos e das agentes de
segurança penitenciária da unidade, a maioria dizem ser católicos. Roborando os
dados disponibilizados pelo IBGE.
No que se refere à situação conjugal, os e as agentes afirmam em maioria
serem casados (as), considerando também os que afirmam serem solteiros (as),
encontram-se em união consensual e são divorciados (as).
Ao realizar uma pesquisa nas unidades prisionais de Minas Gerais Lourenço
(2010) constatou que 90% dos entrevistados são casados.
No que diz respeito à escolaridade, o edital divulgado em 2008, exigia-se
apenas que o (a) candidato (a) estivesse cumprido o ensino médio. Contudo o nosso
período de convivência entre esses profissionais nos mostrou a maioria dos e das
agentes possuem ensino a nível superior, e outros e outros estão cursando.
Isso nos reflete a pensar na necessidade que o profissional de segurança
penitenciária tem sentido nos últimos tempos, em angariar novos conhecimentos. Vale
ressaltar, que alguns (as) informaram possuir ou está cursando pós-graduação.
Após o último concurso em 2008, até o presente momento cerca de 332 4
agentes pediram exoneração de seus cargos, entre os principais motivos a aprovação
em outros concursos de cargos que eles e elas consideram melhores. E outras 46
pessoas seguem em processo de vacância, um direito assegurado ao servidor público
no artigo 33 através da Lei 8.112 de 11 de novembro de 1990.
Devido ao baixo número de efetivos, compreendendo que no último concurso
realizado em 2008 foram ofertadas 2.000 vagas, e os dados atuais correspondem a
1.887 agentes de segurança penitenciária, os profissionais se dividem entre a
Secretaria de Administração Penitenciária e as unidades prisionais.
Nas unidades prisionais, os agentes se dividem para suprir as atividades
administrativas e operacionais. E com relação a essa realidade, a maioria desses
4

Dados coletados na Secretaria de Administração Penitenciária em 17 de novembro de 2016.
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profissionais exercem a função operacional, que é primordial para manter o
funcionamento normal da unidade, e uma minoria exercem apenas a função
administrativa, como organizar os arquivos e prontuários dos privados de liberdade e
tem também, os que exercem as duas funções.
Uma das questões que mais nos chamou atenção esta relacionada ao
exercício da profissão desses agentes, eles são distribuídos em 02 plantões de 24h
semanais, o que era equivalem às 48h trabalhadas semanalmente. O presente edital
do concurso de 2008 expressava o cumprimento de uma carga horária de 40h
semanais.
Ressalta-se que essa não é uma realidade de todos, alguns como as
mulheres trabalham em um regime de 8h às 17h, nos dias de quarta-feira e domingo
que equivalem aos dias de visita.
Esses profissionais possuem de 4 a 5 anos de profissão na unidade, o que
constata que a maior parte desses funcionários são concursados e iniciaram suas
atividades profissionais por meio da aprovação do concurso público realizado em
2008.

REFLEXÕES ACERCA DO COTIDIANO DO TRABALHO PROFISSIONAL DOS E
DAS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Levantaremos alguns pontos de reflexões acerca do cotidiano do trabalho
desses e dessas profissionais a partir da observação participante e conversas
informais que foram construídas a partir da vivência no estágio dentro da unidade
prisional.
Percebemos que o que leva essas pessoas a escolha da profissão de ASPs
não é um sonho de infância como ser jogador de futebol ou bailarina. O sonho da
estabilidade, a segurança que é atribuída a um concursado em cargo público, a
expectativa em almejar outros caminhos são atributos que encantam os candidatos.
A estabilidade que os e as então agentes buscavam, só foi possível depois da
realização do último concurso publico realizado em 2008. De acordo com Malaquias
(2008), em seu livro “Poder e Socialidade: o contexto penitenciário paraibano” há uma
passagem em que o autor destaca um trecho de uma denúncia do relatório “Situação
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dos Direito Humanos no estado da Paraíba Brasil” realizado em 2003, onde revela que
situação carcerária na Paraíba era agravada principalmente pelo próprio estado,
realizando contratações ilegais de pessoas totalmente despreparadas para a função
afim de prestígios eleitoreiros.
Outro atrativo para além da estabilidade para ocupar o cargo público foi o
salário, que na época era correspondente ao valor de R$ 1.213.93 (Um mil duzentos e
treze reais e noventa e três centavos) incluindo as gratificações. Esse atrativo no edital
do concurso evidencia a melhora na remuneração desses profissionais, pois conforme
Malaquias (2008) apud Alves e Santiago (2006), o governo do Estado realizava a
contratação desses profissionais sem concurso público com salários a partir de R$
400,00 até R$ 1.200,00. O autor destaca, também que o último concurso para o cargo
aconteceu em 1976.

Hoje, percebemos que, com a reduzida oferta de postos de
trabalhos para algumas carreiras de nível superior, e a consequente
especialização
exigida
dos
trabalhadores
no
mundo
contemporâneo, temos assistido ao ingresso, nas prisões, de
funcionários com escolaridade diversas e oriundos de diferentes
ambientes. (LOURENÇO, 2010, p. 158)

No que se referem ao olhar primário, buscamos durante a pesquisa
participante, compreender a visão dos e das ASPs em relação ao sistema
penitenciário brasileiro, muitos enfatizam que é diferente da realidade. Com base nisto,
a Matriz Curricular Nacional Para a Educação em Serviços Penitenciários (2006)
destaca que:

O servidor penitenciário que entra no sistema se depara com uma
realidade complexa, marcada por uma série de discursos e práticas
não articulados entre si e até contraditórios. Por questões
relacionadas à sua falta de informação e/ou à carência de estímulos
materiais, sociais e intelectuais. (p. 4)

Alguns destacam o medo que sentiam ao assumir a função. Um sentimento
natural no que se diz respeito a um ambiente hostilizado pela própria sociedade, e que
impõe cuidados específicos com as pessoas as quais se relacionam. De acordo com
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Aguirre (2009), “prisões possuem significados simultâneos, [...] áreas de conflito,
negociação e resistência”. (p. 35)
Os profissionais também se referem que a maior violência cometida dentro da
unidade é causada pelos próprios presos. Contrapondo este pensamento, Malaquias
(2008) relata que “sobretudo porque a violência maior é praticada entre os próprios
presos, sob a complacência das autoridades carcerárias.” (p. 35). Outros mencionam
em suas opiniões referindo-se ao sistema como um ambiente ao qual a punição é
inexistente, desacreditam na sua eficiência. Macaulay (2006) destaca essas
características em seus escritos, referindo-se ao sistema penitenciário brasileiro como
um sistema disfuncional. Muitos opinam ressaltando que a prisão possui um sistema
falho e fracassado. Sobre isso, Pontes 92013) apud Foucault (1987) refletem que “ a
prisão é um grande complexo centralizador do poder de punir, ligado a um atual
sistema de controle social punitivo fadado ao fracasso desde a sua criação”.
Sobre as contradições presentes na realidade do cotidiano do trabalho dos
(das) agentes no que se refere às estruturas que oferecem apoio ao sistema penal
brasileiro, administrando os recursos e os serviços (Delegacias de polícia, Juízos e
Tribunais criminais, os estabelecimentos e instituições penais) Dotti (2003) afirma que
estas sofrem com “a improbidade administrativa, a insensibilidade gerencial, a
indiferença humana e a hostilidade da burocrática” (p.03). Refletimos então, que este
processo condena essas estruturas de apoio e reduzem sua funcionalidade e são
reflexos dos graves problemas vivenciados pelos agentes penitenciários.
Outra questão que nos implicou foi à visão que esses e essas profissionais
possuem a respeito da conjuntura que compreende o Sistema Penitenciário brasileiro.
Segundo dados do Ministério da Justiça (2016) no Brasil, o Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária foi o primeiro órgão da execução penal, instalados em
junho de 1980. Desse modo, o CNPCP é quem responde pela efetivação da Política
Pública Criminal e Penitenciária, e o funcionamento dos órgãos executivos
fiscalizadores e de controle, como também das secretarias estudais que administram
as unidades.
Em nossas conversas durante o dia a dia na unidade percebemos que os e
as ASPs demostram um ponto de vista pessoal e particular sobre esse universo. Uns
enxergam o sistema como um lugar de punição. Essas ideias, refletem de todo modo,
a finalidade da criação das prisões penas a que Foucault (1987) define como um lugar
centralizador de poder que tem objetivos bem específicos como vigiar, punir e
controlar os “desajustados”. Alguns em suas falas destacavam que a prisão serve para
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a separação entre os indivíduos que cometeram crimes dos cidadãos detentores de
direitos civis, como um espaço para segregar, “depósito de seres humanos”. De
acordo com Pontes (2013) apud Bauman (2004) relata que o sistema carcerário “se
desenvolveu num mecanismo unidimensional de pura exclusão, um depósito de
pessoas em que se descartam os seguimentos da sociedade urbana, considerados
desonrados, desprezados e perigosos (p. 103)
Compartilhando do pensamento de Goffman (1961) privados de liberdade e
agentes de segurança penitenciária tendem a imaginar uns aos outros a partir de
estereótipos limitados e hostis. Neste sentido, o autor destaca que “[...] a equipe
dirigente muitas vezes vê os internados como amargos, reservados e não
merecedores de confiança [...]”. (1961, p. 19)
Contudo, Goffman (1961) destaca que com relação ao cotidiano de ambas as
categorias, estas se aproximam tornando-se uns para os outros objetos de interesse
afetuosos, construindo o que ele chama de ciclo de participação. Esse ciclo se torna
evidente a partir da vivência dentro da unidade, os e as profissionais de segurança
penitenciária enfatizam sempre as suas visões com relação aos privados de liberdade
como seres humanos, pessoas que precisam de ajuda e vítimas da sociedade.
Alguns desses profissionais ainda seguem suas práticas profissionais com
nível de senso comum, se desprendendo da ética e do compromisso com a profissão,
dividem em sua consciência os apenados entre os perigosos aos quais eles
classificam de criminosos, que vivem no mundo do crime e os que cometeram algum
delito, como um erro na vida, contudo mesmo demonstrando um comportamento
aético, muitos dizem que buscam trata-los com respeito e dentro do que se considera
“legal”:
Com relação a isso, Goffman (1961) reforça a importância a que deve ser
dada e considerada, é que os privados de liberdade possuem um status e relações no
mundo externo, determinando que a instituição deva respeitar os direitos dos
apenados enquanto pessoas.
Ainda seguindo o pensamento de Goffman (1961), ele destaca a importância
dos agentes manterem distância evitando o ciclo de participação, essa é uma forma de
defesa, pois poderão desenvolver pelos privados de liberdade sentimentos de
camaradagem e até mesmo de afeição.
Malaquias (2008) aborda a visão do privado de liberdade, onde ele enfatiza
que o mesmo evita relações afetivas com os e as agentes, com a direção da unidade e
até mesmo com a polícia militar. O autor ainda fala sobre a tensão que norteia o

65

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

relacionamento entre apenados e agentes, e atribui isso a revolta motivada pelos
maus tratos ofertados aos privados de liberdade.
Conhecer as leis que compõem o sistema penitenciário brasileiro é uma
questão fundamental para poder prosseguir no sistema. As legislações determinam
todas as ações que são executadas dentro do sistema, é um conjunto de regras, uma
padronização.
Os profissionais que realizaram o concurso em 2008, tiveram que aprofundar
seus conhecimentos específicos no Código Penal (Lei nº7.209 de 11/07/1984) e na
LEP (Lei nº 7.2010 de 11/07/1984) para que assim pudessem ser aprovados.
Compreendemos que é primordial que os profissionais que atuam no sistema
prisional conheçam e se aportem nos normativos jurídicos legais que compõe esse
universo. Dessa forma a Matriz Curricular para Educação em Serviços Penitenciários
(2006) aponta que é de extrema importância para o profissional de segurança pública
conhecer a LEP:

O conhecimento da Lei de Execuções Penais, assim como de noções
de básicas Direito Penal e Processo Penal, permite ao servidor
penitenciário entender a importância do lugar que ocupa no contexto
mais amplo dos mecanismos institucionalizados de resposta ao delito
e controle punitivo, as expectativas sociais e institucionais que deve
atender e a sua relação com os propósitos gerais da execução da
pena [...] permitindo ao servidor penitenciário a compreensão da
totalidade do sistema no qual está inserido, e de sua dinâmica de
funcionamento [...]. (p. 15)

Contudo, quase uma década já se passou e uma boa parte desse
conhecimento adquirido na preparação do concurso se perdeu ou congelou no
cominho, e os profissionais sentem isso no cotidiano da profissão quando a maioria
afirma que considera ter poucos conhecimentos com relação ao assunto, isso é um
fato preocupante.
Ressaltamos ainda, que os cursos de formação oferecidos pelas Secretarias
de Administração Penitenciárias no Brasil, deveriam oferecer esses subsídios no que
se refere à aprendizagem sobre as normativas legais do sistema prisional, o que é
repetidamente destacado nas fala desses e dessas profissionais.
Muito dos profissionais de segurança penitenciária da unidade prisional,
Desembargador Sílvio Porto, residem no estado de Pernambuco, e vez ou outra
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buscam fazer comparações entre os privados de liberdade do estado da Paraíba e de
Pernambuco, em entrelinhas sugerem dizer que os apenados paraibanos são mais
disciplinados. Neste sentido, correlacionamos com o que Foucault (1987) menciona
sobre o “bom adestramento” que tem o poder de disciplinar. Evidenciam o trabalho
dos agentes de segurança penitenciária na Paraíba e a autonomia que esses
possuem com relação aos presos e como os privados de liberdade os respeitam.
Uma das questões que norteiam os principais comportamentos e discursos
dentro da unidade é a chamada disciplina, e por assim foi um dos temas que mais me
chamou atenção no período de observação na unidade prisional. Era evidente a
relação de poder que os e as agentes mantinham para com os privados de liberdade.
Não olhar nos olhos, manter cabeça baixa e apenas falar quando lhe for perguntado,
tratar a todos e todas por “Doutor ou Doutora”, esses são exemplos mais comuns de
disciplina aplicados no comportamento dos apenados.
Um dos autores que melhor aborda essa temática é o filosofo Michael
Foucault, bastante citado em produções bibliográficas principalmente no que se refere
à disciplina. Foucault (1987) refere-se à disciplina como um adestramento do
individuo, o que o autor chama de “docilidade-utilidade”.
A fala dos e das agentes explícita muito bem essa relação de poderes que
eles e elas exercem sobre os privados de liberdade, referem-se à disciplina sempre
como uma doutrinação a ser aplicada aos apenados, os mesmo devem cumprir ordens
e regras, mantendo sempre o respeito com o corpo funcional da instituição e com os
familiares.
Sobre isso Maia; Neto; Costa; Bretas (2009) falam que

Esta disciplina começaria a preponderar a partir do século XVIII, por
meio de uma série de saberes/poderes que ordenam, classificam,
enquadram, analisam, separam, diferenciam, absorvendo as
multidões tidas por confusas e desordenadas, e produzindo corpos
dóceis, obedientes e aptos. (p. 18)

Foucault (1987) classifica a disciplina como uma realidade incorpórea.
Goffman (1961) enfatiza sobre o controle que a equipe dirigente deve ter com relação
aos privados de liberdade, e complementa que:
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a equipe dirigente é lembrada dessas obrigações quanto a padrões e
direitos, não apenas por seus superiores hierárquicos, mas também
por várias agências da sociedade mais ampla e, muitas vezes, pelos
parentes do internado. (p.72)

Os profissionais de segurança penitenciária também expressão suas opiniões
referindo-se a disciplina como uma forma de punição. Sobre isso Foucault (1987) diz
que são:

Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos
sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeitos,
dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis, ou que
procuram coerções sem grandeza, são eles que levaram à mutação
do regime punitivo, no limiar da época contemporânea. (p. 166)

Os ASPs também enfatizam que a disciplina é o cumprimento das leis. O
sistema penitenciário brasileiro, nas suas várias legislações penais, aborda em caráter
específico a disciplina na Lei de Execuções Penais – LEP, Lei nº 7.210.
Em seu capítulo IV, na seção III, a lei discorre sobre 05 (cinco) subseções
todas referentes à disciplina: relacionando suas disposições gerais nos Art. 44 ao Art.
48; sobre o que caracteriza faltas disciplinares em seus artigos 49, 50, 51 e 52; o que
constituem as sanções e as recompensas do Art. 53 ao Art.56; sobre como devem ser
aplicadas as sanções em seus artigos 57 e 58 e como são constituídos os
procedimentos disciplinares, abordados nos artigos 59 e 60.
Mesmo sendo seduzidos com a proposta da estabilidade na carreira
profissional e pelo bom salário oferecido na época do concurso em 2008, esses ainda
não são atributos suficientes para fazer desses profissionais excelentes e realizados
na profissão. Os ASPs não imaginavam o universo que compreendia a vida
profissional dentro das unidades prisionais, nem tão pouco os desafios que iriam
enfrentar.
As limitações no campo de trabalham tornam predominantes no que diz
respeito a prática desses profissionais. Problemas físicos, psíquicos, estruturais,
verbais, e principalmente na formação constroem uma linha tênue entre a excelência
do poder de um agente de segurança penitenciária, em ser um funcionário do estado
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subordinado a desenvolver sua função dentro de limitações que interferem em suas
vidas pessoais, e acabam gerando muitos conflitos.
Malaquias (2008) ressalta que o perigo que predomina no cotidiano do
exercício da profissão, desenvolve nesses profissionais, um alto grau de neurose e
revolta. Esse misto de sentimentos e sensações angariados pela profissão
condicionam esses profissionais a viverem uma vida paradoxal. O autor destaca ainda
que ocorre nesses espaços “a sedução para a corrupção, através de crimes como
facilitação de fugas, tráfico de drogas, contatos com criminosos que se encontram em
liberdade e introdução de armas para os presos.” (p.28)
Dentro da unidade prisional que realizamos a pesquisa evidenciamos a falta
de estrutura e de pessoal como os principais entraves para exercerem suas
atividades. Desse modo, refletimos que com relação à estrutura é nítida a
precariedade da unidade prisional e os equipamentos de trabalho disponibilizados
dentro delas. Faltam materiais que garantam a segurança desses trabalhadores.
As falas desses profissionais nos levaram a refletir sobre a realidade da
unidade prisional pesquisada, onde foi possível observar que a condição dos
dormitórios, locais onde os profissionais poderiam e deveriam descansar, encontravase em condições precárias. Lembro-me que muitos dos profissionais que cumpriam
seus plantões de 24h, confidenciavam que preferiam dormir nas salas destinadas a
outras atividades, como na sala da defensoria por exemplo.
A Matriz Curricular Nacional para a Educação em Serviços Penitenciários
relata que:

Nos servidores penitenciários, o trabalho rotineiro, as situações de
violência que enfrenta no seu dia a dia e os baixos estímulos
materiais e intelectuais geram a falta de compromisso com a sua
função social e a aparição de práticas violentas. (2006, p.06)

No que diz respeito à baixa quantidade de agentes, destacamos a oferta de
2.000 (duas mil) vagas no último concurso realizado em 2008. Uma realidade que não
se aproxima do quantitativo de profissionais que hoje exercem a profissão, 1.887 5
profissionais, entre homens e mulheres distribuídos em todo o estado da Paraíba.
O pouco efetivo era uma das questões que mais nos chamava atenção na
unidade, à sociedade tem uma visão de superproteção com relação às unidades
5

Dados disponibilizados pela Secretaria de Administração Penitenciária em 17 de novembro de 2016.
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prisionais, pois não conseguem enxergar para além dos muros, e ao descer para os
pavilhões, rapidamente percebemos que os agentes que estavam fazendo a
segurança nos plantões eram insuficientes. Tiveram dias de haver apenas 06 (seis)
agentes na unidade. Destacamos a superlotação da unidade, que hoje comporta com
mais que o dobro de sua capacidade.

A superpopulação carcerária afronta a condição humana dos
detentos, aumenta à insegurança penitenciária, o abuso sexual, o
consumo de drogas, diminui as chances de reinserção social do
sentenciado, além de contrariar as exigências mínimas de existências
dos organismos internacionais. (MAIA; NETO; COSTA; BRETAS,
2009, p. 10)

Outro ponto que os ASPs destacam com frequência é a deficiência que
possuem no manuseio com arma de fogo e outras formas de treinamento para
conterem situações de conflitos adversas, mesmo considerando a importância das
equipes de operações táticas como o GPOE (Grupo Penitenciário de Operações
Especiais).
Com relação a isso Goffman (1961) destaca que: “os guardas precisam estar
preparados para enfrentar esforços organizados de fuga e precisam constantemente
enfrentar tentativas para enganá-los, “dirigi-los” ou coloca-los em outras dificuldades.”
(p. 75)
Um dos principais problemas enfrentados pela categoria profissional é a
formação primária oferecida a esses e essas profissionais, as opiniões são unânimes
ao se referirem ao curso de formação aplicado pela Escola de Gestão Penitenciária da
Paraíba, a EGEPEN/PB, relatam que este possui pouco tempo, é insuficiente e muito
teórico.
E de fato os profissionais não estão equivocados em suas falas. Em sua
dissertação realizada em um das unidades prisionais da capital paraibana, Sarmento
(2014) relata a desorganização que presenciou enquanto buscava informações sobre
o curso de formação na EGEPEN/PB para sua pesquisa. A autora afirma que as
informações com as fichas cadastrais dos alunos estavam incompletas, como também
os materiais didáticos utilizados pelos professores durante o curso, mostrando a
importância que os gestores e dirigentes deram ao curso.
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A Matriz Curricular Nacional para a Educação Em Serviços Penitenciários
(2006) ressalta que:

O que se pretende é deflagrar um processo de qualificação da
atuação das Escolas Penitenciárias, que tenha como ponto
fundamental a elaboração de um Projeto Político Pedagógico como
documento preliminar e orientador da proposta pedagógica das
Escolas Penitenciárias, dentro de uma perspectiva de execução penal
que prime pelo “tratamento penitenciário” (p. 07)

Em sua pesquisa, Sarmento (2014) enfatiza que o curso proporcionado aos e
as ASPs possuiu uma carga horária insuficiente, causando uma deficiência aos
profissionais principalmente nas tarefas práticas do exercício da profissão.
Em contraponto, A Matriz Curricular Nacional para a Educação Em Serviços
Penitenciários (2006) afirma que:

A formação promovida pelas Escolas Penitenciárias deve ser capaz
de fazer com que o potencial de competências e habilidades de cada
servidor penitenciário seja transferido para a sua prática profissional,
através da articulação entre os saberes promovidos nos cursos e os
que o próprio servidor carrega como parte de sua abordagem pessoal
e experiência de vida. (p. 8)

Desse modo, compreendemos que é latente a necessidade de um maior
investimento na formação dos profissionais de segurança penitenciária, pois, esta
articulação irá propiciar que as atitudes e o fazer profissional correspondam às
expectativas relacionadas a sua função social, contribuindo para uma realização plena
do exercício da profissão.
Diante das reflexões adquiridas no processo da pesquisa, compreendemos
que o modelo ideal de curso de formação provavelmente ainda deve ser pensado.
Diante disso, provocamos essa discussão com os (as) profissionais a fim de
buscarmos conhecer as necessidades que estes tiveram durante o processo de
formação inicial e ainda possuem, as opiniões foram as mais diversas, existindo uma
predominância no que se refere ao tempo total de curso e a inserção de mais aulas
práticas.
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Para além do déficit no curso de formação, existe outra deficiência na
formação desses e dessas profissionais que é a formação continuada. Com relação a
isso, a Matriz Curricular Nacional para a Educação em Serviços Penitenciários (2006)
destaca a importância da formação ao profissional de segurança penitenciária e como
isso reflete na sua vida social e pessoal:

Um processo de formação permanente, através das escolas
penitenciárias, como a que esta matriz sugere, buscará a sua
atualização teórico e prática, e servirá como estímulo para o
desenvolvimento de suas potencialidades e de sua realização social e
pessoal. (p.06)

Para complementar, a Matriz Curricular Nacional para a Educação em
Serviços Penitenciários (2006) ainda aponta que as escolas Penitenciárias “devem
constituir espaços de valorização da pessoa e da promoção da sua dignidade, uma
vez que as condições de vida dos presos estão diretamente relacionadas com as
condições de trabalho do pessoal penitenciário” (p. 10)
Por fim, entendemos que a educação ofertada a esses e essas profissionais é
precária e necessita que seja melhorada o mais breve possível, pois implica
diretamente na execução das suas atividades profissionais cotidianamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da elaboração da pesquisa se tornou cada vez mais explícito o
quanto a precariedade na formação oferecida a esses e essas profissionais de
segurança penitenciária e sua relação com as condições de trabalho na realização
influenciam suas atividades diante das funções as quais são designados a exercer.
A relação que os ASPs mantêm com os privados de liberdade possui uma
particularidade a qual nenhum outro profissional que atua no sistema penitenciário irá
conseguir construir.
Contextualizando a política penitenciária no Brasil situando normativas e
politicas de ações relacionadas às funções socioinstitucionais compreendemos o
quanto esses dispositivos legais são fundamentais no que tange o exercício
profissional desta categoria e o quanto podem contribuir para a melhoria nas
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condições de trabalho da profissão. O perfil desses e dessas profissionais a cada dia
que se passa demonstram que são pessoas jovens que buscam um contraponto para
que possam conquistar outros espaços e a perspectiva de voos mais altos e quanto às
perspectivas atuais de formação para o agente penitenciário no contexto democrático,
evidenciamos a importância da compreensão e da fundamentação desses processos
de formação serem embasados conforme a perspectiva defendida por uma educação
em Direitos Humanos.
Diante disto, percebemos que esses e essas profissionais não compreendem
o quanto os seus diretos estão sendo negados, contudo, mesmo assim, continuam a
submeter-se aos comandos do Estado, sem nenhuma organização política da própria
categoria, para que juntos possam buscar e reivindicar melhorias para o exercício da
profissão.
Na observação do cotidiano na atividade profissional do agente de segurança
penitenciária no campo de estágio a luz da legislação e política penitenciária com as
demandas da prática profissional identificamos diversas questões e demandas que
implicam o exercício destes profissionais. São peculiaridades que possuem suas
resoluções simples e complexas, mas que diante de tudo necessitam de um olhar
humanizado e dedicado dos gestores, a fim de proporcionarem a esses e essas
profissionais dignidade na vida profissional.
Ao realizar a pesquisa de campo, imagina-se um mundo investigativo que
devemos percorrer muitas informações ou até as ausências destas sempre seguidas
de interrogações ou pontos finais.

As interrogações que surgiram no início da

construção da pesquisa incentivou uma inquietação a fim de iniciar investigações que
colaborassem na tentativa de compreender o universo do objeto de estudo, este que
foi analisar as condições de trabalho e a formação dos e das agentes de segurança
penitenciária da unidade prisional desembargador Silvio Porto.
O presente trabalho não teve a pretensão em proporcionar respostas
concluídas sobre as inquietações referentes ao estudo, mas, principalmente
possibilitar a promoção de outras futuras reflexões e inquietações, contribuindo para a
(des) construção dessas.
Com base nos dados e nos diálogos construídos com os e as profissionais
que compreendem a pesquisa, podemos constatar a precariedade do ensino de
formação aos quais esses e essas profissionais foram submetidos e com isso o
desafio de enfrentarem diariamente as impossibilidades do exercício da profissão,
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combatendo de forma improvisada, inconstitucional e ilegal as imoralidades que o
Estado oferece em termos de condições de trabalho.
Percebemos que o desprezo por parte do Estado ao sistema penitenciário é
estendido a todos os atores que a ele contemplam, desde os privados de liberdade até
os profissionais que eventualmente são funcionários do próprio Estado.
A principal motivação que incentivou a realização desta pesquisa foi perceber
através da vivência no campo o despreparo dos e das agentes e as condições subhumanas pelas quais esses e essas profissionais exercem seu trabalho, entendendo
principalmente que no discurso unânime de ressocialização enfatizado pelos gestores,
os agentes de segurança penitenciária, são também agentes ressocializadores.
Por fim, concluímos que se a esses e essas profissionais fossem ofertadas
uma formação inicial e continuada de maneira mais ampla e complexa da que hoje em
dia é oferecida, assim como também, o mínimo no que diz respeito às boas condições
de trabalho, em especial um número de efetivo decente para garantir que de fato as
unidades prisionais estariam a oferecer segurança para a sociedade, este cenário
idealizado iria contribuir para a segurança da população paraibana, e a partir daí
poderia ser oferecido aos privados de liberdade condições de vida mais humanas
dentro das prisões, amenizando os problemas e conflitos que são decorrentes da vida
do cárcere.
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RESUMO
A CRISE NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: SUPERLOTAÇÃO E CONDIÇÕES
DEGRADANTES
Cibele Martins de Sousa Cardoso – Acadêmica de Direito E-mail:
cibelytdb@hotmail.com
Esta pesquisa tem como tema central a crise carcerária brasileira, analisando a deficiência do
sistema pela omissão estatal na criação de políticas públicas e falta de investimentos
financeiros em manutenção predial, o que ocasiona em lesões graves aos direitos dos presos
e suas garantias fundamentais como cidadão. Tem como objetivos de analisar os fatores
causadores da crise no sistema prisional, bem como analisar a condição de vivência do preso
e o dever do Estado frente aos presos e a efetivação dos seus deveres. Tem como problema
de pesquisa a motivação do Estado em manter-se inerte frente as violações de direitos,
presentes nas penitenciárias do Brasil. Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa
exploratória de natureza quali-qualitativa. As coletas de informações foram feitas por meio de
autores que relatam fontes históricas das prisões, também, a responsabilidade do Estado na
custódia dos presos, além do levantamento de dados documentais para determinar a
quantidade numérica de presos no sistema em contrapartida à quantidade de vagas
disponíveis, analisando estas variáveis, obtém-se, como resultado, que o sistema prisional
brasileiro é precário, não ofertando espaço físico para comportar a quantidade de presos
existente e, como consequência, ocasionando condições degradantes que agridem
gravemente a dignidade humana dos presos, por meio da inércia do Estado em realizar
manutenção periódica na infraestrutura dos presídios e na fiscalização dos seus agentes
públicos.
Palavras-chave: Crise carcerária. Violações de direitos.
ABSTRACT
THE CRISIS IN THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM: OVERCROWDING AND
DEGRADING CONDITIONS
Cibele Martins de Sousa Cardoso – Academic of Law E-mail: cibelytdb@hotmail.com
This research has as its central theme the Brazilian prison crisis, exposing the deficiency of
the system by the state omission in the creation of public policies and lack of financial
investments in property maintenance, which causes serious injuries to prisoners' rights and
their fundamental guarantees as citizens. Its purpose is to analyze the factors causing the
crisis in the prison system, as well as to analyze the condition of the prisoner's life and the duty
of the State in relation to the prisoners, and if it does its duties towards the prisoners. It has as
a research problem the State's motivation to remain inert in the face of violations of the
permanent rights of Brazilian penitentiaries. As for the methodology, it is an exploratory
research of a qualitative and quantitative nature. The collection of information was done
through the analysis of authors who report historical sources of prisons, as well as the
responsibility of the State in the custody of prisoners, as well as the collection of documentary
data to determine the number of prisoners in the system in exchange for Number of places
available. Analyzing these variables, one can obtain as a result that the Brazilian prison system
is precarious not obtaining physical space to accommodate the amount of prisoners existing
and as a consequence causing degrading conditions that seriously affect the human dignity of
the prisoners that occurs through the inertia of the State to carry out maintenance Prison
infrastructure and the supervision of its public agents.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho “Crise no sistema carcerário brasileiro: uma análise do RE
580252” tem como justificativa a exposição da deficiência deste sistema como fator da inércia
estatal frente aos presos, tendo grande relevância social, isto por que o Estado ao submeter
fere gravemente direitos de cidadão do preso, bem como seus direitos de ser humano, o qual
ao ser novamente inserido em âmbito social não reabilitado, volta a cometer crimes e provoca
a indignação social.
Os objetivos da pesquisa, foram os de observar e determinar os fatores causadores
da crise prisional no Brasil, para que identificando o problema, se consiga encontrar a solução,
bem como, as consequências do estado de superlotação dos presídios e as condições
degradantes e suas demais condições de vivência dentro dos presídios, isto porque estas,
por sua vez, ferem direitos e garantias constitucionais, infraconstitucionais e direitos
internacionais, como a Convenção da América de Direitos Humanos. De igual modo, é objetivo
do referido trabalho identificar o dever legal do Estado frente aos presos e a efetivação desses
deveres.
O problema central de pesquisa é como se dá a omissão do Estado frente às
irregularidades graves que ocorrem nas prisões brasileiras, que tem como consequência o
colapso do sistema carcerário brasileiro?
Quanto a metodologia, foi utilizada a pesquisa exploratória e explicativa, visto que se
procurou o aprofundamento do tema para que se pudesse obter o conhecimento preciso sobre
as variáveis e definido fatores para a crise no sistema, tendo como natureza a pesquisa qualiquantitativa, assim, através de dados documentais se pode chegar ao total de pessoas presas
no sistema e a quantidade vagas disponibilizadas pelo sistema. Utilizou-se também a
pesquisa bibliográfica e documental, ou seja, através de obras e dados documentais foi
respondido o problema de pesquisa e os objetivos alcançados.
Inicialmente abordou-se, os direito e garantias fundamentais relativos as pessoas
presas, bem como, os seus deveres. Logo após, retratou-se a realidade das penitenciárias
brasileiras mostrando suas irregularidades, como superlotação dos presídios e suas causas,
partindo de um contexto nacional, em continuidade, especificando em penitenciárias dos
estados membros brasileiros e retratado a quantidade adequada de vagas oferecida e lotação
máxima de cada presídio estudado, bem como, as condições degradantes que ocorrem nos
mesmo. Por fim, retrata quais são os deveres do Estado referentes aos presos, e a efetivação
destes, fazendo análise se estes deveres são efetivados nos presídios dos diversos estados
brasileiros.
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2. DIREITOS E GARANTIAS, DEVERES DOS PRESOS
As pessoas submetidas a cárcere obtêm direitos inerentes a sua pena a elas impostas,
sendo estes absolutos, ou seja, os direitos não atingidos pela a perca da liberdade de
locomoção não podem ser negados, tampouco, limitados (BRASIL, 1988).
A Carta Magna de 1988, elenca diversos garantias fundamentais referentes aos
presos, como a dignidade da pessoa humana, ou seja, é direito da pessoa presa condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, o respeito a integridade física, psíquica e moral
daquele, bem como, a proibição do intenso sofrimento desnecessário (Tortura) e ao
tratamento desumano e degradantes. Também, é vedado penas cruéis que tenha o cunho
unicamente de causar dor e sofrimento ao preso e ao trabalho forçado, visto que este por sua
vez possa ser análogo ao trabalho escravo que também é vedado pela Constituição
supramencionada (BRASIL, 1988).
De igual modo, a Constituição também, prevê direito ao preso cumpri sua pena em
alas e locais separados por delito, idade e sexo. Isto por que, convivência entre presos
condenados por crimes graves e presos primários por crimes com menor potencial lesivo,
causa como consequência danos graves a este último, devido à agressividade e violência
rotineira entre os presos condenados por crimes graves (BRASIL, 1988). Já a separação por
idade, se dá na individualização específica de menores de 18 (dezoito) anos e também ocorre
quando o preso é idoso é não poderá ser enclausurado em penitenciarias em virtude de sua
idade e condição de velhice, sendo este recolhido em prisão domiciliar (BRASIL, 1984). Por
fim, a separação por sexo, se defini na separação entre homens e mulheres, ou seja, a
permanecia de pessoas de sexo oposto em cadeia policiais e/ou penitencias brasileiras para
o cumprimento gera lesão grave ao resguarda da integridade física das mulheres, isto porque,
ao esta enclausuradas com homens ficam estas sujeitas a crimes de estupro, abuso sexual e
agressão física (BRASIL1988).
As mulheres presas, também, são asseguradas pela Constituição Federal de 1988, de
permanecer com seus filhos enquanto perpetuar amamentação, visto isto, a mulheres como
genitoras tem o direito a proporcionar a alimentação devida aos seus filhos, sendo estes não
atingidos pela a pena (conforme o princípio da pessoalidade supracitado) nos seus primeiros
meses de vida (BRASIL, 1988).
Aos presos, também, é garantido a leitura e conscientização de todos os seus direitos
e garantias constitucionais (BRASIL, 1988).
Aos indivíduos presos são resguardados todos os direitos de cidadão não se
estendendo a liberdade de locomoção, sendo garantidos no Código Penal, bem como na Lei
de Execução Penal que dispõe o Art. 38° “O preso conserva todos os direitos não atingidos
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pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física
e moral” (BRASIL, 1940).
O Código Penal, traz, como direito do preso a individualização da pena por exame de
classificação para o devido cumprimento da pena, ou seja, os presos são individualizados de
acordo também com sua personalidade, vida familiar, social, e capacidade laboral. O
cumprimento de pena em estabelecimentos próprios para as mulheres, também, é um direito
concedido para as detentas. Taz, a previsão legal da conservação de todos os seus direitos
dos presos não atingidos pela provação de liberdade, bem como o direito ao trabalho devendo
este sempre ser remunerado e com direito à Previdência Social (BRASIL, 1940).
Aos presos com transtornos mentais é garantido o devido tratamento em Hospitais de
Custódia e Tratamento Psiquiátricos, conforme sua peculiaridade. O Código Penal brasileiro,
também, traz como direito do preso a detração, ou seja, se o indivíduo fora preso por um
período de tempo e logo após for condenado, a pena será reduzida de acordo com o tempo
em que já havia cumprido a pena de forma antecipada, como ocorre com os presos
provisórios, temporários e por medida de segurança. Também, é direito dos presos a remição
da pena, também, funciona como remição de pena, ou seja, para cada 12 (doze) horas em
que o preso estive praticado atividades educacionais dividias em 03 (três) dias, diminui-se 01
(um) dia de pena do condenado, bem como para cada 03 (três) dias trabalhos, diminua-se 01
(um) dia de pena (BRASIL, 1940).
A Lei de Execução Penal, também, assegura direitos a pessoa presa, sendo estes o
direito à alimentação e vestimenta, direito à higiene necessária no interior das celas, bem
como, está também, deve ser arejada. O direito ao trabalho, devendo este por sua vez ter
natureza onerosa de no mínimo, 3/4 do salário mínimo vigente, de igual modo é assegurada
a chamada pelo nome, sem qualquer tido de discriminação e assistência à saúde, à educação,
jurídica, material, social e religiosa. Também, é direito do preso a separação de condenados
e provisórios (BRASIL, 1984).
Na seara de direitos internacionais, a pessoa presa também, encontra respaldo na
Convenção América de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da
Costa Rica de 1969, o qual o Brasil aderiu em 1992. Em seu corpo de texto, o referido tratado
veda também, a penas de tortura e cruéis, bem como, as pessoas presas serem submetidas
a condições desumanas e degradante que por sua vez exclui sua dignidade humana.
Também, traz, como direito do preso a separação por idade, sexo e delito, sendo também
separados os presos condenados de presos processados. É direito do preso, resguarda de
sua integridade física, psíquica e moral (BRASIL, 1992).
Todos estes direitos supracitados são de suma importância para a sociedade e a
democracia do Estado, isto por que, o respeito a estas normas garante com que as pessoas
mesmas que presas tenham sua dignidade humana resguardado pelo Estado.
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As pessoas presas sobre cai o dever legal de submeter-se às normas de execução da
penal, ou seja, além dos presos obter direitos durante o cárcere, também, existem deveres
que devem ser respeitados por aqueles. Visto isto, a Lei de Execução Penal elenca os deveres
dos presos, sendo dever do preso que durante o cumprimento da pena o preso tem o dever
de manter-se disciplinado, ou seja, faz apenas o autorizado em lei, devendo também,
obediência ao agente público penitenciário que faz a sua guarda e qualquer pessoa a qual
conviva (BRASIL, 1984)
Outrossim, também, é dever dos presos manter a harmonia e a conduta pacifica com
os demais presos, devendo também, ter comportamento oposto aos movimentos de fuga ou
subversão à ordem ou à disciplina. Sendo também, dever do preso, manter à higiene pessoal
e da cela, bem como a conservação de todos os objetos pessoais (BRASIL, 1984).
Também, é dever das pessoas presas, o pagamento de indenização a vítima, quando
for possível ou aos seus sucessores, bem como, ao Estado para os custos de sua
manutenção, sendo este descontado de maneira proporcional de sua remuneração de
trabalho. Estes deveres, também, atingem em sua proporcionalidade aos presos de natureza
provisória (BRASIL, 1984).
3. DISCUSSÃO SOBRE A REALIDADE DOS PRESÍDIOS BRASILEIRO
3.1 SUPERLOTAÇÃO
A superlotação dos presídios brasileiros dar-se-á pela falta de espaço físico para
acomodar a quantidade exorbitante de presos que cresce a cada ano, ocasionado pela a
omissão do Estado na criação de políticas públicas, ou seja, criação de novos presídios e
manutenção dos já existentes. A inércia do poder público em seu sistema prisional acarreta
em diversos prejuízos ao sistema, detentos e a sociedade (PATORAL CARCERARIA, 2014).
A grave superlotação é talvez o mais básico e crônico problema
afligindo o sistema penal brasileiro. Há mais de uma década,
autoridades prisionais do Brasil estimaram que o país necessitava de
50.934 novas vagas para acomodar a população carcerária existente.
Desde então, embora alguns esforços tenham sido feitos para resolver
o problema, a disparidade entre a capacidade instalada e o número
atual de presos tem apenas piorado (Superlotação carcerária, 2017,
p.19).
A superlotação carcerária tem como consequência direta no aumento da criminalidade
interna e externa aos presídios, facilitando a violência entre os presos, bem como criação de
organizações criminosa, ou seja, os órgãos prisionais brasileiros tomam rumo bastante
diverso de sua finalidade (CAPITANI, 2012).
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No ano de 2014, o Congresso Nacional de Justiça realizou um levantamento da
quantidade de presos no Brasil, sendo computada as prisões domiciliares e em contraponto
a quantidade de vagas existentes nas prisões brasileiras, e os números são preocupantes.
Gráfico 1: População carcerária
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Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2014.
Ao analisar o gráfico acima é notório que não existe vagas suficientes para o número
de presos existentes no Brasil, especificando faltam 354.244 mil vagas no sistema carcerário
brasileiro, ou seja, tem-se 03 (três) presos para cada 01 (vaga) nas celas das unidades
prisionais (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014), ocasionando no amontoado de
presos que ocupam o mesmo espaço físico, o qual revezam para dormir, comer e para fazer
suas necessidades pessoais (PASTORAL CARCERARIA, 2014).
O Brasil é o quarto país com maior população carcerária do mundo, ficando atrás
apenas dos Estados Unidos da América, China e Rússia, isso demostra que a população
carcerária brasileira cresce de maneira alarmante ao passar dos anos, os estabelecimentos
prisionais não acompanham a este crescimento. A omissão do Estado em fiscalizar seus
agentes públicos e criar políticas públicas eficientes para radicalizar a superlotações no
interior cárceres, faz com que a criminalidade aumente de maneira descontrolada com o
passar dos anos (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014).
Todo ser humano, uma vez capacitado à atividade laboral, para a
manutenção de sua própria subsistência e sua perfeita integração na
sociedade, de onde é produto, tem necessidade de fugir à ociosidade
através do trabalho. Não se pode admitir presídios superlotados com
presos sem trabalho, vegetando como seres imprestáveis e inúteis
(CAPITANI, 2012, p.31).
A superlotação dentro dos presídios brasileiros é consequência da ação do Estado que
enclausurar detentos de forma irregular, sendo uma gravosa violação do direito humano do
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preso, do qual o Estado não possibilita condições mínimas de dignidade humana durante a
execução de pena (TEIXEIRA, 2006).
O Conselho Nacional de Justiça realizou um levantamento especifico do déficit de
vagas no sistema carcerário brasileiro no ano de 2014, o qual demonstra a realidade dos
presídios atualmente.
No Estado do Ceará se tem uma taxa de ocupação em seu sistema prisional de 189%,
ou seja, de cada 100.000,00 (cem mil) habitantes cerca de 244,3 (duzentos e quarenta e
quatro, três) pessoas estão presas no Estado, sendo que no Brasil se tem em média 306,2
(trezentos e seis, dois) pessoas presas a cada 100.000,00 (cem mil) habitantes, visto isto o
Ceará é um dos estados com a maior população carcerária do Brasil obtendo computando
cerca de 21.648,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e oito) presos em seu sistema
penitenciário (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
A superlotação encontrada na unidade prisional cearense supracitada se dá também,
por presos com transtornos mentais. Em meio aos presos condenados por crimes violentos,
se tem de forma irregular 50 (cinquenta) detentos com doença psíquica, que deveria estar em
local adequado, sendo este o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
Em conformidade com o levantamento nacional de Informações Penitenciarias
(Infopen), no ano de 2014 o estado do Amapá obtinha em seu sistema penal cerca de 2.654,00
(dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro) pessoas submetidas a cárcere, o que acarretava o
penúltimo lugar na listagem por estados. No entanto, o Amapá possui 353 (trezentos e
cinquenta e três) pessoas presas a cada 100.000,00 (cem mil) habitantes, aparecendo em 7°
lugar na listagem dos estados (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA, 2016).
O Centro de Custódia – Cadeia – Penitenciária Masculina, localizada na cidade
Macapá, estado do Amapá, tem a capacidade adequada para resguarda 1.228, 00 (um mil,
duzentos e vinte e oito) homens divididos em 156 celas, ou seja, o total de 08 (oito) homens
por cela, no entanto, a referida cadeia se encontra em estado de superlotação com 1.903,00
(um mil, novecentos e três) presos aumentado a população cerca de mais 04 (quatro) homem
por cela, ocasionando na superlotação carcerária do estabelecimento penal, visto isto, 12
(doze) presos são submetidos a viver em um espaço mínimo de 6mx6m que cada cela tem
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
A Penitenciaria Estadual masculina de Vila Velha IV no estado do Espírito Santo,
obtêm a lotação de presos superior a capacidade adequada, sendo que a capacidade da
penitenciária é de 604 (seiscentos e quatro) presos distribuídos em 82 (oitenta e dois) celas
coletivas, ou seja, 7 (sete) presos por cela, no entanto, a superlotação atual é de 1.111,00 (um
mil, cento e onze), desde modo a população carcerária nas celas aumentam em 05 (cinco)
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presos a mais, chegando ao total de 13 presos no interior de cada cela com dimensões de
8mx4m (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
Também, no estado do Espírito Santo a Penitenciária estadual masculina de Vila Velha
V, se encontra com a população carcerária em situação de superlotação, visto que a
capacidade adequada para comportar os presos são de 580 (quietos e oitenta) vagas, para
140 (cento e quarenta) celas coletivas, ou seja, 08 (oito) presos por cela, contudo, a
quantidade de presos encontrada na unidade é de 950 (novecentos e cinquenta) presos
distribuídos por cela, encontrando-se superlotadas com 10 (dez) homens, com dimensões
especificas de 2,40mx2,60m, acarretando no amontoados de presos no interior do presídio
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
O Centro de Detenção Provisória Masculina em Manaus/AM, também, encontra-se
com a quantidade de presos bastante superior a capacidade adequada, visto que a
capacidade de vagas é de 586 (quietos e oitenta e seis) presos distribuídos em 169 (cento e
sessenta e nove) celas, que ao todo são capaz de comportar adequadamente 6 (seis) presos
por cela, no entanto, a população carcerária encontrada no presídio é de 1.480,00 (um mil,
quatro centos e oitenta) presos, tendo um déficit de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) vagas,
ou seja, superlotando as celas em com mais nove presos, chegando ao total de 15 (quinze)
presos por cela (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA,
2016).
Outrossim, o Complexo Penitenciário “Anísio Jobim”, também, localizado na cidade de
Manaus/AM, está em condições de superlotação carcerária, visto que o número de vagas é
de 454 (quatro centos e cinquenta e quatro) sendo estas divididas em 87 celas, ou seja, 08
(oito) vagas por cela, contudo, a quantidade de presos superar a quantidade de vagas devido
que o número de presos chega a 1.259,00 (um mil, duzentos e cinquenta e nove), visto isto
se tem um déficit de vagas de 805 (oito centos e cinco), sendo que de 20 a 30 presos convivem
na mesma cela (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA,
2016).
O Presídio Masculino Advogado Ariston Cardoso situado na cidade de Ilhéus, estado
da Bahia, tem-se o número de vagas de 180 (cento e oitenta), sendo cerca de 50 (cinquenta)
celas para distribuição correta destes presos, contundo, a lotação do presídio no ano de 2015
é de 387 (trezentos e oitenta e sete) presos, destes modo se tem um déficit de 207 (duzentos
e sete) vagas, ou seja, esta quantidade de presos estão em situação irregular no referido
presídio acarretando o estado de superlotação nas celas (CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2015).
Não obstante, a Penitenciária Feminina II de Tremembé/SP, tem a capacidade máxima
de 776 (setecentas e setenta e seis) vagas, divididas em 52 (cinquenta e duas) celas
individuais com dimensões exatas de 3mx3m e 306 (trezentos e seis) celas coletivas com
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dimensões de 3mx4m, no entanto a lotação encontrada fora superior a capacidade adequada,
ou seja, 1025 (um mil, cento e vinte e cinco) presas, acarretando da superlotação das celas
individuais com 02 (duas) presas por cela e celas coletivas com 03 (três) presas por cela
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2014).
Também, no estado de São Paulo, a Penitenciaria Feminina da Capital, fora encontrara
em situação de superlotação, visto por que a capacidade adequada de vagas no referido
presídio é de 470 (quatro centos e setenta e seis) vagas, contudo, a lotação encontrada foi de
748 (setecentos e quarenta e oito) presas, tendo um déficit de 278 (duzentos e setenta e oito)
vagas, sobrecarregando o sistema carcerário paulista (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2014).
No estado do Rio de Janeiro a Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, chamada de
Bangu C, tem a capacidade adequada de 675 (seiscentos e setenta e cinco) vagas, contudo,
a lotação no ano de 2014 fora de 1.159,00 (um mil, cento e cinquenta e nove) presos, ou seja,
déficit 484 (quatro centos e oitenta e quarto) vagas que inexistente na cadeia, tendo como
consequência a superlotação absurda das celas (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2014).
O Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Betim, no estado de Minas
Gerais, fora inspecionado no ano de 2013, a qual estar em situação de superlotação
carcerária, visto que sua capacidade adequada de vagas é de 404 (quatrocentos e quatro)
distribuídas em 104 celas, sendo 44 (quarenta e quatro) celas individuais e 60 (sessenta)
celas coletivas, totalizando o número de 06 (seis) presos por cela coletiva e 01 (um) preso por
cela individual, no entanto, a população carcerária do presídio é exorbitante chegando a
quantidade de 1.172 (um mil, cento e setenta e dois) presos, como consequência tendo um
déficit 812 (oitocentos e doze) vagas, desse modo as celas coletivas de dimensões 3,5mx4m
confortam cerca de 19 presos, ou seja, situação alarmante de superlotação carcerária
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2013).
O estado do Pernambuco tem cerca de 27.193,00 (vinte e sete mil, cento e noventa e
três) pessoas presas no seu sistema prisional, no entanto, há somente 11.666,00 (onze mil,
seiscentos e seis) vagas disponíveis em todo o estado, desse modo há um déficit de 15.527
(quinze mil, quinhentos e vinte e sete) vagas, ou seja, este é o número de pessoas que estão
presas de maneira irregular, nas penitenciárias de Pernambuco (CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2012).
O Distrito Federal, conta com 6.541 (seis mil, quinhentos e quarenta e uma) vagas no
sistema prisional, no entanto, há computados no mesmo 11.453,00 (onze mil, quatrocentos e
cinquenta e três) pessoas presas em todo o seu território, ou seja, inexiste 4.912,00 (quatro
mil, novecentos e doze) vagas no Distrito Federal, estando o seu sistema superlotado
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2012).
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O Centro de Detenção Provisória, localizada na cidade satélite de São Sebastião no
Distrito Federal, contém o total de 1.048,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito) vagas
computadas em seu sistema prisional, distribuídos em 189 celas coletivas, a qual tem a
capacidade adequada para suporta cerca de 10 (dez) presos, contudo, a lotação do Centro é
de 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta) presos, ou seja, há um déficit alarmante de 1.202
(um mil, duzentos e duas) vagas, que inexistem no Centro de Detenção supracitado, que
como consequência acarreta a sua superlotação, chegando a lotar as celas coletivas com 18
(dezoito) a 25 (vinte e cinco) presos, que se espremem em celas de 9mx6m (CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2012).
Gráfico 2: Principais Estados brasileiros com a maior população carcerária.
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciarias, 2014.
A justiça brasileira é ineficaz na fiscalização dos presídios de maneira que as
superlotações se dão também, pelos presos provisórios, ou seja, presos que esperam as
sentenças de seus processos em cárcere seja de forma preventiva ou temporária, isto é,
respeitando o princípio constitucional de presunção de inocência conforme dispõe a Lei de
Execução Penal 7.210/84 e o Código de Processo Penal, o preso provisório deve manter-se
em local diferenciado dos presos definitivos (JUS, 2010).
A pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça em 2014 elucida que pouco menos
da metade dos presos recolhidos nos órgãos prisionais são provisórios, ou seja, quase a
metade dos presos pode ser sentenciado com absolvição e voltar ao âmbito social.
Gráfico 4: Porcentagem de presos provisórios
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Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2014.
Far-se-á, mister elucidar quer os presos provisórios estão recolhidos nas
penitenciárias brasileira de forma irregular e ilegítima, deste modo, a provisoriedade do preso
faz com que se presuma a possibilidade do mesmo ser inocentado e voltar ao convívio social,
isto é, as ações do Estado em submeter os presos provisórios ao convívio com presos
definitivos ocasionam em profunda violação as normas constitucionais e infraconstitucionais,
devido que possíveis inocentes podem conviver com presos violentos e até mesmo sofrer
violência física e psíquica, não obstante, a omissão da justiça em fiscalizar a execução das
leis é também bastante gravoso, visto que, está por sua vez a garantidora dos direitos dos
presos e sua omissão ocasionam em lesões irreparáveis a estes direitos (JUS, 2010).
A ilegalidade dos presos provisórios permanecerem no mesmo local dos presos
definitivos tem como consequência a superlotações que desde século passado, com
massacre da A Casa de Detenção de São Paulo “Carandiru” teve-se 111 mortos dentre estes
84 eram presos em condição provisória (INSTITUTO DE ESTUDOS COMPARADOS EM
ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL DE CONFLITOS, 2017), desse modo, é de se observar
que as superlotações com presos provisórios no sistema prisional brasileiro arrastam-se por
décadas.
A população carcerária aumentou 400% em vinte anos, sendo que 37,56% são presos
provisórios, isto demonstra que a ilegalidade de superlotações se dá decorrente de outra
ilegalidade, seja esta dos presos provisórios ocuparem vagas não destinadas aos mesmos
(MINISTERIO DA JUSTIÇA, 2017).
Somente no Estado do Ceará, cerca de 50% da população presidiária é de natureza
provisória, de modo que metade desta população não obtém sentença condenatória com
transito em julgado e aguardam em cárcere penitenciário o julgamento de seus processos,
sendo que 42% destes presos estavam a mais de 90 dias enclausurados no presídio sem
qualquer tipo de previsão de soltura, o que ocasiona na condição ilegítima de superlotação
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carcerária no sistema (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA,
2016).
A população carcerária do estado do Amapá conta com cerca de 31% de presos em
situação provisória, sendo está baixa diante da realidade nacional, contudo, cerca de 51%
destes presos estão em cárcere a mais de 90 dias sem qualquer resposta estatal sobre seus
julgamentos e sua permanência em cárcere, ocasionando superlotações nos presídios do
estado, infligindo diversas normas e sobrecarregando o sistema prisional em 149%
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
O Estado do Rio de Janeiro obtém cerca de 40.000,00 pessoas em cárcere no seu
sistema prisional, cerca de 25% destes estão em situação provisória e convivem sem qualquer
tipo de separação com presos condenados (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2014).
No estado de Pernambuco tem cerca de 16.504,00 (dezesseis mil, quinhentos e
quatro) presos em condição provisória, sendo 52% desde total, presa de forma irregular,
convivendo sem separação com presos provisórios e não tendo qualquer tipo de resposta da
justiça por 90 (noventa) dias (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA, 2014).

3.2 CONDIÇÕES DEGRADANTES
Condições degradantes são aquelas condições que não obtém o mínimo de higiene,
saúde, alimentação, trabalho e segurança, ou seja, não constitui o mínimo de dignidade
humana para vivência (BONI, 2014).
A realidade dos presídios atualmente é juridicamente ilegítima, ou seja, durante o
cumprimento da execução de pena o detento é submetido a tratamentos desumanos, o qual
permanece em ambiente insalubre, sem as mínimas condições de higiene e saúde, bem
como, obtendo uma péssima alimentação e uma má estrutura física nas unidades. Os presos
dormem amontoados em locais deletérios e sórdidos sem ambiente adequado para a
necessidade física humana, também convivem no mesmo local de animais que transmitem
doenças graves, que podem levar a morte (BONI, 2014).
O âmbito prisional é de intenso descaso, tendo como principal causador o Estado que
não investe em políticas públicas para a manutenção física dos presídios que anseia por
manutenção, visto que, o espaço físico para abrigar o número de presos não é suficiente, bem
como, a ineficácia dos agentes públicos responsável pelos detentos, visto isto, ocorre às
condições degradantes vivenda nos órgãos prisionais, tem como consequência a proliferação
rápida de moléstias entre os presos e agentes públicos (CAPITANI, 2012).
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A saúde física e psíquica do preso são os elementos mais deteriorados dentro das
cadeias brasileiras, devido à violência rotineira entre os presos e agentes públicos, condições
degradantes das celas e a falta de remédios nos presídios, faz com que a entrada no cárcere
seja uma espécie de vingança para o infrator de norma jurídica, ou seja, a justiça ao condenar
um indivíduo a pena de reclusão em regime fechado está expondo o mesmo a tratamento
desumano que lesão o seu direito como pessoa e cidadão (CAPITANI, 2012).
No ano de 2016, a Unidade prisional Agente Público Luciano Andrade, no Ceará, fora
inspecionada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a qual diversas
foram as condições atentarias a dignidade da pessoa humana encontradas no local, iniciando
pela infraestrutura do presídio com problemas em hidráulica, elétrica edificação, não tendo
acessibilidade para locomoção dos 50 (cinquenta) presos com deficiência física, insuficiência
na ventilação das celas, bem como insuficiência na iluminação (CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
O problema se estende com a inexistência de materiais básicos, como colchões para
todos os presos, ou seja, detentos tendo que dormir no chão sujo e árduo da cela, sem
qualquer tipo de proteção facilitando a contagio de doenças, bem como a inexistência de
distribuição de uniformes, sapato, roupas de cama, toalhas e também não obtendo qualquer
tipo de artigos para higiene pessoal ou artigo de limpeza (CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
O presídio não faz controle de qualidade da alimentação dos detentos, ou seja, a
comida servida aos presos pode não ser saudável a ingestão humana e poderá acarretar em
doenças estomacais e intestinais. Visto que, na unidade se tem 73 (setenta e três) presos
com doenças graves, sendo 13 (treze) presos com a doença de diabetes, 43 (quarenta e três)
com hipertensão, 03 (três) com HIV, 13 (treze) com tuberculose e 1 (um) com hanseníase,
estes presos não obtêm o correto tratamento para a sua saúde, visto que, não se tem
distribuição de medicamentos básicos definidos pelo Sistema Único de Saúde, não tendo
sequer ambulância na unidade (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA, 2016).
Não há na unidade oficina de trabalho sendo que 06 (seis) presos trabalham na
limpeza daquela sem qualquer tipo de remuneração. Também não há atividades educacionais,
ou seja, não há assistência a educação para os presos tampouco de trabalho (CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
As condições degradantes encontradas no Centro de Custódia – Cadeia –
Penitenciária Masculina do estado do Amapá são alarmantes, devido que o mesmo não obtém
condições mínimas de infraestrutura e edificação, com problemas na hidráulica, com
rachaduras e infiltrações nas paredes, esgoto e lixo ao céu aberto e fossa transbordando,
facilitando a transmissão de doenças entre os presos e agentes, não há ventilação nas celas,
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bem como há pouca iluminação nas mesmas. Nas celas não há sanitários, apenas um buraco
no chão para que os presos façam suas necessidades físicas, desse modo as fezes dos
presos muitas vezes ficam expostas tendo os mesmos que conviver no mesmo local, visto
que há um racionamento de agua na referida cadeia, a qual os presos só têm agua de 6h em
6h horas por dia. Afetando diretamente na saúde dos apenados que são sujeitos a condições
que ferem bruscamente a sua dignidade (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA, 2016).
A supracitada penitenciária do estado do Amapá, não obtém política de
individualização das penas, ou seja, os presos provisórios são postos no mesmo local de
presos com condenação, bem como presos com mais de 60 (sessenta) anos que no presídio
são cerca de 25 presos, também são submetidos a mesma cela dos demais presos. Os presos
com deficiência física são cerca 49 (quarenta e nove) homens que vivem com dificuldades de
locomoção dentro da unidade prisional, devido a mesma são ter qualquer tipo de
acessibilidade para estes presos, são 10 (dez) os presos com transtornos mentais que estado
na unidade sob custódia do estado, que não promove a devida assistência psíquica que estes
presos necessitam (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA,
2016).
A Penitenciária Estadual Masculina de Vila Velha/ES, os presos em condição
provisória permanecem no mesmo ambiente que os presos condenados, bem como os presos
com mais de 60 (sessenta) anos de idade e presos com transtornos mentais, não habilitando
nenhuma medida para a separação de alas de acordo com a pena e circunstância adequada
de cada preso. O estabelecimento penal, também, obtém 60 (sessenta) presos trabalhando
em oficinas e distribuídos em atividades no mesmo local, no entanto destes 27 (vinte e sete)
presos não tem qualquer tipo de remuneração, ou seja, trabalho análogo ao escravo
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
O Centro de Detenção Provisória Masculina de Manaus/AM, não tem as mínimas
condições de acessibilidade para os 08 (oito) presos com deficiência física que estão ali
custodiados, bem como não há assistência necessária para o tratamento médico dos 23 (vinte
e três) presos com transtornos mentais e não há distribuições de medicamentos básicos
necessários impostos pelo Sistema Único de Saúde, devido que na unidade encontram-se 07
(sete) presos com Diabetes, 19 (dezenove) com HIV, 03 (três) com Hepatite, 04 (quatro) com
Tuberculose e 28 (vinte e oito) com Hipertensão, visto isto estes presos necessitam de
atendimento médico periódica, bem como medicações constantes (CONSELHO NACIONAL
DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
A infraestrutura predial do Centro de Detenção supracitado é precária e bastante
deteriorada, com graves problemas na hidráulica, elétrica e edificação, as celas não obtêm
ventilação adequada, bem como não se tem colchões e camas para a todos de presos, tendo
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estes que dormir sobre o solo sujo, duro e infectuoso, devido à falta de higienização das celas,
os presos reclamam constantemente de problemas com as instalações e Assistências
Jurídica, a saúde, social, educacional e atividades esportivas. Visto que, os presos
hipossuficientes não têm a assistência jurídica adequada para acompanha as situações
juridicamente ilegítimas que os mesmos passam e a progressão obrigatória de regime,
ocasionando no esquecimento destes presos no interior da unidade sem qualquer tipo de
assistência, além disto, água é racionada sendo está liberada apenas 03 (três) vezes ao dia,
facilitando o contagio de doenças bactériais e virais pela falta de higiene. Os presos não têm
qualquer tipo de atividade educacional que facilite o processo de readaptação social
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
Tem-se, também, racionamento de água, visto que a mesma somente é liberada aos
presos, 03 (três) vezes ao dia, sendo os mesmos sujeitos a conviver com suas próprias fezes
e não tendo banho diário social (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA, 2016).
Na Cadeia Pública “Paulo Roberto Rocha” há acúmulo de lixo nas elas e pátios,
possibilitando o surgimento de animais transmissores de doenças como baratas, mosquitos e
rato. Também, não há colchões para todos os presos, bem como é inexistente a distribuição
de medicamentos básicos, má qualidade da comida e agressões por parte do Serviço de
Operações Especiais, ou seja, os detentos estão sendo torturados. Não há uma adequada
assistência jurídica, visto que existem presos que não obtiveram sua devida progressão de
regime, ou seja, foram esquecidos pela justiça. Não há a devida classificação do preso com o
fim de trabalho e/ou atividade laborativa. A água é racionada, desse modo está apenas é
liberada 04 (quatro) vezes por 20 (vinte) minutos apenas, fazendo com que os presos não
possam utilizar a descarga e acarretando no convívio com suas fezes. Durante a inspeção foi
relatada a presença de presos com Regime semiaberto concedido, bem como de presos
provisórios e condenados na mesma galeria/pátio. (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2014).
3.3 DEVER DO ESTADO
O Estado é o garantidor da ordem jurídica pública, sendo assim deste é o dever de
aplicar sanções sobre aqueles que comete infrações penais. Contudo, ao enclausurar os
indivíduos infratores o Estado deve zelar pelos os direitos e garantias assegurando a mínima
condição digna durante o cumprimento da pena, isto por que o criminoso não deixa de ser
cidadão é por isto obtém todos os seus direitos como tal. O Estado não pode desconsidera a
dignidade da pessoa humana, deve este primeiro resguardar a integridade física, psíquica e
moral dos presos (OLIVEIRA, 2010).
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Todos os direitos supracitados dos presos devem ser respeitados e todas as suas
garantias devem ser realizadas pelo Estado durante a execução da pena, no entanto, a crise
no sistema penitenciário brasileiro se dá, devido a ação e omissão do Estado frente aos
órgãos penitenciários (OLIVEIRA, 2010).
O dever legal do Estado referentes ao preso e de durante o cumprimento da
sua pena, este possa ter condições mínima de dignidade humana, proporcionando uma pena
justa e resguardando todos os direitos e garantias referentes ao preso (OLIVEIRA, 2010).
Também, é dever legal do Estado proporcionar ao preso as assistências
necessárias, ou seja, material, à saúde, jurídica, educacional, social, ao trabalho, egresso e
religiosa, visto isto, os presos têm o direito à alimentação devida, ao vestuário adequado e à
higiene necessária dentro do cárcere, também, como o direito à saúde de se manter saudável
e quando necessitar ter a assistência medica necessária, a assistência jurídica para os presos
hipossuficiente, que não obtém base financeira para arcar por conta própria com os tramites
jurídicos envolvidos e que para assim possa garantir seus direitos, também, é direito ao presos
atividades educacionais para que ao retornar ao âmbito social com facilidade e não voltar a
delinquir, a assistência social, ou seja, atividades para que o detento possa voltar a ser
inserido na sociedade de maneira simplificada. A assistência ao trabalho, o condenado
realizará oficinas de trabalho na prisão para e capacite e ao retornar a sociedade não encontre
dificuldades e volte a cometer crimes. Por fim, assistência religiosa garante o direito a crença
de cada indivíduo enclausurado (BRASIL, 1984).
A análise de todos presídios de todos os Estados Membros da Federação
anteriormente estudados, ocorrem desrespeitos e lesões graves aos direitos e garantias
constitucionais dos presos. Inicialmente, pela precária infraestrutura predial que estão defasas
pelo tempo, sem qualquer manutenção que ocasionam na ineficácia na hidráulica, elétrica e
edificação, não obtendo condição de acessibilidade para os presos com deficiência física o
que lesa o direito a condições mínimas de dignidade humana do preso.
Outrossim, em todos os presídios analisados também, foram encontrados falta de
espaço físico para suporta todos os presos que cumprem pena, chegando a lotação dos
presídios a ser o dobro de vagas disponíveis, o que ocasionam no problema central da crise
do sistema carcerário, ou seja, a superlotação das celas.
Superlotação dos presídios se dá inicialmente pela irregularidade da lotação de presos
provisórios os quais devem estar em local separado de presos definitivos, ou seja, Casa de
Detenção especificas. No entanto, 98% dos presídios analisados há existência de presos
provisório juntos a presos condenados e violentos sem qualquer tipo de separação adequada.
Em Todos os presídios estudados estão enclausurados irregularmente presos com
transtornos mentais não tendo qualquer separação de alas entre estes e os presos
condenados, isto acarreta em lesões serias aos direitos os detentos, isto por que os presos
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com medida de segurança devem ser postos em Hospitais de Custodias, ou seja, casa
especificas para o seu transtorno. Estes fatores operam na superlotação dos presídios
brasileiros do qual presos são submetidos a conviverem amontoados.
As camas e colchões não correspondem a quantidade de presos tendo estes que dormir
no chão das celas, sobre o solo sem qualquer proteção infestado por lixo e sujeira, visto que
os Agentes Penitenciários não distribuem artigos de limpeza para que os presos possam tem
o mínimo de higiene nas celas, e como consequência a proliferação de doenças
infectocontagiosas e, também, convivendo com animais transmissores de doenças graves
como, ratos, baratas e mosquitos. Cerca de 80% dos presídios estudados não distribuem
remédios básicos impostos pelo Sistema Único de Saúde, tampouco obtêm médicos para
realizar o tratamento necessário para os presos com doenças graves como HIV, Tuberculose,
Diabetes e Hanseníase.
Cerca 70% dos presídios estudados não há distribuição de roupas, calçados e artigos de
limpeza e higiene, bem como não há alimentação adequada com controle de qualidade e
quantidade adequada para a lotação de presos.
A assistência a Educação é falha em cerce de 90% dos presídios analisados, visto que, a
maioria dos detentos não frequentam as atividades educacionais e em muitas vezes não há
se quer alas para o estudo dos presos, poucos presos estão matriculados no ensino médio e
fundamental, sendo que não há qualquer preso matriculado no ensino profissionalizante e
como consequência dificultando a inserção social do preso.
A assistência jurídica, também, é precária em cerca de 98% dos Estados estudados,
visto que, os presos hipossuficientes são os que mais necessitam de assistência jurídica
gratuita, no entanto, existem estabelecimentos da Defensória Pública e de advogados dentro
do conjunto predial dos presídios, contundo, pouco são os presos que obtém a adequada
assistência jurídica para progredir de regime e ter seus direitos resguardados, sendo muitos
esquecidos pela justiça.
O preso tem o direito ao trabalho dentro das penitenciarias, devendo o Estado
implantar oficinas de trabalhos de forma onerosa, contudo, que ocorre em cerca de 50% das
penitenciarias analisadas é que presos são distribuídos para trabalho em os presídios, sendo
este trabalho não remunerado, ou seja, detentos são submetidos ao trabalho análogo ao
escravo, tendo o Estado como maior causador disto, visto que, são seus agentes públicos
penitenciários quem o submetem a isto.
Em cerca de 60% dos presídios estudados, ocorre relatos de tortura desmotivada por
parte dos agentes penitenciários, que agridem fisicamente e psicologicamente os presos sem
qualquer motivo, ou em outras circunstancias como forma de punição ao detento que cometeu
infração disciplinar dentro dos presídios.
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Portanto, com base em todo o trabalho conclui-se que o Estado é principal responsável
pela crise no sistema carcerário brasileiro isto porque não fiscaliza seus agentes públicos
penitenciários e é inerte na implementação de políticas públicas frente aos presídios fazendo
com que a crise se instale em todos os setores no sistema penitenciário brasileiro.
Far-se-á importante, destacar que no Estado do Amapá, os crimes cometidos por
presos em seu sistema contam com mais da metade 57% pessoas presas por crime de
homicídio, contrastando com a média nacional de 14%. De igual modo, ocorre quanto aos
crimes de furto e tráfico crimes sem violência contra a pessoa, que apresenta percentuais de
28 e 34%. Visto isto, soma 62% das pessoas presas por crimes sem violência contra a pessoa
esta soma pode ultrapassar 100%, pois alguns cometeram mais de um crime. Como resultado
se pode afirmar que a população carcerária do Amapá é formada por jovens, negros, sem
escolaridade, que cometeram crimes de homicídio, furto e tráfico de drogas (CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
Não obstante, a população carcerária do Estado do Ceará conta com 54,26% pessoas
presas tem até 30 anos de idade, sendo que 30,21% tem até 24 anos. Em relação à etnia,
enquanto o país tem 51% da população negra, o Ceará tem 81,68% das pessoas que
declararam a cor negra. Com relação à escolaridade, 6,55% são analfabetos, 1,5%
alfabetizados sem cursos regulares e 54,77% tem até o ensino fundamental, ou seja, quase
62,82% da população presa não tem escolaridade suficiente para ingresso no mercado formal
de trabalho (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
Com relação aos crimes praticados, o Ceará apresenta uma média de 34,57% de sua
população carcerária envolvida com crimes patrimoniais, 20% com crimes previstos na
legislação de tráfico drogas (Lei 11.343/06). Verifica-se, pelas informações prestadas pelo
estado, que cerca de 22% das pessoas privadas de liberdade tem envolvimento com crimes
contra a pessoa. A população carcerária do Ceará é formada por jovens, negros, sem
escolaridade, que cometeram crimes contra o patrimônio, furto e tráfico de drogas
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2016).
A Constituição em seu art. 14, § 3, II c/c art. 15, III, dispõe sobre a suspensão dos
direitos políticos dos cidadãos com condenações penais com transito e julgado, porquanto
durar seus efeitos, ou seja, a pessoa presa não tem direito ao voto, visto que é suspensa sua
capacidade eleitoral passiva (BRASIL, 1988).
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III Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão
Local: Universidade Federal de Pernambuco Data: 29 de setembro de 2017
GT07 - Políticas públicas e as violações dos direitos humanos na prisão
Violações de direitos humanos: relatos de homens e mulheres egressos do sistema prisional.
UNIFESP – Universidade Federal do Estado de São Paulo
Autoras: Giovanna Canêo e Dra. Andrea Almeida Torres
Introdução
Neste artigo1, investigaremos sobre as atuais violações de direitos humanos no sistema
prisional brasileiro, elucidando as contradições nessa política/instituição penal, onde o Estado órgão responsável pela garantia de direitos assegurados pela Constituição e na Lei de Execução
Penal, nega-os à população carcerária, não garantindo nem os mínimos sociais como
assistência.
Para fomentar o debate, foi abordada nesta pesquisa a legislação do sistema prisional
em vigência: a Lei de Execução Penal (LEP no. 7.210/84) e a Constituição Federal de 1988,
elencando os direitos dos/as presos/as, inspirados pela pesquisa de Torres (2001) “Direitos
humanos e sistema penitenciário brasileiro: desafio ético e político do Serviço Social”.
O presente artigo aponta as violações de direitos dos/as presos/as durante o
cumprimento de pena, a partir de dados obtidos pelos relatórios divulgados pelo Conselho
Nacional de Justiça; Relatórios da Human Rights Watch e da Anistia Internacional; Boletins do
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM; artigos da Rede Justiça Criminal; notícias
de jornais, revistas e no caso específico das mulheres presas, a utilização da pesquisa de
Queiroz (2015) “Presos que menstruam”. Todo esse material aponta as barbaridades da
realidade prisional no país.
Depois dessa contextualização foi realizada uma aproximação da realidade prisional,
violadora de direitos, a partir de entrevistas com egressos/as do sistema prisional paulista (dois
homens e uma mulher). As entrevistas foram semi - estruturadas com a elaboração prévia de
perguntas abertas, que retratam sobre o cotidiano prisional vivido e a garantia de direitos na
execução da pena. Os/as participantes da pesquisa foram contatados/as através do Grupo de

Este artigo foi elaborado a partir do projeto de Iniciação Científica intitulado: “Violações de direitos humanos: relatos
de homens e mulheres egressos do sistema prisional” (realizada na Unifesp/BS) sob orientação da Profa. Dra. Andrea
Almeida Torres – Curso de Serviço Social (2016-2017).
1
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Estudos, Pesquisa e Extensão em Sociedade Punitiva, Justiça Criminal e Direitos Humanos GEPEX.dh.
Dessa forma, a presente pesquisa apresenta-se como contribuição ao material
acadêmico já existente na área de serviço social, aprofundando a discussão referente à temática.
Tendo como base um posicionamento ético-político que enfatiza a importância da efetivação dos
direitos humanos, suscitando a reflexão sobre a punição e suas consequências, defendendo o
desencarceramento como presente e horizonte numa sociedade emancipada.
1. Os direitos dos/as presos/as

Na conjuntura atual da sociedade capitalista, os/as presos/as não são vistos como
sujeitos de direitos em decorrência de estarem privados de liberdade, e entendemos que essa
visão tradicional e conservadora precisa ser reformulada. O/a preso/a mantém sua cidadania e
necessita ter reconhecida e asseguradas as garantias constitucionais e que possui direitos a
serem preservados. A Constituição Federal de 1988 condena a utilização de penas violentas e
desumanas. Assegura o julgamento de todos num tribunal regular, com direito à defesa; garante
integridade física e moral dos/as presos/as em toda e qualquer circunstância e o respeito às
regras mínimas da ONU no tratamento de reclusos (TORRES, 2001).
No caso específico das mulheres, a Constituição prevê condições para que possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (no mínimo de 120 dias).
Segundo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo são direitos também da mulher presa o
exame ginecológico periódico, a visita íntima, o pré-natal e cumprir pena em presídios separados
do masculino, com agentes penitenciárias femininas.
A Lei de Execução Penal (LEP no. 7210/84) regulamenta o sistema de execução das
penas do Brasil, apresentando os direitos e deveres dos/as presos/as. Essa Lei foi criada em
1984, anterior, portanto, aos avanços no Estado de direito. É uma lei que antecede a Constituição
de 1988, documento que incorporou à legislação brasileira os direitos sociais. De acordo com a
LEP, são direitos das pessoas inseridas no sistema prisional brasileiro expresso no Art. 41:
I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua
remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio2; V proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a
recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e
2

O trabalho do preso e do internado deve ser remunerado adequadamente, nos termos legais, o trabalho será
remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo (Art. 29). Prevê ainda
a lei, que, se providas as destinações a que ela obriga, deve ser depositada a parte restante para constituição do
Pecúlio, em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando em liberdade (Art. 29, §2°). Disponível
em:<http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php? cod_menu=137> Acesso em 06 jun. 2017.
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desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VIII proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e
reservada com o advogado; X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes
e amigos em dias determinados; XI - chamamento nominal; XII - igualdade de
tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e
petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo
exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de
informação que não comprometam a moral e os bons costumes (LEI DE
EXECUÇÃO PENAL,1984).

A despeito do caráter conservador ainda presente na LEP, se os direitos previstos nela
fossem efetivados integralmente nas penitenciárias, já seria um grande avanço no tratamento à
população carcerária. Em seus artigos constam: a garantia das assistências ao/a preso/a para a
chamada “reabilitação”, designando aos agentes públicos individualizar o cumprimento da pena;
discorre sobre o trabalho no sistema prisional e formas de disciplinamento; controla a progressão
de regimes e as privações de direitos. A assistência do/a preso/a consta na LEP como dever do
Estado sendo estas expressas no Art. 11: “A assistência será: I - material; II - à saúde; III -jurídica;
IV - educacional; V - social; VI – religiosa” (idem, 1984).

2. A questão carcerária

Atualmente no Brasil, a questão carcerária vem sendo frequentemente publicizada a partir
da mídia e de movimentos sociais, ampliando o debate da precariedade do sistema penal e as
consequências sociais desse cenário punitivo e repressor, que viola constantemente os direitos
humanos.
A realidade prisional, com degradantes condições de vida em grande parte das unidades,
é justificada pelo Estado pela falta de recursos financeiros, resultando numa irrisória assistência
aos presos. Ainda permanece no país a carência de uma política penitenciária que corrobore
com a diminuição da reincidência criminal e desmonte o preconceito com o/a preso/a e com o/a
egresso/a prisional. Dessa maneira, faz-se necessária a discussão da questão carcerária, numa
análise crítica da atual realidade brasileira econômica, política, social e cultural, pois as prisões
são espelho da questão social neste país repleto de desigualdades sociais.
Em termos de Lei de Execução Penal, o Brasil não atende às exigências legais e aos
direitos assinados em acordos internacionais. No sistema prisional brasileiro a não garantia de
direitos manifesta-se a partir da violação da integridade física e moral do/a preso/a, violências,
castigos cruéis e degradantes, ambiente insalubre e humilhações tanto com o/a preso/a como
com sua família.
Segundo Relatório da Anistia internacional (2014/15), intitulado “O estado dos direitos
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humanos no mundo”, a atual realidade nas prisões brasileiras é de superlotação extrema,
condições degradantes, e onde casos de tortura e violência continuam sendo endêmicos.
A problemática se torna cada vez mais complexa diante da ausência de inspeções nas
prisões pelos juízes penais e pelo Ministério Público, num descaso do poder público, como
também pela falta de mecanismos que possibilitem a denúncia de violação de direitos no sistema
prisional3. A negligência que envolve essas situações é preocupante, principalmente pela
contradição presente no sistema prisional: o Estado, que deveria defender os direitos humanos
e a efetivação das leis, comete crimes contra os presos. Um exemplo dessa lógica de impunidade
foi a anulação, em setembro de 2016, do julgamento de 74 policiais condenados pela
participação na chacina do Carandiru4 em 1992.
A condição de encarceramento no Brasil é chamada também de "sobrepena" por
extrapolar as questões de cumprimento da pena em si, passando para "castigos silenciosos".
Esses direitos suspensos correspondem na atualidade à superlotação, à alimentação precária,
ao não acesso a medicamentos, materiais de higiene e limpeza; à imposição da revista vexatória
restringindo a visita de parentes; à tortura por parte dos agentes penitenciários e da polícia; à
violência praticada por organizações criminosas, à restrição ao banho de sol, ao não
chamamento nominal, à execução arbitrária do isolamento e ao impedimento de receber a
correspondência ou o jumbo (materiais trazidos pelos familiares).

3. A superlotação

De acordo com o Relatório Mundial de Direitos Humanos da organização internacional
não-governamental Human Rights Watch (2016), a grande maioria das prisões no Brasil
apresentam grave problema de superlotação, sendo um exemplo do não respeito à integridade
física do/a preso/a as violações de direitos. Esta problemática está presente na grande parte das
prisões brasileiras com o total de 654.372 presos/as, segundo o Levantamento do Conselho

3

O Presídio Urso Branco é um grande estabelecimento prisional, que se tornou símbolo das más condições
carcerárias e da impossibilidade de falar, ou de cogitar qualquer projeto que pretendesse minimamente mudar essa
realidade. Consta, por exemplo, que ao menos 37 detentos foram assassinados, de forma sistemática, por outros
detentos entre janeiro e julho do ano de 2002. Foram reunidos relatos de inúmeros outros episódios carregados de
extrema violência, tais como motins seguidos de torturas e esquartejamentos. Diante disso, desde o ano de 2002 até
agosto de 2011, foram emitidas, no total, dez resoluções por parte da Corte, documentos esses que contêm as
medidas provisórias oponíveis ao Estado Brasileiro (GIAMBERARDINO, 2014, p. 199).
4 Na ocasião, 111 presos foram mortos, e os sobreviventes submetidos a lesões graves durante desastrosa
intervenção com o objetivo de conter um motim de detentos. Acerca do episódio, a Comissão Interamericana elaborou
o parecer de nº 34, de 13 de abril de 2000. As recomendações foram de que o Estado Brasileiro a orientação da
adoção de políticas, estratégias e treinamento especial orientados à negociação e à solução pacífica de conflitos,
assim como técnicas de reinstauração da ordem que permitissem a subjugação de eventuais motins com o mínimo de
risco para a vida e a integridade pessoal dos internos e das forças policiais (GIAMBERARDINO, 2014, p. 198).
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Nacional de Justiça junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, divulgado em janeiro de
2017. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério da Justiça em 2014 e divulgado
pelo Departamento Penitenciário Nacional, em uma década no Brasil a população carcerária
aumentou em 400%, e nesse mesmo período triplicaram as vagas no sistema prisional. Ainda
assim observou-se um aumento do déficit de vagas em duas vezes.
O Brasil está num processo de crescimento ininterrupto e acelerado do número de
pessoas encarceradas, que tem como principal causa a política de guerras às drogas5 aprovada
no país em 2006. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e
divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional em 2014, os crimes contra o patrimônio
somados aos crimes relacionados a drogas ilícitas correspondem a 87% do encarceramento
total.
4. A assistência à saúde dos/as presos/as

As condições de saúde nas prisões brasileiras são bastante precárias, sendo que ainda
é muito comum que os/as presos/as no sistema não tenham suas doenças, mesmo que breves,
cuidadas através de atendimento médico ou encaminhamento para hospital. Não há
medicamentos, e quando há, estes não são suficientes para um tratamento adequado, assim
como há grande espera para atendimento médico.
De acordo com a Pastoral Carcerária, o Ministério da Saúde no Portal Saúde informou
que as pessoas presas tem 28 vezes mais chance de contrair tuberculose do que a população
em geral. A taxa de pessoas com HIV/AIDS nas prisões era de 1,3% em 2014, sendo que a
incidência de contaminação é de 0,4% na população geral. As doenças com agravos
transmissíveis mais comuns no sistema prisional são AIDS, sífilis, hepatite e tuberculose.
O número de óbitos nos presídios foi de 312, de acordo com um levantamento realizado
pelo Ministério da Justiça e divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional em 2014,
excluindo as Unidades Federativas do Rio de Janeiro e de São Paulo. No período compreendido
de 2010 a 2017, um número superior a mil presos faleceram em 49 unidades no Rio de Janeiro,
sendo 55%6 destes óbitos devidos à falta de assistência médica adequada, de acordo com o
Jornal O Dia.
5

Já faz mais de dez anos da Lei 11.343, que resultou num crescimento exacerbado por crimes com drogas,
principalmente no caso das mulheres de baixa renda, que se utilizavam do tráfico como complemento de renda.Lei
que serviu também para justificar a militarização de regiões mais pobres, fortalecer o extermínio da população jovem,
negra e de baixa renda, intensificar a corrupção e estabelecer a concepção das drogas como questão de segurança
pública ao invés de saúde pública. Disponível em: <http://redejusticacriminal.org/pt/guerra-as-drogas-herancas-enovos-paradigmas/>. Acesso em 10 de abril de 2017.
6
Dados extraídos do Jornal O DIA. Disponível em:< http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-05/pr esos-morremno-sistema-penitenciario-do-rio-sem-atendimento-adequado.html> Acesso em 04 de junho de 2017.
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Já alertava Torres (2001) que as violações de direitos no sistema prisional brasileiro
desencadeiam uma série de problemas à população carcerária, sendo um deles a facilitação da
propagação de doenças como a AIDS e a tuberculose — um problema de saúde pública que só
se amplia. Situação precarizada principalmente pela ausência de uma política estabelecida para
a assistência à saúde aos/às detentos/as.

5. A alimentação nos presídios

No que concerne às condições de aprisionamento, uma das problemáticas com pouca
perspectiva de mudança é a alimentação dos/as presos/as. A qualidade da comida é precária,
estando esta muitas vezes estragada principalmente nos Centros de Detenção Provisória CDP’s, por serem marmitas compradas; já nas penitenciárias os alimentos são preparados nas
próprias instituições. Há relatos de presos/presas de, muitas vezes, encontrarem no meio da
comida, pedaços de vidro, de gilete, de madeira e dejetos de roedores.
Em janeiro de 2017, o NESC — Núcleo Especializado de Situação Carcerária da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo —, responsável pelas inspeções nas penitenciárias,
apontou casos de racionamento de comida e jejum prolongado em unidades prisionais - situação
alarmante, principalmente por ser a alimentação um dos direitos fundamentais.

6. Educação nas prisões

Em 2010, foram estabelecidas as diretrizes nacionais para a oferta de educação para
Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, com o
intuito de garantir ensino de qualidade nas prisões. A partir dos dados de um levantamento
realizado pelo Ministério da Justiça e divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional em
2014, 75% da população carcerária no Brasil tem até o ensino fundamental completo. Constatase que a educação nas prisões ainda é vista como um privilégio, sendo usada como objeto de
troca pelos agentes penitenciários, em prol da manutenção da ordem (CARREIRA, 2009).
Ainda de acordo com a LEP, cada 12 horas de frequência escolar equivalem a um dia a
menos de pena. Todavia, a grande maioria das instituições prisionais não oferta aos/as presos/as
acesso à educação: o levantamento realizado anuncia que apenas 11% da população prisional
participava de alguma atividade educacional, formal ou não, sendo que 48% das unidades
prisionais do país ainda não possuíam salas de aula. De acordo com os Relatórios nacionais,
88% das unidades prisionais do Estado de São Paulo possuem salas de aula. Embora este seja
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um número bem maior que a média nacional, todas as unidades deveriam oferecer condições
adequadas para a população carcerária estudar. Além disso, o acesso à cultura é restrito: a
biblioteca, quando existe, tem uma quantidade bastante reduzida de livros, dificultando o acesso
à leitura.

7. Trabalho no sistema prisional

No art. 28 da Lei de Execução Penal evidencia-se o trabalho penitenciário como um dever
e um direito: “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana,
terá finalidade educativa e produtiva”. No sistema prisional não há vagas de trabalho suficientes
para toda a população encarcerada, mesmo constituindo direito do/a preso/a. Nos CDP’s não
há possibilidade alguma de trabalho para os/as presos/as provisórios, mesmo que o período de
espera por julgamento muitas vezes seja grande.
Nas prisões, o trabalho exercido pelo/a preso/a se dá em condições insalubres e muito
precárias, além de uma remuneração aquém de um salário mínimo. A despeito do trabalho no
interior dos presídios não ser regido pelas leis trabalhistas, isso não legitima a exploração de
mão de obra sem adequado pagamento (ARAÚJO, 2011). Ainda conforme a LEP, a cada três
dias de trabalho, um é subtraído da pena. Dessa maneira, o trabalho nas prisões não oferece
condições mínimas para a realização das atividades em segurança, e pode ser comparado a um
trabalho forçado à medida que a remuneração não é garantida, e quando o é, não é condizente
com o trabalho realizado (idem).
8. Violações de direitos nas penitenciárias femininas

No cenário nacional, um importante dado atual publicado pelo Ministério da Justiça em
2014 informa que o número de mulheres presas já está em 37.380, sendo a grande maioria
(64%) presa por tráfico de drogas. As violações de direitos para essa população começam com
o encarceramento feminino em prisões masculinas, ao invés de penitenciárias próprias e
adequadas, conforme determina a legislação brasileira, gerando uma exposição maior da mulher
à violência e ao abuso. Em 2015 no estado de Minas Gerais foi denunciado para a Pastoral
Carcerária e para a Defensoria Pública que, durante uma rebelião, presos invadiram as celas
femininas e estupraram diversas presas (CANINEU, 2017).7 Em Recife, na penitenciária de Bom
Pastor, foi reportado aos pesquisadores da Human Rights Watch o assédio e o abuso de
autoridade de um agente penitenciário masculino em prisão feminina. Situação preocupante, à
7

Maria Laura Canineu é a atual diretora da Human Rights Watch no Brasil.
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medida em que é direito garantido por lei a presença exclusiva de trabalhadoras mulheres em
penitenciárias femininas.
O levantamento realizado pelo Ministério da Justiça e divulgado pelo Departamento
Penitenciário Nacional em 2014, também relata que no Brasil há apenas 37 ginecologistas no
sistema prisional, uma proporção de mais de 900 presas para cada profissional, número
insuficiente e que demonstra a precariedade das prisões femininas, mesmo sendo direito da
mulher presa o exame ginecológico periódico e o pré-natal. Até pouco tempo atrás, era comum
que as mulheres estivessem algemadas durante o parto, conduta desumana e que está desde
abril de 2017 proibida por lei. Direitos são negados também quando presas não recebem os
cuidados de pós-parto depois de uma cesariana, fato ocorrido em Minas Gerais (idem).
Há também escassez de recursos materiais como produtos de higiene, papel higiênico e
absorventes. A penitenciária Bom Pastor (Recife), por exemplo, não registra recebimento de
absorventes desde 2015. No livro “Presos que menstruam” Queiroz (2015), as mulheres presas
relataram a utilização de miolo de pão na ausência do absorvente, demonstrando a grande
precariedade de recursos básicos nas prisões brasileiras. Conforme os acordos internacionais,
seguindo as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não
privativas de liberdade para mulheres infratoras8, as mulheres grávidas demandam uma dieta
diferenciada, o que não é atendido na grande maioria das prisões brasileiras. Não há
diferenciação, as mulheres grávidas são tratadas igual às outras presas, as camas são
destinadas às mulheres com mais tempo na penitenciária. De acordo com a Constituição
brasileira, é direito das mulheres presas terem condições adequadas para que possam
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (no mínimo 120 dias). Contudo,
as prisões não apresentam condições físicas e institucionais para tanto e os locais onde ocorre
a amamentação são insalubres, às vezes com presença de ratos e fezes (idem)
No sistema prisional brasileiro 80% das mulheres presas são mães (INFOPEN, 2014).
Diante desses dados, pode-se perceber a problemática da lógica punitiva, que ao invés de
aumentar a utilização de penas alternativas, principalmente para mulheres grávidas e com filhos,
só aumenta o encarceramento.
O superencarceramento, principalmente em decorrência da desastrosa “guerra às
drogas”, pune desmedidamente as mulheres e mães que encontraram no tráfico de drogas o
sustento da família. Dessa maneira, o aprisionamento dessas mulheres mães resulta num

8

Dados extraídos da publicação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da versão oficial em português das Regras
das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres
infratoras,
conhecidas
como
Regras
de
Bangkok.
Disponível
em:
<http://www.
cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/a858777191da58180724ad5caafa6086.pdf>. Acesso em 20 de junho de
2017.
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aumento da possibilidade desses filhos acabarem em abrigos e perderem o contato com as
mães, destruindo vínculos familiares.
9. A especificidade dos/as transexuais e travestis privados/as de liberdade

Nos presídios masculinos brasileiros, as mulheres transexuais e travestis sofrem diversas
violações de direitos humanos como: tortura; estupro — muitas vezes coletivo; exposição da
intimidade a um gênero oposto; corte obrigatório do cabelo e a proibição de tratamento com
hormônios (ROSA, 2016).
Segundo o Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM, no estado do
Ceará no ano de 2015, após ter passado vinte dias na Penitenciária Masculina de Caucaia9, uma
mulher transexual foi estuprada e espancada por quatro detentos; o caso está sendo investigado
pela defensoria pública de acordo com o Tribuna do Ceará. Em 2009, no estado de Minas Gerais,
uma mulher transexual começou a se mutilar reivindicando direitos à diretoria do presídio, ação
que motivou a criação da primeira “ala gay”, uma área reservada a transexuais e travestis no
presídio de São Joaquim de Bicas II. Essa resolução aponta a importância, em seu Art. 2º, do
direito ao chamamento nominal pelo nome social, e no Art. 4º expõe10: “As pessoas transexuais
masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas”, com o
direito do mesmo tratamento das outras presas. Garante também o uso de roupas femininas ou
masculinas segundo o gênero, a manutenção dos cabelos compridos e o oferecimento de
tratamento hormonal. As alas específicas destinadas às pessoas transexuais e travestis e a
resolução supracitada são avanços nos direitos da população LGBT privada de liberdade. Porém,
ainda há um longo caminho para a superação da discriminação e do preconceito de gênero e
orientação sexual, seja com a população encarcerada ou não. É primordial a reestruturação de
todo o sistema prisional brasileiro, visando a efetivação dos direitos humanos.
10. Investigando o cotidiano prisional dos/as egressos/as sobre a violação dos direitos
humanos

9

O caso está sendo investigado pela defensoria pública. Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br
/noticias/segurancapublica/defensoria-publica-investiga-estupro-sofrido-por-transexual-em-cela-masculina-depresidio/>. Acesso em 19 de junho de 2017.
10 Dados extraídos da resolução conjunta número 1, de 15 de abril de 2014. Conselho Nacional de Combate à
discriminação DOU de 17/04/2014 (nº 74, Seção 1, pág. 1. Disponível em: <http://justica. gov.br/seus-direitos/politicapenal/politicas-2/diversidades/normativos-2/resolucao-conjunta-no-1-cnpc-e-cncd_lgbt-15-de-abril-de-2014.pdf>
Acesso em 19de junho de 2017.
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Com o intuito de conhecer a realidade prisional de violação de direitos, a partir de relatos
de sujeitos sociais que vivenciaram o dia a dia na prisão, esta pesquisa entrevistou três egressos
do sistema prisional (dois homens e uma mulher). Quando perguntados/a em relação às
condições quando eram presos/a provisórios/a, as respostas expõem a problemática da
superlotação nos Centros de Detenção Provisória: 22 presos e celas com capacidade para 14.
No entanto, há relatos que as penitenciárias também estão superlotadas. A comida é distribuída
azeda nos CDPs, todos os dias, o que expõe o descaso do poder público com o fornecimento
constante de comida estragada no sistema prisional, somado ao poder das facções que
conseguem colocar objetos cortantes e até veneno na comida nas prisões.
Com relação ao atendimento de saúde nas penitenciárias e nos CDP’s foi expressado
pelos participantes da entrevista a escassez de medicação, e quando há, muito ineficiente, além
da grande espera para ser atendido/a e falta de compromisso ético dos profissionais da saúde.
Não há tratamento para drogadição. A equipe técnica é apontada como insuficiente para a
grande demanda de presos/as, consequentemente tornando-se difícil conseguir atendimento
seja social, psicológico, jurídico ou médico. O trabalho do/a assistente social no sistema prisional
é apresentado pela ausência de compromisso ético com os/as usuários/as, pois, durante
atendimento, estes são obrigados à estarem algemados e à utilização de , dro de proteção e
grades, sendo que, às vezes o/a preso/a não consegue nem ouvir o/a profissional.
O trabalho nas prisões é oferecido com pouco número de vagas, com grande
concorrência e fila de espera. A educação é insuficiente em relação à cursos técnicos, e com
reduzido número de vagas. Há um distanciamento entre professor/a e aluno/a reforçando a
segregação do/a preso/a, tendo a presença de um policial na porta. Reforçando que nos Centros
de Detenção Provisória nada é oferecido. Nas Penitenciárias há aulas de Português e
Matemática, porém as relações entre alunos e professores, não é como numa escola em
ambiente livre. Os cursos são com poucas vagas, há listas de espera. Trabalho e estudam
funcionam como remissão de pena.
Os/a entrevistados/a relataram sobre as bibliotecas, tanto no CDP como na
penitenciária: um reduzido número de livros somado à uma grande burocracia na retirada dos
mesmos. Além de castigo mediante danificação de livros, a lógica repressora é tão intensa, que
por estragar um livro o castigo chega a ser de 30 dias.
As falas marcantes dos/as egressos/as sobre as experiências do aprisionamento e a
violação de direitos, os maus-tratos, é um exemplo concreto que reafirma a bibliografia
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pesquisada e estudada, acerca da violação de direitos humanos nas prisões brasileiras,
demonstrando a realidade precária nas condições estruturais, no atendimento realizado por toda
equipe técnica; na alimentação, no trabalho e na educação. Dessa maneira se faz urgente
transformações estruturais na política penal.
Conclusões
Apesar da ilegalidade gritante do sistema prisional brasileiro, as violações de direitos
dos/as presos/as encontram eco e legitimidade no senso comum e no discurso popular que se
sintetiza em jargões como “bandido bom é bandido morto” ou “direitos humanos para humanos
direitos”, denotando a superficialidade do conhecimento básico de direitos humanos pela
população em geral. A vinculação e ampliação da discussão da realidade das pessoas presas é
de extrema importância perante esse “caos endêmico” que se tornou o encarceramento no Brasil
(NEWTON, 2017).
Em um momento em que as organizações internacionais expõem mundialmente as
violações de direitos nas prisões brasileiras, a reflexão sobre o cotidiano prisional não pode ser
ofuscada; é necessário um avanço nessa discussão intentando uma transformação, visando
medidas concretas e linhas de atuação. Tal postura deve estar embasada pela crítica ao
capitalismo e suas instituições de controle social, pois enquanto se perpetua o atual sistema de
produção só se ampliam e se intensificam as desigualdades sociais. Nesse âmbito que configura
as relações sociais atuais, os direitos humanos são negligenciados pelo Estado. Em janeiro de
2017, o Ministro da Justiça apresentou o Plano Nacional de Segurança Pública do governo
federal, trazendo uma suposta modernização do sistema prisional. O plano, porém, não critica
ou transforma os problemas estruturais do encarceramento. Diante dessas propostas, o
Conectas Direitos Humanos11 elencou algumas medidas no documento “ Dez medidas urgentes
para o sistema prisional; propostas para mudanças estruturais na política penitenciária
brasileira”, sendo estas:
* a redução drástica dos índices de encarceramento;
* O controle social do sistema carcerário (maior participação da sociedade civil);
* O fim do uso abusivo da prisão provisória e ampliação da audiência de custódia;

11

Conectas é uma organização não governamental internacional, cuja missão é efetivar os direitos humanos e
combater as desigualdades para construir uma sociedade mais justa, livre e democrática, a partir de um olhar do Sul
Global. Desde janeiro de 2006, Conectas possui status consultivo junto à Organização das Nações Unidas (ONU) e,
desde maio de 2009, dispõe de status de observador na Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos.
Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/10%20Medidas _Diagramado_PEQ_vfinal_.pdf>.
Acesso em 28 de junho de 2017.
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* Acesso à justiça (ampliação do número de profissionais como os/as defensores/as);
* A redução do impacto da Lei de Drogas no sistema prisional;
* O tratamento digno às mulheres encarceradas;
* A valorização da educação e do trabalho;
* Políticas públicas para egressos;
* A efetivação do direito à saúde e Institutos Médicos Legais independentes (a favor da autonomia
dos peritos).

Estas são propostas importantes diante da realidade de grandes violações de direitos no
sistema prisional. Nesse contexto, o papel do Estado é fundamental para a efetivação dos
mínimos sociais, não podendo exaurir do ordenamento jurídico a validação dos direitos humanos.
É necessário que nos posicionemos, para além do senso comum, do conservadorismo, que
apresenta bastante resistência em transformar e propor mudanças no país e no sistema prisional.
Ressaltamos que a configuração atual dos direitos humanos é produto da construção social
resultada de lutas históricas contra as opressões presentes em uma realidade longe de ser
igualitária.
Pela dialética das relações sociais, o direito é também a regulamentação da atividade
social inserida na sociedade de conflito de classes, que não transforma a raiz desta
desigualdade. A defesa intransigente dos direitos humanos não deve ser o objetivo final, mas a
busca por um novo sistema de produção, visando uma forma completamente emancipada, numa
nova ordem societária.

Referências

BRASIL. Lei de execução Penal. Lei nº 7210 de 11 de julho de 1984.

CARREIRA, D. Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação: Educação nas
Prisões Brasileiras. São Paulo, SP: Plataforma DhESCA Brasil, 2009.

GIAMBERARDINO, A.; CRISTOFFOLI, G. T. A questão penitenciária no Brasil e sistema
interamericano de direitos humanos. In: Direitos humanos e políticas públicas. Curitiba, PR:
Editora Universidade positivo, 2014.

QUEIROZ, N. Presos que Mestruam. Rio de Janeiro. Record, 2017.

109

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

TORRES, A. A. Direitos humanos e sistema penitenciário brasileiro: desafio ético e político do
Serviço Social. Revista Serviço Social e Sociedade n. 67. São Paulo, 2001.

Sites consultados
ANISTIA INTERNACIONAL. Informe 2014/2015 – O Estado dos Direitos Humanos no Mundo.
Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Web-Informe-2015 -03-06final.pdf>. Acesso em 12 maio 2017.
ARAÚJO, N. T. Trabalho Penitenciário: um dever e um direito. Conteúdo Jurídico, Brasília,
DF: 28 set. 2011. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.33510&
seo=1>. Acesso em 16 jun. 2017.
BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento nacional
de informações penitenciárias INFOPEN - Junho de 2014. Brasília: DEPEN, 2014.
_______________________. Relatórios Estatísticos - Analíticos do Sistema Prisional do
Estado

de

São

Paulo.

Disponível

em:

<http://www.justica.gov.br/seusdirei

tos/politicapenal/transparenciainstitucional/estatisticasprisional/relatoriosestatisticos-analiticosdo-sistema-prisional-do-estado-de-sao-paulo>. Acesso em 15 jun. 2017.

CANINEU, M. L. As ilegalidades nas Prisões Femininas. Agora é que são elas, 06 mar. 2017.
Disponível

em:

<http://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/03/06/asilegalidadesnas

prisoesfemininas/?cmpid=comptw>. Acesso em 20 jun. 2017.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Disponível em: <http://www.cnj.jus.br /sistemacarcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios>. Acesso em 05 abr. 2016.

CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO. DOU, 17 abril 2014.nº 74, Seção
1,

pág.

1.

Disponível

em:

<http://justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal

/politicas-

2/diversidades/normativos-2/resolucao-conjunta-no-1-cnpc-e-cncd_lgbt-15-de-abril-de2014.pdf>. Acesso em 19 jun. 2017.

FOLHA DE SÃO PAULO. Relatório da Anistia Internacional critica sistema carcerário brasileiro.
Folha

de

São

Paulo,

24

fev.

2015.

Disponível

em

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1594298relatoriodaanistiainternacional-critica-

110

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

sistema-carcerario-brasileiro.shtml>. Acesso em 5 maio 2016.

GARCIA, Janaina. Defensoria aponta racionamento de comida e jejum de 14h em 4 prisões de
SP. Uol notícias, 16 jan. 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2017/01/16/defensoria-aponta-racionamento-de-comida-e-jejum-de-14h-em-4-prisoesde-sp.htm>. Acesso em 04 jun. 2017.
HUMAN RIGHTS WATCH. Relatório Mundial 2016: Brasil – Eventos de 2015. Disponível em:
<https://www.hrw.org/pt/world-report/2016/country-chapters/285573>. Acesso em 5 maio 2016.
_______________________. Relatório Mundial 2017: Brasil – Eventos de 2016. Disponível
em: <https://www.hrw.org/pt/world-report/2017/country-chapters/298766>. Acesso em 20 jun.
2017.

MADEIRO, C. A Anistia internacional critica aumento de mortes em ações policiais no Brasil.
Notícias uol, 21 fev. 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas noticias/2017/02/21/relatorio-da-anistia-critica-aumento-demortes-em-acoes-policiais-nobrasil.htm>. Acesso em 04 jun. 2017.
NEWTON, E. Diante da ilegalidade do sistema prisional: o que pode ser feito? Carta Capital, 26
maio

2017.

Disponível

em:

<http://justificando.cartacapital.com.br/2017/05/26/diante-da-

ilegalidade-do-sistema-prisional-o-que-podeser-feito/>. Acesso em 20 jun. 2017.
NUNES, T. Número de mulheres presas quase dobra no Estado de São Paulo em 10 anos. Metro
Jornal

de

Campinas,

5

jun.

2017.

Disponível

em:<http://tribuna

doceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/defensoria-publica-investiga-estupro-sofrido-portransexual-em-cela-masculina-de-presidio/>. Acesso em 19 jun. 2017.

PASTORAL CARCERÁRIA. Incidência de tuberculose nas prisões é 28 vezes maior que na
população

em

geral.

Pastoral

Carcerária,

11

abr.

2016.

Disponível

em:

<http://

carceraria.org.br/incidencia-de-tuberculose-nas-prisoes-e-28-vezes-maior-que-na-populacaoem-geral.html>. Acesso em 19 jun. 2017

ROMÃO, R. Defensoria Pública investiga estupro sofrido por transexual em cela masculina de
presídio. Uol notícias, 2 out. 2015. Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias
/segurancapublica/defensoria-publica-investiga-estuprosofrido-por-transexual-em-cela-

111

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

masculina-de-presidio/>. Acesso em 25 jun. 2017.

ROSA, V. Mulheres transexuais e travestis no sistema penitenciário: a perda da decência
humana e do respeito aos Direitos Humanos. IBCCRIM Boletim - 280, mar. 2016. Disponível
em:<https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5730-Mulheres-transexuais-e-travestis-nosistema-penitenciario-a-perda-da-decencia-humana-e-do-respeito-aos-Direitos-Humanos>.
Acesso em 20 jun. 2017.
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, 26 ago. 2011. Pecúlio. Disponível
em: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=137>. Acesso em 06 jun. 2017.

WILSON, A. Presos morrem no sistema penitenciário do Rio sem atendimento adequado. Jornal
O DIA, 05 mar. 2017. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-03-05/ presosmorrem-no-sistema-penitenciario-do-rio-sem-atendimento-adequado.html>. Acesso em 04 jun.
2017.

112

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

ANDHEP – Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação

3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO

27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017
UFPE – RECIFE/PE

GT 07 - Políticas Públicas e as violações dos direitos humanos na prisão

113

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Pessoa Privada de Liberdade, Ressocialização, Garantias de Direitos, Políticas
Públicas.
Mauricéa Muniz Feitosa Cysneiros
Aluna Especial de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direitos
Humanos (PPGDH) da UFPE
Nathalia Kassya Feitoza Cysneiros
Aluna graduanda do 10º período de Direito – Faculdade de Ciências Humanas
de Pernambuco

RESUMO:

Este trabalho tem como objeto de estudo apresentar as consequências ocasionadas
pelos entraves encontrados pelos profissionais de serviço social quando da não
efetivação de políticas públicas, como educação, segurança, saúde, lazer, dentro das
unidades prisionais, como forma de garantia do exercício de cidadania, tanto para os
que estão privados de liberdade, principalmente no que se refere à ressocialização,
uma vez que este se traduz como política penitenciária que orienta todas as demais no
ambiente carcerário, como também para os trabalhadores do sistema, que sentem os
efeitos dos maus resultados na vida profissional e pessoal. O estudo de natureza
qualitativa tomou como base o cotidiano de profissionais de serviço social em
unidades prisionais que atuam no espaço sócio-jurídico, que vivenciam este processo
de efetivação de direitos.
PALAVRAS - CHAVE: Pessoa Privada de Liberdade, Ressocialização, Garantias de
Direitos, Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO

A realidade do trabalho do profissional de serviço social no campo jurídico,
requer deste profissional um considerável arcabouço teórico metodológico, éticopolítico, especificamente quando se refere ao universo do sistema penitenciário. E, um
dos pontos relevantes que traz este artigo, sobretudo à sua pratica; são os entraves
por eles encontrados em seu cotidiano, quando da ausência ou ineficácia de políticas
públicas voltadas para as pessoas privadas de liberdade, revelando o quão estas são
determinantes para o público em tela, uma vez que o processo de ressocialização está
diretamente ligado a esta fase. E, consequentemente, podendo provocar rebeliões,
motins e ao ser liberto; reincidência ao mundo do crime e certamente a sua volta ao
ambiente carcerário.
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Hoje, a legislação brasileira assegura garantias para a proteção dos direitos
humanos das pessoas privadas de liberdade. Mas sabemos que na prática, muitas são
as violações encontradas dentro dos muros das unidades prisionais, bem como, nas
cadeias públicas. Alguns estabelecimentos prisionais enfrentam situações de
superlotação, sem condições dignas de conviver coletivamente, com pleno desrespeito
aos direitos humanos. A Lei de Execuções Penais – LEP nº 7.210 de 11/07/1984 traz
claramente em seu art.10 “a assistência ao preso e ao internado como dever do
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade,
estendendo-se ao egresso”

Breve histórico do sistema penitenciário brasileiro

O sistema penitenciário brasileiro vem de um histórico lento e gradual de penas
e suas tentativas, para um possível controle e punição de uma parte da sociedade que
não respeitam as leis estabelecidas. Com isso, várias foram as punições a fim de
controlar a impunidade.
Foi a partir do final do sec. XVIII que, aqui no Brasil, as penas deixaram de ser
meramente uma forma de fazer o preso esperar por uma punição, para ser, de fato, a
finalidade da sua punição. Tivemos o surgimento de prisões com celas individuais e
oficinas de trabalho. Com o Código Penal de 1890, foi possível o estabelecimento de
novas modalidades de prisão, abolindo assim, as penas perpétuas ou coletivas,
reduzindo-as para as penas restritivas de liberdade como finalidade para punição. O
Direito Penal até o fim deste século era caracterizado por suas penas cruéis e
desumanas, sem qualquer ligação com a privação de liberdade como forma de
punição e sim, como custódia. Esta forma de garantia, já pensada, na prevenção de
possíveis fugas, fazia com que o acusado não pudesse fugir e modificar as provas.
Todavia, inúmeros métodos de tortura, eram considerados legítimos.
Não menos importante, o Brasil até 1830, com a forma colonizadora, não
existia um Código Penal próprio, era subsidiaria das Ordenações Filipinas. Não havia
a prisão como forma de privação à liberdade, somente após os sec. XVIII, nesta
época, portanto, as prisões eram apenas locais de custodias.
Já em 1824, com a nova Constituinte Brasileira, começaram a reformar seu
sistema punitivo. Foram retiradas as penas de açoite, tortura e outras penas cruéis, e
medidas de segurança e higiene passaram a ser fundamentais na reclusão dos
apenados, bem como a separação dos réus, conforme as circunstâncias e naturezas
dos seus crimes. Entretanto, como nesta época, a abolição da escravatura não havia
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sido decretada, os escravos ainda estavam sujeitos as penas dos seus superiores, na
sua grande maioria, se aproveitavam da sua posição para castiga-los das mais
diversas formas cruéis à época.
Anos mais tarde, em 1830, com a implantação do Código Criminal do Império,
a pena de restrição da liberdade, ou simplesmente de prisão, era introduzida em solo
brasileiro por meio de duas formas: a prisão simples e a prisão com trabalho, em que
cada governo provincial à época, poderia escolher cada tipo de prisão e seus
regulamentos. Os locais de prisão eram muito precários, longe do ideal estabelecido
pelos códigos que norteavam o direito penal brasileiro. Foi por causa dessa
preocupação que, em 1828, a Lei Imperial determinou que uma comissão fosse visitar
prisões civis, militares para informar a real necessidade e possíveis melhorias nos
estabelecimentos prisionais. Esses relatórios tiveram uma importância enorme para o
detalhamento da realidade prisional do Brasil, esmiuçando uma realidade muito aquém
do esperado por esses estabelecimentos prisionais. Segundo Foucault, quando se
pretende modificar o regime de encarceramento, as dificuldades não vêm só da
instituição judiciária; o que resiste não é a prisão-sanção penal, mas a prisão com
todas as suas determinações, ligações e efeitos extrajudiciários; é a prisão como
recurso de recuperação na rede geral das disciplinas e das vigilâncias; a prisão tal
como funciona num regime. (Foucault, 1991, p. 267)
Em suma, o que Foucault faz ao desenvolver o conceito de carcerário é
deslocar a noção de sistema carcerário, de penitenciário, do ambiente puramente
jurídico para sociedade inteira. Sua análise mostra como o conceito e suas relações
não pertencem estritamente às malhas da justiça, ao poder judiciário propriamente
dito, mas é algo que se generaliza, espraiando-se por todos os cantos.
E, desde 1828, com alguns relatórios coletados, os dados apontavam questões
críticas encontradas até hoje nos presídios brasileiros como falta de espaço para os
presos e a convivência entre os condenados e aqueles que ainda aguardavam os
julgamentos. Já em 1841, os relatórios passaram a ser mais aprofundados e,
consequentemente, mais críticos aos locais em que os apenados se encontravam
reclusos. Foi nesta época que o Sistema da Filadélfia começava a ser implantado nos
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Em 1890, com a chegada do Novo Código Penal, foram abolidas as penas de
morte, as penas perpétuas e açoites. Foram implantadas quatro tipos de prisões:
reclusão em “fortalezas, praças de guerra ou estabelecimentos militares”, destinada
aos crimes políticos; prisão com trabalho que era “cumprida em penitenciárias
agrícolas, para esse fim destinado, ou em presídios militares; e disciplinar cumprida
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em estabelecimentos especiais para menores de 21 anos. Outra grande novidade foi
o estabelecimento do limite de trinta anos para as penas.

Clarissa Nunes Mais em sua literatura mostrou que:
“Uma serie de leis definia de forma, mas explicita as categorias de
prisioneiros que esta prisão dos acusados deveria abrigar. Por volta da
década de 1880, a população carcerária já deveria incluir todos que
estivessem passando pelo sistema de Justiça criminal, contanto que
estivessem sendo detidos legalmente e que não estivessem sido
condenados a cumprir pena em outro estabelecimento. A lei não
determinava com rigor a diferenciação dos tipos de detentos, exceto em
circunstancias extremas. Uma lei de 1888 afirmava que a Casa de detenção
do Rio de Janeiro deveria abrigar somente pessoas que estivessem
cumprindo sentenças de “prisão simples”, em contraste com a Casa de
Correção, que continha exclusivamente aqueles condenados à servidão
penal ou “ prisão com trabalho”. Os nomes destas duas instituições
resumem seus respectivos propósitos: uma desejava corrigir e a outra
simplesmente deter. A Casa de Detenção misturava não somente
prisioneiros os acusados de uma enorme variedade de crimes e infrações,
mas também de escravos e homens livres, o que a transformava numa
instituição penal peculiar e a predispunha à extralegalidade e à ambiguidade
de procedimentos que a caracterizariam no período pós-abolição. Pouco
mais da metade da população da Casa de Detenção, durante as ultimas
décadas do sec. XIX, era constituída por réus não escravos. A consdieravel
quantidade de escravos forros que povoou intermitentemente a Casa de
Detenção revela, com veemência, os caprichos da legislação criminal que
não tivessem sido indiciaddos por crime nenhum e eram compelidos a
trabalhar para o governo, principalmente nos serviços e projetos de
infraestrutura pública” livro : Historia das Prisões no Brasil, pag 06 , 2013.

Ainda , segundo o filósofo Manoel Barros da Motta(1),
Em 1830, com o Código Criminal do Império, a pena de prisão é introduzida no
Brasil em duas formas: a prisão simples e a prisão com trabalho (que podia ser
perpétua). O Código não estabelece nenhum sistema penitenciário específico, ficando
a cargo dos governos provinciais escolherem os tipos de prisoes e seus regulamentos.
As penitenciárias do Brasil ainda eram precárias. Por isso, em 1828, a Lei
Imperial determina que uma comissão visite prisões civis, militares e eclesiásticas para
informar do seu estado e melhoramentos necessários. Esse trabalho resultou em
relatórios de suma importância para a questão prisional do país, mostrando a
realidade lastimável desses estabelecimentos. O primeiro relatório da cidade de São
Paulo, datado em abril de 1829, já tratava de problemas que ainda hoje existem, como
falta de espaço para os presos e a convivência entre condenados e aqueles que ainda
aguardavam julgamento.

117

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

No relatório de 1841, a comissão apresenta um olhar mais crítico, trazendo
sugestões para a futura Casa de Correção de São Paulo (inaugurada em 1852). É
nessa época, especialmente com a construção das casas de correção no Rio de
Janeiro (1850) e em São Paulo, que ocorrem as primeiras mudanças no sistema
penitenciário brasileiro com a introdução de oficinas de trabalho, pátios e celas
individuais, por conta da implantação de modelos estrangeiros como o Sistema da
Filadélfia e o de Auburn.
Desde a promulgação do Código Criminal de 1830, já se percebia uma
escassez de estabelecimentos para o cumprimento das penas previstas no Código. A
realidade no novo Código de 1890 é a mesma, enquanto a maioria dos crimes previa
pena de prisão celular (que envolvia trabalhos dentro do presídio) não existiam
estabelecimentos desse tipo para o cumprimento e havia um déficit de vagas enorme.
Novamente o legislador se vê obrigado a criar alternativas para o cumprimento dessas
penas.
O problema da falta de vagas nas prisões criava outro grave problema, a
deterioração do ambiente dos presídios. Como demonstra Fernando Salla,
pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo (USP),
este quadro era agravado por uma prática comum das comarcas do interior, a
transferência dos presos para a capital, quando não havia uma prisão para o
cumprimento da pena. No final do século XIX, o problema do sistema penitenciário no
estado de São Paulo é aparente. Inicia-se, assim, um movimento para sua
modernização, não somente dos estabelecimentos, mas também das leis e a “criação
de várias instituições que comporiam uma rede de prevenção e repressão ao crime e
de tratamento ao criminoso”.
A Penitenciária do Estado (conhecida pelo nome do bairro onde se localizava:
Carandiru) em sua origem era considerada uma prisão modelo para toda a nação por
“servir de modelo de disciplinamento do preso como trabalhador, ajustando-se assim
ao momento de avanço da industrialização e urbanização pelo qual passava o Brasil e,
em particular, a cidade de São Paulo”. No entanto, a despeito de ser considerado um
modelo, a Penitenciária do Estado sofria de certos males que sempre estiveram
presentes em presídios, como a violência e a arbitrariedade dos funcionários e
responsáveis, principalmente no caso de punições, já que a penitenciária seguia um
regime rigoroso de disciplina.
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Políticas públicas no Brasil.
O papel das políticas públicas no Brasil é de bastante relevância, até porque
elas expressam um conjunto de planos e ações voltados para a resolução de
problemas de interesse público, sem distinção de raça, sexo, religião ou nível social.
As políticas públicas, e consequentemente a política social, têm como uma de
suas principais funções a concretização de direitos de cidadania conquistados pela
sociedade e amparados pela lei.
A identificação das políticas públicas com os direitos sociais decorre do fato de
esses direitos terem como perspectiva a equidade (dar mais a quem precisa), a justiça
social, e permite à sociedade exigir atitudes positivas, ativas(concretas) do Estadopara
transformar estes valores em realidade. Daí porque, no campo de atuação das
políticas públicas, a participação do Estado, seja como regulador, seja como provedor
ou garantidor de bens públicos como direito, é considerada fundamental.
Características da política pública:







constitui um marco ou linha de orientação para a ação pública, sob a
responsabilidade de uma autoridade também pública sob o controle da
sociedade. É o que na língua inglesa é grafado como policy e não mais como
politcs;
a política pública se guia pelo princípio do interesse comum, ou público, e da
soberania popular e não do interesse particular e da soberania dos
governadores;
deve visar à satisfação das necessidades sociais e não da rentabilidade
privada ou das necessidades do capital;
política pública implica sempre e, simultaneamente, intervenção do Estado,
envolvendo diferentes atores (governamentais e não-governamentais), seja por
meio de demandas, suportes ou apoios, seja mediante controle democrático.

Assim, entendemos melhor o seu papel, vendo seu objetivo maior em assistir à
população de maneira integral, buscando primar sempre na melhoria de sua qualidade
vida. Por isso estas políticas não devem apresentar-se de maneira contrárias às suas
propostas, ou seja, não se deve investir nas áreas como educação, saúde, segurança,
habitação, lazer se estas não retornarem à população satisfatoriamente, causando
efeitos negativos, levando esta mesma população a procurar no setor privado os
mesmos serviços, pagando, neste caso, duplamente para se ter um serviço de
qualidade. Segundo Souza:
“Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo “colocar o governo em ação”
e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor
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mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou entender por que o como as ações
tomaram certo rumo em lugar de outro (variável dependente). Em outras palavras, o
processo de formulação de política pública é aquele através do qual os governos
traduzem seus propósitos em programas e ações, que produziram resultados ou as
mudanças desejadas no mundo rea”l (SOUZA, 2003, p13).

Tipos de Políticas Públicas:
Após conceituar as Políticas Públicas, podemos apresentar os quatros
principais tipos de políticas e principais padrões desses espaços de conflitos em que
são produzidas, podendo entender também, com mais clareza, este espaço de
discussão tão importante na sociedade.

Políticas Públicas distributivas
Políticas que não incitam confrontos de interesse, uma vez que não há clareza
sobre quem paga os custos ou perde com as decisões tomadas pelo poder público.
Assim também nas políticas distributivas, os governos retiram de um fundo público
constituído com recursos arrecadados da população um montante para atender
demandas e necessidades sociais, geralmente de forma compensatória, como por
exemplo, a transferência de renda aos mais necessitados.
As políticas distributivas são caracterizadas por um baixo grau de conflito dos
processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só parecem distribuir
vantagens e não acarretam custos − pelo menos diretamente percebíveis − para outros
grupos. Essas “policyarenas ” são caracterizadas por “consenso e indiferença
amigável” [Windhoff-Héritier, 1987, p. 48]. Em geral, políticas distributivas beneficiam
um grande número de destinatários, todavia em escala relativamente pequena;
potenciais opositores costumam ser incluídos na distribuição de serviços e benefícios.
(FREY, 2000, p. 223)

Políticas Públicas redistributivas
Diferente das políticas distributivas, as políticas redistributivas procuram atingir
grandes contingentes sociais, mas consequentemente acarretam quase que
equitativamente perdas e ganhos que muitas vezes representam um jogo que resulta
em soma zero, tornando assim as políticas adotadas ineficazes, como por exemplo,
reforma agrária.
As políticas redistributivas, ao contrário [das políticas distributivas], são
orientadas para o conflito. O objetivo é “o desvio e o deslocamento consciente
de recursos financeiros, direitos ou outros valores entre camadas sociais e
grupos da sociedade” [Windhof f-Héritier, 1987, p. 49]. O processo político que
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visa a uma redistribuição costuma ser polarizado e repleto de conflitos. (FREY,
2000, p. 224)

Políticas Públicas regulatórias
Dentre os principais tipos de Políticas Públicas, as políticas regulatórias são as mais
facilmente reconhecidas e envolvem prioritariamente os policy make, a administração
pública e a burocracia estatal, além dos grupos de interesse, ou seja esta política
ditam regras autoritárias que afetam o comportamento dos cidadãos.
As políticas regulatórias trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias. Os
efeitos referentes aos custos e benefícios não são determináveis de antemão;
dependem da configuração concreta das políticas. Custos e benefícios podem ser
distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos e setores da sociedade, do
mesmo modo como as políticas também podem atender a interesses particulares e
restritos. Os processos de conflito, de consenso e de coalizão podem se modificar
conforme a configuração específica das políticas. (FREY, 2000, p. 224)

Políticas Públicas constitutivas
As Políticas Públicas constitutivas incorporariam em si os outros três tipos de
políticas e seriam responsáveis pelos procedimentos necessários para que as outras
políticas entrem em vigor. Estas também definem regras sobre normas ou o poder
constituído, como por exemplo, revisões de leis, introdução de reformas institucionais
ou administrativas.
As políticas constitutivas (“constituent policy”) [Lowi, 1972] ou políticas estruturadoras −
Beck fala de “políticas modificadoras de regras” [Beck, 1993, p. 17] − determinam as
regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e conflitos políticos, isto é, as
condições gerais sob as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas,
redistributivas e regulatórias. (FREY, 2000, p. 224)

POLÍTICA CRIMINAL E POLÍTICA PENITENCIÁRIA
A segurança é um dos direitos que o Estado assegura a todos nós, cidadãos
brasileiros. Esta garantia está inscrita numa posição tópica de nossa Constituição
Federal de 1988, no Art. 5º, caput. Isso significa que ocupa uma posição muito
importante dentre tantos direitos que constam na nossa Carta Maior. Veja o que ela
diz: “Todos são Iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiro-residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à
à

liberdade,
propriedade,

à

igualdade,
nos

termos

à

segurança
seguintes:

e
(...)”.

O significado da expressão segurança é muito amplo; é interpretado com maior ou
menor amplitude, mas sempre de modo amplo. Todavia, existe um significado que
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está fora de dúvidas: o direito à segurança se expressa no direito que todos têm de
viver em sociedade sem perturbações severas ou violentas em sociedade. Claro que
conviver em sociedade é sempre complicado e exige concessões de todos para que
haja paz. Referimo-nos, aqui, àquelas perturbações graves da vida em comunidade,
como insurreições, violência e crime.
Conceito de Segurança Pública:
A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à
comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e
controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais,
garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei.
Capítulo III
Da Segurança Pública
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em
carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
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IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira,
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira,
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis
pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

RESSOCIALIZAÇÃO x REINSERÇÃO SOCIAL
A prisão prevista no Art. nº 32, I, do Código Penal como pena privativa de
liberdade, além de seu caráter punitivo, é colocada pelo discurso jurídico como
necessária para que haja a ressocialização do cidadão que praticou uma conduta
previamente definida como criminosa. Cabe às instituições penais e penitenciárias a
aplicação de políticas que promovam este ideal ressocializador inicialmente proposto.
Assim, a reinserção social de um condenado só poderá ocorrer a partir do momento
em que ele passar por este processo de reeducação e reintegração na sociedade.
Essas ações de reintegração social de presos podem ser definidas como um
conjunto de intervenções técnicas, políticas e gerenciais executadas durante e após o
cumprimento das penas ou medidas de segurança, no intuito de criar uma
aproximação entre Estado, comunidade e os presos, como forma de lhes reduzir a
vulnerabilidade frente ao sistema penal.
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Partindo-se desse entendimento, vê-se que um bom tratamento penal não
pode residir apenas na abstenção da violência física ou na garantia de boas condições
para a custódia do indivíduo, em se tratando de pena privativa de liberdade. Deve-se,
antes disso,consistir em um processo de superação de uma história de conflitos, por
meio da promoção dos seus direitos e da recomposição dos seus vínculos com a
sociedade, visando criar condições para a sua autodeterminação responsável.
Nas palavras do ilustre doutrinador René Ariel Dotti:
O sentido imanente de reinserção social deve ser compreendido como ajuda
ou apoio a fim de que o condenado possa, livremente, eleger seus caminhos
futuros. O fim da reinserção social deve ser entendido como possibilidade
de participação nos sistemas sociais e não como reforma ou metamorfose
da personalidade. (DOTTI, René Ariel. Execução Penal no Brasil: aspectos
constitucionais e legais. In: ARAUJO JUNIOR, João Marcello (Org.). Sistema
penal para o terceiro milênio. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 80-101.)

A Lei de Execução Penal prevê ainda alguns órgãos que colaboram neste
processo

de

reintegração social do egresso, como o Conselho Penitenciário, cujas incumbências
previstas no Art. nº 70 da Lei de Execução Penal contemplam a supervisão da
assistência aos egressos, e os Patronatos, cujo objetivo de prestar assistência aos
albergados e egressos encontra-se expresso no Artº 78 do referido diploma legal.
Especificamente sobre os Patronatos, Márcia Vasconcellos esclarece:
Uma das instituições mais adequadas para o processo de recuperação
dos condenados é o Patronato. O Patronato faz parte do processo de
reintegração social do condenado, principalmente no momento em que
deixa o estabelecimento penal. Tem como finalidade precípua o auxílio ao
egresso, no seu novo caminho, para que possa superar as dificuldades iniciais
de caráter econômico, familiar ou de trabalho que normalmente surgem
nessa fase. (VASCONCELLOS, Márcia. A Lei de Execução Penal e a questão da
assistência ao egresso. Âmbito Jurídico, Rio Grande do Sul, VI, n.12, fev 2003.)

É importante ressaltar que não basta promover cursos profissionalizantes para este
público. Eles precisam ser aceitos, quando do seu reingresso à sociedade sem
descriminação e sem preconceitos a fim de que estes sejam acolhidos e aceitos no
mercado de trabalho como um cidadão que apesar de ter cometido um delito, já cumpriu
sua pena.

Como afirma Baratta (2004), reintegrar o condenado significa promover a modificação
de seu mundo de isolamento, assim como a transformação da sociedade que precisa
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reassumir sua parte de responsabilidade nos problemas e conflitos que são
segregados nas prisões. Criar novas condições intelectuais, sociais e culturais que
facilitem o desenvolvimento individual e aumentem as competências profissionais e
pessoais para se chegar à autonomia de subsistência, de movimento, de pensamento e
de relações; significa igualmente a promoção de mudanças na sociedade, nas
instituições, nas políticas públicas.

Dentre as políticas de reintegração social na Lei de nº 7.210/84 – Lei de Execução
Penal – destaca-se a assistência ao egresso nos artigos 25,26 e 27 que dispõem:
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 alojamento e alimentação, em estabelecimento
adequado,
pelo
prazo
de
02
(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 01 (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.
Acredita-se, portanto, que o trabalho desenvolvido pelo indivíduo em cumprimento de
pena privativa de liberdade irá propiciar sua (re)educação, e assim, oferecer a
possibilidade de retornar à sociedade de forma não mais segregada. É preciso crer
que o ser humano vive em um constante processo de socialização, por isso a
importância dos processos de ressocialização.

Educação e remição da pena
No que diz respeito ao sistema prisional, ali estão concentrados o resultado da
realidade mencionada, ou seja, pessoas com nível de escolaridade baixo, inclusive
abaixo da média nacional. Logo, é possível conjecturar-se uma relação causal entre a
falta de acesso às assistências básicas previstas na legislação vigente e o
cometimento de atos ilícitos.
Em geral, são pessoas que não tiveram acesso principalmente à educação em
idade apropriada e que estavam sem perspectiva de vida, em alguns casos vivendo
com o mínimo necessário. Pode-se inferir que, em algum momento de suas vidas,
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houve falhas e ausências de origem compartilhada, tanto do Estado como da família,
sociedade, religião etc.
Diante desse contexto, encontra-se uma série de barreiras para enfrentar o
baixo nível de escolaridade no interior das unidades prisionais do país. O olhar da
sociedade ainda reflete uma visão antiga, excludente e de caráter punitivo, onde
aquelas pessoas privadas de liberdade não merecem ser inseridas nas políticas
públicas desenvolvidas pelos governos.
Entretanto, tal visão está equivocada, tendo em vista que o objetivo do
encarceramento

no

Brasil

não

é

simplesmente

a

exclusão

social,

mas

fundamentalmente a recuperação dos seus atos.

Segundo Foucault (1987), a escola no interior da unidade prisional deve ser um espaço
de produção de conhecimento, de estudo, de estabelecimento de vínculos, de relações
éticas, de questionamento e de participação. Elenice Onofre1Escolar na Prisão:
controvérsias e caminhos de enfrentamento e superação da cilada”, aponta que:É
impossível separar o processo educativo do contexto em que ele tem seu lugar. O
espaço prisional é um marco especialmente difícil para os processos educativos, cuja
finalidade, entre outras, é permitir que as pessoas tomem suas próprias decisões e, em
consequência, assumam controle de suas próprias vidas e possam inserir-se na
sociedade, de maneira autossuficiente. Nesse sentido, no contexto prisional a
educação é uma ferramenta adequada para o processo formativo, no sentido de
produzir mudanças de atitudes e contribuir para a integração social. Cabe ao educador
papel relevante nesta tarefa, pois enfrentar os problemas quando em liberdade,
significa administrar conflitos, analisar contradições, conduzir tensões e dilemas da vida
diária.

Justamente em razão de sua relevância, a educação nas prisões foi promovida
a causa de remissão. Seu potencial para modelar o espírito humano para melhor, para
uma vida melhor, se refletiu na legislação penal com tal força que, se realizada,
acarretará diminuição do tempo de pena a ser cumprido pelo condenado.
A mudança na legislação veio tardiamente – apenas em 2011, através da Lei nº
12.433. Os juízes de varas de execução penal – muito tempo antes da lei – já vinham
Admitindo remição através do estudo.
Atualmente, a LEP assegura em seu Artigo 126 que um dia de pena será
descontado para cada doze horas de frequência escolar, assim considerada a
atividade
fundamental,
requalificação

de
médio,

inclusive

profissional

ensino

profissionalizante,

divididas,

no

ou

mínimo,

superior,
em

03

ou

ainda

(três)

de
dias.
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Caso o detento conclua o ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, isso é encarado como mérito e assegura que o tempo a ser
descontado da pena seja aumentado de um terço.
Os condenados em cumprimento de pena nos regimes aberto, semiaberto e o que
estiver em liberdade condicional também poderão ter a pena remida pela frequência a
Curso de ensino regular ou de educação profissional.
Art. 126 – O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1º – A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
II – 01 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 3º – Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de
trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

As diretrizes da política nacional de educação destinada à população prisional

A educação no cárcere deve ser executada pelas Secretarias de Educação dos
Estados e do Distrito Federal em articulação com os órgãos responsáveis pela sua
Administração Penitenciária, exceto nas penitenciárias federais, uma vez que os são
da responsabilidade do Ministério da Educação em articulação com o Ministério da
Justiça. O financiamento será feito com as fontes de recursos públicos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da –,
Educação – FUNDEB destinados à modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
sem prejuízo de outras formas complementares de fontes estaduais e federais.
A educação nas prisões deve promover o envolvimento da comunidade e dos
familiares dos indivíduos em situação de privação de liberdade e preverá atendimento
diferenciado de acordo com as especificidades de cada medida e/ou regime prisional,
considerando as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as
peculiaridades de gênero, raça e etnia, credo, idade e condição social da população
atendida. Também poderá ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais
e

a

programas

que

funcionam

fora

dos

estabelecimentos

penais.

Esta política deve atender a todos, em todos os turnos e de modo a atender às
peculiaridade de Tempo, espaço e rotatividade da população carcerária.
.
A política de educação prisional determina aos Estados, ao Distrito Federal e à
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União incentivar a promoção de novas estratégias pedagógicas, a produção de
materiais didáticos e a implementação de novas metodologias e tecnologias
educacionais, assim como de programas educativos na modalidade educação a
distância. Determina-se, ainda, que a gestão da educação no contexto prisional
promova parcerias – em caráter complementar à política educacional – com várias
áreas do governo com universidades, instituições de educação profissional e
organizações da sociedade civil visando formular, executar, monitorar e avaliar as
políticas públicas de educação de jovens e adultos em situação de privação de
liberdade.

SAÚDE NO AMBIENTE CARCERÁRIO

O ambiente carcerário é a principal causa para o surgimento, promoção e
desenvolvimento de doenças e agravos. É assim devido ao convívio em estruturas
fechadas. Justamente em razão da ambiência, são altos os índices de tuberculose,
enfermidades psiquiátrica e dermatológicas. O segundo fator de maior peso é a má
prisional

prisional.

A relevância da saúde prisional vai além da infelicidade pessoal e da
desumanidade.
compromete a própria segurança da unidade prisional. Diversas foram as rebeliões
que se iniciaram em razão de solicitações de tratamento à saúde não atendidas.
Imagine diversos indivíduos num mesmo ambiente, em meio a madrugada, sendo que
uma destas pessoas agoniza dentro da cela, sem socorro. Fácil perceber que a
situação transborda a questão pessoal e humana, podendo (e é provável que assim
seja) gerar motins.
.
A Portaria Interministerial nº 01/2014

A Portaria Interministerial nº do ano de 2014 instituiu a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional –
PNAISP –, a qual está formalmente situada no âmbito do SUS.
Assim, a atenção básica será ofertada pelas equipes de atenção básica das UBSs do
território ou através das Equipes de Saúde no Sistema Prisional – ESP –, conforme
pactuação estabelecida. As demais ações e serviços de saúde devem ser previstas e
Pactuadas na Rede de Atenção à Saúde.
Os serviços de saúde nas unidades prisionais também devem ser estruturados como
pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, bem como cadastrados no Sistema
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de

Saúde

–

SCNES.

Ainda devem ser disciplinadas por meio de atos específicos do Ministro de
Estado da Saúde:


A assistência à saúde especializada em serviços de saúde localizados em
complexos penitenciários e/ou unidades prisionais com população superior a
1000 presos;



A assistência farmacêutica;



estratégia e os serviços para avaliação psicossocial e monitoramento das
medidas terapêuticas aplicáveis às pessoas com transtorno mental em conflito
com a lei.

Para que a PNAISP seja concretizada é necessária a pactuação do Estado e
do Distrito Federal com a União, através da assinatura de Termo de Adesão. Após,
deve haver a elaboração de Plano de Ação Estadual para Atenção à Saúde da
Pessoa Privada de Liberdade, encaminhando-se a respectiva documentação ao
Ministério da Saúde para aprovação.
O Estado que aderir à PNAISP, bem como o Distrito Federal, terá garantido a
seu favor aplicação de um índice para complementação dos valores a serem
repassados pela União a título a título de incentivo, o qual ainda será objeto de ato
específico do Ministro de Estado da Saúde.
QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL

Vários são os aspectos que podemos pontuar para que possamos determinar
se um indivíduo possui uma qualidade de vida. Observa-se aspectos físicos, mental,
estado de saúde, habitação, as relações sociais com a família, nossa relação no
espaço profissional junto aos colegas de trabalho, chefias dentre outros.
Neste sentido, vemos que para se ter qualidade de vida, faz-se necessário
considerar vários elementos objetivos e subjetivos em nossa vida.
No que diz respeito à valorização e qualidade de vida dos profissionais que
atuam na esfera prisional, cabe aqui ressaltar que o Estado tem o dever de oferecer
condições dignas ao trabalhador como, por exemplo, boa assistência à saúde, oferta
de cursos, a fim de estimular a educação permanente dos profissionais do sistema,
estrutura física para a realização das atividades laborativas, como forma de
proporcionar ao trabalhador, segurança e conforto no ambiente onde trabalha, assim
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como, para a realização das refeições, dormida dentre outros. Alguns outros exemplos
podem ser citados como jornada de trabalho adequada à função, bem como, salários
compatíveis às atividades desempenhadas. Estes pontos elevam muito o grau de
satisfação e comprometimento dos profissionais da área, implicando diretamente ao
rendimento dos trabalhadores. Há também que se levar em consideração a
quantidade suficiente de servidores em cada unidade prisional. Por isso, faz-se
necessário que existam agentes penitenciários suficientes para suprir às demandas
trazidas no cotidiano, diminuindo as tensões – motins e rebeliões causadas pelas
superlotações dos presídios.
No entanto, caso o Estado não oferte ao servidor as devidas condições
necessárias; haverá uma diminuição no prazer de trabalhar, gerando uma insatisfação
no fazer profissional, depressão, sensação de impotência, desgaste na relação com os
colegas de trabalho e familiares, fadiga e consequentemente um adoecimento ao
servidor, que pode provocar um afastamento do trabalho.
Todos estes aspectos juntos repercutem bem ou mal no processo de maior
objetivo dentro do sistema prisional – a ressocialização; até porque fica evidente que
o Estado tem o dever de prover condições necessárias ao desenvolvimento das
atividades laborativas para que haja o reconhecimento social do valor do trabalho e
com isto o aumento da auto-estima do profissional, que por conseguinte aumentará
seu rendimento e prazer no fazer profissional.

SERVIÇO SOCIAL X ESPAÇO PRISIONAL

O profissional de Serviço Social que atua profissionalmente no sistema
penitenciário se depara cotidianamente com situações de enfrentamento à violação
dos direitos humanos da população carcerária. Por isso fez-se necessário que o
assistente social lançasse mão de seu projeto ético-político com compromisso na luta
social para poder intervir de maneira a assegurar os direitos à pessoa privada de
liberdade.
Por isso:
“ Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no
trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social
pública etc.”(Iamamomoto, 1998:28).

O serviço social percebe que o indivíduo – preso, ao adentrar neste campo
minado, que é o ambiente carcerário passa por diversas situações de torturas,

130

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

ameaça, de outros detentos, transformações físicas, como cortes de cabelos,
mudança de linguagens, dentre outros. O que nos chama a atenção é que além
desses fatores o preso, que deveria ter naquele ambiente o meio de receber
orientações rotineiras para se ressocializar; começa a ver que o local onde ele está
parece mais um campo de batalha cotidiano. Por isso, segundo Camargo:
O presidiário deve perder a sua auto-imagem, assim como perde alguns dos seus
direitos fundamentais, como votar, responsabilizar-se pelos filhos, manter
habitualmente relações heterossexuais. Perde a sua privacidade e, na maioria dos
presídios, de modo absoluto: está permanentemente exposto aos olhares dos outros,
no pátio, no dormitório coletivo, no banheiro sem porta. Deve conviver intimamente com
companheiros que não escolheu, muitas vezes indesejáveis; as sua visitas são
públicas a sua correspondência toda lida e censurada.”(19900:135).

Umas das grandes lutas dos profissionais de serviço social dentro dos presídios
é fazer com que os presos tenham seus direitos garantidos, possibilitando aos
mesmos desenvolverem atividades que possam proporcioná-los uma condição de
autonomia necessária para sua reintegração à sociedade.
Como diz Foucault:
” o trabalho penal possui um significado e um sentido útil à sociedade capitalista não
enquanto atividade que produz e reproduz certo sistema econômico, político e social,
mas porque veicula um poder rigoroso, que traz com efeito a possibilidade aos
infratores de, através do trabalho, reincorporarem regras, hábitos idealmente
indispensáveis a um bom relacionamento social”(1998:238).

Dentro dos sistema penitenciário a assistência social encontra-se na Lei de
Execuções Penais – LEP, nos Arts. 22, 23 e seus incisos e parágrafos :
“A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e
prepará-los para o retorno à liberdade”.
Cabe ao Serviço 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 saída 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 ao trabalho;
VII – orientar e amparar, quando necessário, a família do preso do internado e
da vítima.
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Conclusão

O serviço social quando convidado a trabalhar no âmbito prisional possui um
papel importantíssimo, uma vez que este trabalha com um dos grande desafios em
sua área.
Seu cotidiano é completo de lutas a favor daqueles que estão privados de
liberdade, muitas vezes abandonados por sua família e muito mais pelo Estado, que
em várias situações, não cumpri com seu papel. Por isso nosso trabalho junto aos
apenados , requer muito mais que aqueles executados dentro dos muros das unidades
prisionais, requer comprometimentos de todos os atores para transformar a realidade
social desta população excludente da sociedade quando da sua liberdade, construindo
pontes com as redes intersetoriais nos programas e benefícios socioassistenciais, de
qualificação profissional e de inclusão produtiva para a população carcerária, egressos
do sistema prisional e/ou suas famílias – as equipes devem mapear, sensibilizar,
mobilizar, encaminhar e acompanhar este público, com vistas a facilitar o acesso
aos programas, cursos, atividades produtivas, entre outros direitos.
Vale ressaltar que todos os esforços, ainda se parece muito pouco quando se
fala desta população, muito mais, após sua liberdade. No trato com um problema
implacável, que todos recebem da sociedade – o preconceito. Este lhes dá o que é de
pior; a exclusão, a invisibilidade, a negação ao emprego. Tudo isto remete certamente
a possível volta á criminalidade e por fim, seu reingresso ao cárcere.
Outro ponto a ser considerando como relevante no sistema prisional é a necessidade
em ser
Sendo assim, o serviço social, que trabalha na luta contra a negação dos
direitos humanos dos cidadãos, compreende que cabe a toda sociedade, assim como
a todos os atores envolvidos neste processo de ressocialização e reintegração desta
população.
Portanto, compreendemos que enquanto houver ausência do Estado em
garantir aos cidadãos apenados, políticas públicas, que traga dignidade e respeito aos
direitos humanos; não teremos um avanço neste quadro situacional em que encontrase a população carcerária em nosso país.
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Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo o relatório de visitas a presídios
estaduais, realizado, em 2014, pela Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de
Pernambuco (OAB-PE) e o relatório de inspeção em estabelecimentos penais do
estado de Pernambuco, de 2015, do Ministério da Justiça. Para tanto, buscou analisar
a categoria trabalho nos complexos prisionais do estado de Pernambuco, na reflexão
da efetivação dos direitos humanos. Fundamenta-se teoricamente nas categorias:
trabalho, direitos humanos e ressocialização. A categoria trabalho demonstra uma
conotação, na sociedade ocidental, de importância central na construção de vida do
indivíduo. A categoria direitos humanos aponta para uma construção e luta histórica de
condições de vida e existência inerentes a cada pessoa. E, a terceira categoria discute
como vem sendo compreendida construção de dignidade humana do indivíduo em
situação de cárcere. Metodologicamente se apoiou no método de pesquisa qualitativa,
utilizando-se das seguintes técnicas de investigação: análise documental e revisão
bibliográfica. Buscou-se compreender a forma pela qual vem ocorrendo o processo da
incorporação da categoria trabalho na ressocialização da comunidade carcerária do
Estado de Pernambuco.
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INTRODUÇÃO
O mundo e as coisas ao nosso redor são produtos das inter-relações que se
operam entre o sujeito e o objeto. Conforme Codo, Sampaio e Hitomi (1993), opera-se
uma dupla conformação que se estabelece entre o homem e o mundo, onde também
ocorre nessa interação as tensões entre eles, as tensões de cada um.
Nem no todo regemos sozinhos o mundo e as construções que estão ao nosso
redor nem o mundo por si só interferem em nossas construções internas. Construímos
o mundo em conjunto com os outros seres, construímos e somos ao mesmo tempo
construídos. Todos os processos históricos e culturais estabelecidos até aqui, foram
uma construção de cada um e nós todos, uma relação dialética em que processos são
construídos pelos homens e nos constroem eticamente, culturalmente, socialmente,
como outras determinações.
Tal como aponta Codo, Sampaio e Hitomi (1993), cada ação, ato,
comportamento, opera mudanças e impactos na construção do mundo, assim como
este traz impactos e mudanças nas nossas vidas. Esses impactos podem ter graus
diferentes em cada situação e indivíduo, mas de fato interferem na nossa realidade e
na realidade do mundo ao nosso redor.
Mediante a importância latente e generalizante que o trabalho possui em nossa
sociedade, faz-se necessário traçar teoricamente as discussões em torno desta
categoria, e compreender como essa categoria tem sido gestada nos presídios
pernambucanos. Faz-se necessário também compreender e refletir como esta
categoria se gesta nos termos dos direitos humanos.

Marco teórico para a categoria trabalho
Para poder refletir sobre como a categoria trabalho está posta na sociedade,
faz-se necessário elencar algumas definições em torno desta categoria. Aqui utilizo as
definições refletidas no trabalho de Codo, Sampaio e Hitomi, em sua obra “indivíduo,
trabalho e sofrimento”, de 1993.
Os autores citados acima definem distinções entre a palavra trabalho e
atividade. Para melhor compreender teoricamente, faz-se necessário trazer tais
distinções. Traremos neste estudo também outras definições que circuncidam a
categoria trabalho, e são inerentes para a compreensão desta categoria. A separação
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desta categoria como categoria de análise traz sua importância na compreensão de
diversos aspectos da sociedade.
Conforme Codo, Sampaio e Hitomi (1993), atividade, etimologicamente, referese a exercer a ação, ao que age. Já o trabalho, etimologicamente, deriva de tripalium,
um objeto de tortura; com o passar do tempo, a palavra deixou de ser ligada ao sofrer
para se referir à concepção de esforçar-se, lutar, exercer um ofício. Etimologicamente
faz-se necessário trazer as definições da palavra atuar e produto, para acrescentar a
compreensão do universo da categoria trabalho. Atuar, refere-se a exercer a atividade,
e também estar em atividade, agir; já produto refere-se àquilo que é resultado de
quaisquer ação do homem sobre a natureza, seja física ou mental.
Corriqueiramente, a palavra atividade tem sido bastante associada e usada
como equivalente à palavra ação, à profissão, à trabalho, relacionada também ao
sentido de buscar alguma coisa, como entre outros sentidos e palavras, tal como
apontam Codo, Sampaio e Hitomi (1993). Nas análises científicas, praticamente
repetidamente e quase constantemente, nas áreas da física, da fisiologia, da medicina,
da biologia, da geofísica, da filosofia, e nesta última, muitas vezes na qualidade de ser
baseado em atos. Essa palavra é vista em muitas outras ciências e tem sido bastante
empregada porém com sentidos diversos.
Já no que tange a palavra trabalho, tem sido associada ao sentido de
ocupação, de profissão, de tarefa, de ofício. Ainda além, ela é distinguida do lazer e é
vista como produto gestado especificamente por uma ação. Além disso, elas podem
ter duplos sentidos e significados, isto é, ora é vista como “ação-esforço” e ora é vista
como “moléstia-fadiga”, no sentido de sofrimento, conforme Codo, Sampaio e Hitomi
(1993, p.86).
Dentro destas definições num olhar inicial, numa primeira impressão, dá-se a
presumir, ou melhor, entender, que o trabalho humano é precisamente uma atividade,
mas é preciso ter cuidado porque nem toda atividade humana se configura e se
afigura como trabalho, conforme os autores supracitados. Não se pode simplesmente
avaliar ou analisar qualquer atividade humana como se fosse trabalho, não se pode
tomar uma atividade humana e, simplesmente, dotá-la do sentido de trabalho quando
não lhe couber.
Esse cuidado em estabelecer uma correlação e associação direta entre
atividade humana e trabalho precisa ser dado, tendo em vista que, um trabalho implica
na produção de algo, o trabalho se relaciona e se corresponde com a produção de
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alguma coisa, de algum bem, um bem que pode ser material ou não. Uma produção
tal que necessariamente a atividade pode não estabelecer, tal como apontam Codo,
Sampaio e Hitomi (1993).
Então, conforme discutem os autores, num dado etimológico, há uma
associação entre o trabalho e um produto, mas esta vinculação não é vista com a
palavra atividade. Por esse fator é que a atividade pode ser associada tanto a homens
como a animais; já a palavra trabalho é associada aos homens, aos seres humanos
em relação com a natureza que gesta uma ação despontando num produto.
Para melhor compreender essas disposições dadas anteriormente, é
importante trazer as distinções realizadas por Adolfo S. Vazquez (1977, apud CODO;
SAMPAIO; HITOMI, 1993). Segundo esse autor, atividade é equivalente à ação, se
refere a atos, ou então a conjunto de atos que transmuta uma matéria que seja
exterior ao agente ou imanente ao sujeito da ação, que realiza a ação. A atividade é
dotada de generalidade, isto porque, mediante a essa tipificação da atividade, não se
pode especificar o sujeito que realiza a ação, ou seja, o tipo do agente pode ser físico,
pode ser biológico, ou até mesmo humano.
Na tipificação de atividade, tal como Vazquez (1977, apud CODO; SAMPAIO;
HITOMI, 1993) aponta, também, não se dá para especificar o tipo da natureza da
matéria-prima na qual o agente irá atuar ou atua, podendo ser um corpo físico, um
grupo, uma instituição, uma vivência psíquica, vários tipos. Também, dentro desta
tipificação, não se especifica a espécie de atos, podendo ser físicos, ou psíquicos, ou
até sociais, atos tais que despontam numa transformação; e o produto da atividade
pode se desdobrar em diversos e distintos níveis, isto é, o resultado poder ser desde
um surgimento de uma nova partícula como um novo instrumento ou sistema social.
O trabalho já é apontado por Vazquez (1977, apud CODO; SAMPAIO; HITOMI,
1993) como atividade humana, uma atividade regida pela consciência, isto é, uma
atividade regida por uma idealização prévia, com finalidade prevista idealmente
anterior à execução. Conforme Vazquez, esta atividade não se desvincula do objeto e
produto de sua ação, sendo assim ela não é pura consciência, ela é material concreta.
Segundo este autor a atividade realiza um produto, mas este, diferentemente do que
brota do trabalho, não trata de um produto regido pela consciência.
Na análise da categoria trabalho, faz-se necessário também trazer as
distinções que Engels (1976 apud CODO; SAMPAIO; HITOMI, 1993) realiza ao
analisar a atividade realizada por animais e pelos homens. Assim sendo, o autor
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discute que a atividade exercida pelos animais causam modificações; estes usam a
natureza e causam as transformações mediante somente sua presença. No que tange
à atividade do homem, o autor afirma que este submete a natureza às suas
necessidades.
Assim sendo, os homens utilizam a natureza para seus fins, a seu serviço; eles
colocam a natureza a serviço de suas finalidades determinadas. Os homens
modificam a natureza para obter resultados que atendam suas necessidades,
dominando a natureza. Por isso, a categoria trabalho é que determina e é fundamental
para essa distinção essa distinção.
Por meio dos pressupostos destrinchados acima, é possível compreender que
a atividade se desdobra pela espera biológica, por toda ela, dentro desta esfera
encontra-se o homem; o trabalho, porém, refere-se somente e particularmente ao
homem. Para esclarecer, quando se fala homem neste estudo, considera-se o seu
sentido genérico, considera-se a humanidade, os seres humanos como um todo. E
ainda, conforme Codo, Sampaio e Hitomi (1993), a atividade, dentro da definição
etimológica e de seu trato analítico, poder ser considerada como uma categoria geral,
onde a categoria específica do trabalho está inserida.
Mediante as distinções e definições apontadas anteriormente, faz-se
necessário atentar para a necessidade de tratar cautelosamente a categoria trabalho
no que tange ao seu trato analítico. Nem tudo pode ser considerado como trabalho.
Nem todo comportamento, nem toda ação, nem todo agente, nem todo produto, pode
ser considerado dentro da análise categoria trabalho. Não se pode simplesmente tratar
a atividade e o trabalho como categorias sinônimas, equivalentes; não se pode tratálas indistintamente e indiscriminadamente.
Codo, Sampaio e Hitomi, (1993), trazem exemplificações que melhor
contribuem para a compreensão da atividade e do trabalho como categorias analíticas
distintas. Suas exemplificações giram em torno da expressão “bom dia”. Inicialmente,
tomemos o primeiro exemplo dado pelos autores. Pensemos na situação onde uma
pessoa emite um bom dia simplesmente por ser um fator comum, simplesmente
porque passei por uma pessoa que conheço, para cumprimentá-la, com isto se estará
realizando uma atividade. Essa situação irá causar uma modificação no indivíduo
emissor e na outra pessoa que ele cumprimentou.
Essa primeira situação que imprime modificações no indivíduo, uma
modificação determinada e que também é determinante causando modificações no
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meio no qual vive, sejam modificações físicas, sejam elas químicas ou sociais. Frente
a isto, tal como afirma Codo, Sampaio e Hitomi (1993), não há porque distinguir os
animais dos seres humanos, isto porque os animais da mesma forma emitem sinais
para os que outros que são da sua espécie modificando duplamente.
A situação anterior embora cause transformações, e embora dizer bom dia seja
um ato humano, não se afigura como trabalho, isso porque as transformações e
alterações, no emissor e na outra pessoa na qual a ação se projeta, são resultantes
são passageiras, nada vai restar, no sentido de permanência, depois daquela situação
e ação.
Uma outra situação, é onde o bom dia pode ser analisado de forma diferente, é
quando tomamos como exemplo a ação de uma pessoa numa campanha cívica.
Pensemos em um indivíduo que esteja engajado numa campanha voltada para
preservar a praia, voltada para a conscientização de banhistas no que se refere aos
lixos que eles deixam na praia. Neste limiar a expressão bom dia muda seu foco e
caráter, pois não se afigura somente como uma atividade, mas significa um projeto de
transformação tanto da natureza como dos homens.
Esta segunda exemplificação, implica efetivamente na transformação, onde o
agente da ação vai deixar seu registro no mundo e o mundo deixará seu registro nele,
seja devido à presença do outro, seja devido à campanha, seja devido à praia. Neste
processo participam de fato o homem e a natureza, um processo onde o ser humano
através de sua ação regula, controla e impulsiona, aquilo que o marxismo denomina
como trabalho genérico. A terceira exemplificação, pautada pelos autores, aponta para
outra forma de análise do bom dia mediante outra situação. Agora a situação se refere
a uma apresentadora de TV que fará a propaganda de um determinado sabão, nesta
situação a expressão tem um intuito criador de valor. A expressão será circunscrita na
esfera do trabalho concreto, na sociedade que se baseia na mercadoria como valor de
troca.
Mediante essas disposições acima, é possível trazer a perspectiva do trabalho
como mágico, perspectiva apontada por Codo, Sampaio e Hitomi (1993). O trabalho
tido como mágico, refere-se a ideia de que ele possui uma duplicidade de sentidos.
Ora pode ser visto como valor de uso, onde o trabalho é realizado para atender as
necessidades humanas; ora pode ser visto como valor de troca, onde envolve salário,
onde cria mercadoria, e onde o próprio trabalho se configura como mercadoria. Essa
duplicidade não significa que se opere separadamente, existe uma relação dialética
entre essa duplicidade.
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Conforme Codo, Sampaio e Hitomi (1993), os seres humanos produzem e
reproduzem seus meios de existência, e quando a produzem materialmente, gestamse o valores de uso. Os seres humanos determinam sua existência enquanto a
constroem, e constroem a si mesmos na interação com a natureza, retirando do
mundo sua forma de ser.
O trabalho faz parte da história dos homens, e faz parte da construção da
histórica dos homens, sendo assim, faz-se necessário compreendê-lo dentro de um
modo de produção específico, tendo em vista que em cada momento histórico, ou
melhor, cada modo de produção, ele possui uma conotação diversa. Por isso que é
importante compreendê-lo dentro do modo capitalista, tal como aponta Codo, Sampaio
e Hitomi (1993). E neste sistema, é que o trabalho possui dupla conotação.
O trabalho no modo capitalista, é visto como produtivo quando produz capital,
se insere no sistema de produção de mercadorias, produz mais-valia e entra no
sistema de circulação, desta forma, leva-se a cabo todas as etapas das relações de
produção. A categoria trabalho se faz fundamental para a análise deste estudo, no
entendimento de que é através dele que os seres humanos satisfazem suas
necessidades e gestam (produzem e reproduzem) condições de vida.

Direitos humanos e a pertença humana
A Constituição Federal Brasileira de 1988, deixa bem evidente, principalmente
em seu capítulo dos direitos sociais, que todos possuem direitos inerentes; assim
como também aponta a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
especificamente no seu artigo 23, declaração da qual nossa constituição, e tantas
outras pelo mundo afora, tomam base.
Os direitos postos nestas normativas não se tratam de somente um direito, ou
dois, trata-se de vários, dentre os quais encontra-se o direito ao trabalho. Para isso
faz-se necessário situar como podemos refletir sobre os direitos que constam na
normativa e sobre nossa convivência em sociedade, e como podemos refletir sobre os
direitos humanos e a população carcerária.
O termo direitos humanos traz uma perspectiva de interdependência de
interdisciplinaridade, isto leva a uma necessidade de intervenção de forma integral. A
possibilidade de intervenção de maneira mais efetiva para os direitos humanos, de dá

141

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

por meio da integralidade. Os direitos humanos dizem respeito a aspectos
multifacetados da vida humana.
Sendo assim, conforme aponta Celso Lafer (1988), os direitos do homem
possuem princípios que transcendem a história, e possuem valores que se aplicam a
todos, indistintamente, valores que transcendem as disposições e limitações
geográficas. Seja qual for grupo ou pessoa, seja qual for a classe, cultura as quais
uma pessoa pertence, seja onde for a região a qual uma pessoa pertença, ela possui
direitos que lhe são intrínsecos.
Os paradigmas contemporâneos dos direitos humanos caminham na órbita de
vários campos, tais como, a questão ambiental, a saúde coletiva, a justiça restaurativa.
Estes paradigmas marcados pela diversidade apontam para as múltiplas formas em
que os direitos humanos se apresentam e existem. Operam com determinações de
estruturas diversas. Os direitos humanos, além de ter características transversais,
possuem um lócus de valores compartilhados entre os mais diversos grupos e lugares.
Os valores universais, ou ao menos, os valores semi-universais dos direitos humanos,
demonstram que esses direitos operam face a diversidade do meio e mudanças de
tempos. Os valores encontrados nos direitos humanos possuem uma característica
que ultrapassa as barreiras de um lugar para outro, e de um período para outro.
Os direitos humanos não podem ser voltados a atenderem somente alguns
indivíduos, mas sim a todos, e de forma completa. Os valores não podem ser
utilizados para concretizar direitos somente para uma determinada parte da sociedade.
E quando se trata de população carcerária, esses direitos não podem deixar de ser
concretizados.
Muitas vezes, é mais fácil compreender o problema da população carcerária de
forma superficial e errônea do que refletir a raiz do problema, tal como aponta Pelizzoli
(2016). Numa sociedade onde o egoísmo toma conta dos atos éticos, numa sociedade
excludente, conforme Pelizzoli (2016), faz-se necessário agir na raiz do problema,
tocar nas causas reais. Pois é desta ambientação da superficialidade que é pensada a
“ressocialização”. Na verdade, este termo é passível de discussões, mas, por
questões didáticas e de objeto/objetivos de estudo, não cabe trazer a discussão para
este momento.
A realidade está interligada ao nosso ser. Somos construídos dentro desse
todo e projetamos esse todo. Assim como também reproduzimos o todo. Somos uma
integração que influência e é influenciada pela convivência. Não somos separados da
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comunidade. Esse é o problema dos males que a sociedade produz, pois ao não ver
que a mesma produziu esses males, culpabiliza ligeiramente a individualidade do
outro, conforme aponta Pelizzoli (2016).
O indivíduo que por meio de algum ato realiza algo que é tido como negativo
para a sociedade, a sociedade se isenta da sombra que construiu. A sociedade
instaura uma dicotomia entre o bem e o mal, conforme Pelizzoli (2016), e assim
dividindo os indivíduos em dois polos, como se fossem separados e distintos. O mal
tem a ver com a categorização do vício do “é”. De designar que algo é por uma óptica
que destrói o outro. Uma visão de que o “ser, é”, e o “não-ser, não-é”. A falsa medida
do homem deu bases para as projeções de violências que se estruturam
historicamente. A ciência, por exemplo, traz a necessidade de derrubar a noção de
verdade que só tá no senso comum, que as pessoas e grupos humanos criam como
se algo fosse a verdade. Os rótulos criados para determinados grupos humanos,
servem para interditar o outro, para cercear a vivência e existência do outro. Os rótulos
estabelecem hierarquizações que interditam o outro, são mecanismos de imersão no
outro.
Foucault (1987), em vigiar e punir, demonstra a astúcia voltada para
estabelecer o que é alguma coisa. A compreensão para a ideia de dominação. O olhar
para a realidade, no sentido de olhar, vigiar e punir. Nos inquietamos pelo “é”, nós
queremos e buscamos saber o “é” da coisa, para ter um sentido de verdade.
Estabelecemos a apreensão para a compreensão, a compreensão no sentido de
dominar determinada verdade e subjugar a coisa à ela, a compreensão como uma
ideia de dominação. A dominação se coloca num patamar de superioridade em
relação ao outro, onde a detenção da verdade te dá poder sobre o outro.
Estabelecem-se hierarquizações por meio dessa concepção da verdade. Podese observar empiricamente, quando estabelecem diferenças entre aquele considerado
bonzinho que não é um presidiário e o malvado que é o presidiário; ou aquele que
detém a superioridade porque é patrão e aquele que é mandado; aquele que segue
todas as regras da sexualidade e aquele considerado anormal que não segue; a
mulher no seu lugar inferior e o homem no seu lugar de mando. As hierarquizações se
desdobram para instaurar a dominação, as violências e as inferiorizações que, por
conseguinte, infere sobre a forma de pensar na “ressocialização” da comunidade
carcerária.
A ideia de que por mais que eu me aproxime do outro, eu nunca consigo me
fundir ao outro, traz uma separação abissal entre mim e o outro. Para Lévinas (1997),
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quando eu vejo o rosto do outro, eu me responsabilizo pelo outro. O autor compreende
o rosto do outro como o início do processo de inteligibilidade, mas diz que isso não
significa o início da filosofia. O encontro com o outro é a responsabilidade sobre ele.
Quando me junto com o outro para ter atitudes em direção a um terceiro, se inicia o
processo de atitude teorética, e a filosofia é um discurso teorético (teórico), como diz o
autor.
Levinás (1997), discorre ainda que se o outro não pode ser comparado um
outro terceiro, então a justiça é anterior a “assunção do destino do outro” (esse termo
é usado pelo autor para substituir a palavra amor). A responsabilidade pelo outro é
amor do próximo, amor ético, sem concupiscência nem Eros; para o autor, para uma
melhor compreensão desse amor na responsabilidade, é melhor mudar a palavra amor
para o termo “assunção do destino de outrem”.
Conforme Levinás (1997), há no rosto do outro uma questão paradoxal, de
encontrar a morte e com ela a incitação do assassinato, e de encontrar o “tu não
matarás”, com o sentido de não deixar que o outro morra só. Essa relação com o
outro, com o rosto do outro é uma relação de assimetria, de não reciprocidade.
Quando se fala de justiça se fala de relações que estão para além da relação
interpessoal. No fator justiça se fala da luta contra o mal, quando olho o errante,
conforme Lévinas (1997), não se vê mais o rosto do outro, mas um não-rosto. Na
autodefesa, o que é considerado carrasco (errante) vai ameaçar o próximo, e aí se
projeta a violência ao invés da face do outro. Na ideia de estabelecimento de justiça
que não diz respeito a mim diretamente mas a um terceiro que meu próximo o afeta,
há uma projeção da justiça para além da relação interpessoal.
De acordo com Lévinas (1997), a ideia de justiça implica a existência do
Estado, de cidadãos, que vai para além da ordem mediada face a face. Há um
estabelecimento de convívio humano é que mediada pela ordem da justiça do Estado.
No Estado a violência encontra a legitimação. Para Lévinas (1997), o essencial
mesmo é a resolução por meio de negociação, da palavra. A justiça advém do amor,
mas a justiça precisa sempre ser vigiada pelo amor. Não significa que por brotar do
amor, o rigor da justiça não possa tomar rumos contrário a ele.
Conforme Lévinas (1997), na responsabilidade pelo outro, encontro também o
processo de compaixão, de sofrer porque o outro sofre, e isto é uma demonstração da
complexificação da responsabilidade sobre outrem, sua expressão de forma mais
inteira. Uma responsabilização que demonstra assimetria, a medida que uns são
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responsáveis pelos outros, e eu sou mais do que o outro. A responsabilização é uma
individuação humana. No campo da ética, o valor estar em dar ao outro, onde o valor
absoluto está na possibilidade de dar prioridade ao outro, naquilo que se refere a si
próprio. Isto não se refere, de acordo com Lévinas (1997), ao fato do homem ser
santo, mas à compreensão do homem que entende a necessidade da santidade, do
valor ético na sua humanidade. A santidade está na conexão do outro, de sentir a dor
do outro. E a partir dessa compreensão, se inicia a filosofia, o seu início é o racional, o
inteligível.
É preciso atentar para o ápice do sistema capitalista sob o qual vivemos, que é
o da indiferença, o capitalismo nos leva a indiferença a insensibilidade, onde não
sentimos mais. Podemos ver isso quando vidas são tiradas em troca de nada, em
troca de dinheiro que um devia a outro. O não sentir o outro como seu, como parte
sua, como parte de sua responsabilidade, está nas mediações das relações que
estabelecemos hoje com nosso próximo. Na interação com o outro eu vejo uma
objetificação do humano, ao olhar para a pessoa num sistema prisional e pensar na
sua volta ao convivívio social (“ressocialização”), a objetificação toma forma e corpo.
A interpretação do que é ser humano é importante a medida que somos seres
educáveis. É importante, pois, tudo ao nosso redor, as relações e concepções que
concebemos são uma construção histórica socialmente realizada. O ser humano é
quem cria o mundo, este não nasce pronto.
De acordo com Lévinas (1997), o humano deve ser visto dentro de um todo,
dentro do seu gênero, o gênero humano. Claro que mesmo sendo um todo, ele é uma
parte; é, conforme o autor, uma unidade indivisa, que possui suas peculiaridades
dentro de um tempo e espaço, que está imerso em experiências próprias; porém
sempre pertencente a um todo. Cada um é outro para outro, eu penso e sou diferente
daquela outra pessoa, isto implica, para Lévinas (1997), na alteridade formal do ser.
Somos um todo e ao mesmo tempo partes, nos construímos em meio às
relações e somos particulares concomitantemente. Tem diferentes mundos humanos,
que tem interpretações de mundo diferente, tem alteridades diferentes. Há
perspectivas diferentes de interpretar, e isso faz com que a realidade seja singular
para cada um. Então como se ter uma solidariedade em meio a um mundo adoecido
de diversas formas e com suas singularidades. Não vemos a realidade de fora, ela
não nos é externa, nós habitamos nela e estamos nela.
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O discurso nos informa que tipo de interpretação a pessoa tem, que tipo de
postura a pessoa adota, um exemplo pode ser dado com a fala de um Juiz quando um
fala que uma determinada terra foi invadida e o outro fala que a terra foi ocupada. São
de um mesmo lugar, ocupando a mesma posição, com sociabilidades iguais, mas com
suas particularidades e singularidades na interpretação do mundo. Temos projeções
de vida diferentes, e isso não nos deveria fazer um mal em si, no sentido de nos fazer
pisar, marginalizar e inferiorizar o outro. As diferenças deveriam ser suspendidas para
nos percebemos como seres humanos, como pessoas que embora tenham diferenças
necessitam da mesma atenção, proteção, cuidado e oportunidades. As diferenças não
deveriam nos tornar distantes, deveriam nos levar a compreensão do outro, pois assim
como ele é diferente para mim, sou diferente para o outro.
Lévinas (1997) considera que a negatividade do eu particular, do eu à parte
dos outros, encontra-se com a positividade do eu por meio de sua humanidade, pelo
zelo do viver. A negatividade se desponta a medida que o indivíduo compromete a
liberdade dos outros que ameaçam ou limitam sua liberdade. Temos sempre a
vontade de viver, que é o exercício da nossa liberdade, que é positividade.
A razão ocidental, conforme Lévinas (1997) dá fim à essa negatividade de
limitar o outro; assim, os “eus” múltiplos e diversos conciliam-se por meio da razão, da
verdade da racionalidade, onde os humanos se fazem humanos pela razão. Desta
forma se conformam à racionalidade, obedecendo sem coerção e sem a renúncia de
sua liberdade. Encontramo-nos no humano que há em nós, mas possuímos nossas
particularidades; particularidades, porém, que não deveriam subjulgar, nem violentar o
rosto do outro.
Temos horizontes de sentidos, diferentes formas de interpretar e conceber
aquilo que está ao nosso redor. Quando se traça o pensamento de que tem um ser
supremo que “dita” um conceito sobre a forma de entender o mundo, esse conceito
cerceia as outras interpretações, as outras concepções, e, por conseguinte, cerceia as
liberdades. É por meio do cerceamento, mas não só por isso, que as violências se
projetam para as vidas dos indivíduos. A indiferença é a matriz onde se desdobra as
formas violentas de ver o outro.
Nesse mar de indiferença, será que seríamos seres realmente independentes
uns dos outros? Será que seriamos capazes de viver sozinhos? Como não se
encontrar no outro quando o outro também é necessário para meu viver? A
necessidade que temos de nossa socialidade, nos retira qualquer coisa que tente
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fundamentar nossa indiferença, pois assim como o outro necessita da gente a gente
também necessita do outro.
Compreender, apreender o outro é trazer para dentro do nosso universo e
manipulá-lo conforme nossa visão de mundo. Mas em contrapartida, o outro é um
mundo infinito não se dá para compreender, isso porque compreender significa limitar
o mundo do outro. Conforme Lévinas (1997), a identidade do indivíduo humano é
exteriormente indiscernível; o indivíduo possui, portanto, uma identidade que não dá
para se compreender completamente pelo outro. As possibilidades que o outro possui,
assim como as diferentes formas de viver e pensar do outro, não se dá para encaixar
na nossa caixa de interpretação. Assim como somos infinitos, o outro também se
constitui como infinito.
As formas de limitar o outro, de cerceamento das liberdades, de limitações na
forma como o outro expressa sua vida, transborda num constructo de violências, de
mazelas sociais. Não se há uma empatia na direção do outro, uma contemplação da
vida do outro. O que há são particularidades tomadas egocentricamente onde o outro
não é percebido como algo a ser cuidado e zelado. A humanidade está num sono
letárgico onde não percebe o problema do mundo. Mas mesmo nessa indiferença
profunda, há momentos em que nos encontramos na dor do outro.
Quando se há um certo incômodo na legitimidade desses sofrimentos, uma
certa inquietude nos sofrimentos dos outros, conforme Lévinas (1997), há uma
inquietude daquilo que brota como aparentemente lógico. Cada um se inquieta pelo
zelo a si, pela sua mortalidade, e não consegue ficar completamente alheio à
indiferença dos sofrimentos do outro. Desta forma, encontro na humanidade que me
compõe, o outro.
Estamos num conjunto de estruturas que necessitam ser mudadas, porque
senão só se metamorfoseia o passado. Estruturas que são construídas historicamente
e socialmente nas relações, estruturas produtoras de desigualdades, mazelas sociais,
inferioridades, desumanidades e subumanidades. Estruturas que podem ser
observadas quando se trata do racismo, por exemplo, mas necessitamos compreender
que a alma não tem cor, excetuando-se a pigmentação da pele, somos todos raça
humana. A humanidade necessita suspender, ou melhor, superar as indiferenças
existentes entre nós e viver a favor da vida, da vivência humana. Viver a contemplação
das diferentes formas de pensar, agir, sentir e expressar. Somos incompletos mas há
momentos em que encontramos e sentimos a plenitude.
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Quando cerceamos o outro e inferiorizamos a existência do outro, a gente não
mata só o corpo. A essencialização do outro por meio de processos da ontologia do
outro, mata o outro, coisifica a pessoa. Quando se diz que o outro “é” isso ou aquilo,
nós limitamos o outro, não dando a possibilidade de ser de outra forma. Por
conseguinte, interditamos o outro na sua forma ampla de existir. Interditar o outro por
meio de rótulo e se achar acima do outro, assim como a construção do conhecimento
como se detivesse e fosse dono da verdade, traz as mais diversas formas de
violências e hierarquizações produtoras de humilhações e marginalizações sociais.
O direito de ser humano, de não ser tratado como coisas se pauta na mudança
de pensamento que projetamos para a realidade. Precisa-se questionar o porquê um
homem não pode pensar sua forma de existir, sua maneira de ser homem, quando
possui o entendimento de que uma mulher mereceu ser estuprada pela roupa que ela
veste. Ou como pensaremos na educação face às pluralidades existentes sem
projetarmos hierarquizações que embasam desigualdades?
Conforme Lévinas (1997), a alteridade do único, que transcende o gênero,
encontra-se a excelência do social, encontra-se a paz. Paz não no sentido de
segurança e de ausência de agressão, como aponta o autor; mas a paz da nãoindiferença. Uma paz que não aponta para um descompromisso, mas para uma
responsabilidade voltada para o outro. É a bondade primordial, o amor sem
concupiscência que relega ao homem o direito do homem, direito do amado, isto é, a
dignidade do único.
Temos que zelar pelas condições que permite que o humano se exerça, que
ele se potencialize; pelo amor sem concupiscência, pela perseverança do ser. Nós
construímos o mundo juntos, e precisamos mudá-lo e lutar por ele juntos, pois as
regras que nos fazem inimigos uns dos outros, que nos distanciaram uns dos outros é
que precisam ser mudados. Precisamos mudar nossos pensamentos para aquilo que
zele e contemple a vida como central nas nossas relações.
Estes processos de enxergar o outro mediante os direitos que a população
carcerária possui, pode ser refletido nos processos e lutas históricas que eram
contrárias às torturas voltadas para punir, lutas tais que são refletidas por Lynn Hunt
(2009). Conforme essa autora o processo de empatia se dá pela identificação com o
outro.
Na sociedade do século XVIII exigia-se o fim da tortura como procedimento de
justiça, exigia-se o fim de muitas indignidades, processos gestados na sociedade por
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meio do compartilhamento do sentimento comum de empatia, tal como Lynn Hunt
(2009). Esse processo de empatia deveria ser muito mais consolidado atualmente,
deveria porque já se passaram anos e séculos, mas conforme muitas impressões
sociais, a população carcerária não merece ter seus direitos concretizados.
Nas lutas pelos direitos da população carcerária, faz-se necessário ter em vista
que os direitos humanos são construções históricas, conforme aponta Bobbio (2004).
Conforme o autor, os direitos humanos são produtos que não são da natureza, mas
sim de processos gestados pela civilização humana; e se são construções históricas,
são, portanto, mutáveis. É neste sentido que necessitamos ter em vista que os
problemas existentes na concretização dos direitos para população em prisões, são
passíveis de mudanças mediante lutas civilizatórias.

Análise dos documentos: a categoria trabalho nas prisões de Pernambuco
Os complexos prisionais sobre os quais iremos lançar nossa reflexão,
pertencem ao Estado de Pernambuco. Iremos analisar relatórios que informam sobre
em que situação encontram-se os presídios de Pernambuco. Na reflexão sobre as
situações relatadas nos documentos, faz-se imprescindível um olhar que informar
como os direitos humanos, com foco na categoria trabalho, estão sendo concretizados
para a população carcerária.
Um dos relatórios a serem estudados, é o relatório de vistitas a presídios
estaduais, realizado, em 2014, pela Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de
Pernambuco (OAB/PE). O outro documento, de 2015, trata-se do relatório de inspeção
em estabelecimentos penais do Estado de Pernambuco, realizado pelo Ministério da
Justiça em parceria com outros órgãos do governamentais.
O primeiro relatório, o da OAB/PE, traz elementos diversos de análise de cada
presídio inspecionado, tais como as condições materiais, de higiene, de saúde, de
alimentação, assistência social, assistência educacional, trabalho, assistência à saúde,
assistência jurídica, dentre outros.
Especificamente no que tange ao elemento trabalho, o documento dispõe que
no Presídio Juiz Luiz Antônio Lins de Barros, não foram encontradas estruturas
apropriadas para realização de trabalho interno, e também não tinha atividades
voltadas para profissionalização dos presos, excetuando-se os presos trabalham na
área da limpeza, da cozinha e serviços essenciais. No Presídio Frei Damião de
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Bozzano, o documento relata que somente os presos envolvidos em serviços como
cozinha e limpeza é que possuem uma atividade laboral. Estes dois presídios constam
no relatório como integrantes do Complexo Penitenciário Professor Aníbal Bruno.
Na Penitenciária Professor Barreto Campelo, o relatório consta que os presos
reclamaram da falta de existência de trabalho. Na Penitenciária Agro Industrial São
João, não há trabalho interno, e alguns trabalham externamente. No Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a seção que trata de trabalho, traz a atividade de
trabalho em grupo para redução de danos, mas não no sentido, nem na lógica da
profissionalização nem do mercado. Na Colônia Penal Feminina do Recife, o relatório
dispõe que algumas presas tinham vínculo empregatício formal, e que algumas
trabalhavam em empresas conveniadas e que se alocam dentro do presídio. No
Presídio Rorenildo da Rocha Leão, não possui espaço físico para trabalho interno. No
final do relatório o documento elenca os principais problemas encontrados, dentre eles
encontra-se a falta de trabalho para os presos, que se volta para a profissionalização e
remuneração.
O segundo relatório, trata de forma mais detalhada as condições dos presídios,
além de trazer informações sobre as estruturas e condições, fornece informações
também sobre o trabalho dos profissionais dos presídios. Assim como o primeiro
relatório, traz elementos sobre a atividade laboral.
Conforme esse segundo documento, o Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de
Barros, tem atividades laborais que duram 6 horas e são realizadas de segunda a
sexta, relata que há somente duas oficinas de trabalho, mas essas atividades são
voltadas para limpeza, cozinha e oficinas de trabalho, tal como aponta o primeiro
relatório e estes recebem 2/3 do salário mínimo. O Presídio Frei Damião de Bozzano,
conforme o segundo relatório, e ao contrário do que aponta o primeiro relatório, não
apresenta oficinas de trabalho e nenhuma atividade laboral. No Presídio de Igarassu,
há cinco oficinas de trabalho e algumas atividades laborais, também existem
atividades laborais em convênio com duas empresas, porém pouquíssimos presos
envolvidos nessas atividades.
Os documentos evidenciam que se o problema não é a falta de mecanismos e
estruturas que propiciam o elemento trabalho, é a forma e o tipo que são relegados
aos presidiários, que carecem de reflexões. Quando não se tem nenhum tipo de
atividade laboral, a evidência é de que o trabalho possui uma qualidade marginal no
espectro dos direitos, frente a outros. Os direitos precisam ser vistos em pé de
igualdade de acesso e de concretização.
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Porém quando tem algum tipo de atividade laboral, é necessário refletir que
são uma quantidade extremamente mínima de presos que possuem acesso a tais
atividades, e essas tais atividades são vistas pela sociedade de forma marginal. O que
se quer dizer com o trabalho do preso, quando visto, visto de forma marginal, é que o
lócus das atividades que são oferecidas aos presos, na esfera do mercado capitalista,
é um lócus marginal, de subalternidade. Este cerceamento da humanidade do outro
vem encontrando fundamento quando a sociedade vai pensar em como “ressocializar”.
A partir disto das exposições acima, desdobram-se duas preocupações: a de
que os direitos dos presos quando são levados em consideração, são vistos se forem
direitos considerados na esfera da subalternidade, isto é, tem uma alimentação mas
precária, tem atividades laborais, mas precárias e gestoras de mais sulbaternidades. A
segunda preocupação tem referência na problemática da ordem econômica que rege
nossa forma ser e existir, isto é, uma lógica competitiva, individualista, opressora,
(re)produtora de desigualdades, por fim, uma lógica excludente e que fere nossa
extensão plena de vida.
Desta forma, os documentos mostram que as atividades laborais existentes
não são pra todos, quando somente oferece espaço e oportunidades para alguns
poucos. São mecanismos de exclusão dentro de outras exclusões. São mecanismos
de violações em meio a outras violações, uma subumanidade nomeada de
“ressocialização”.
Os relatos demonstram condições precárias e desumanas de várias ordens,
violações de diversos direitos. Esses fatores são produtos de construções históricas e
culturais que relegam ao preso um lugar marginal na sociedade. Uma herança cultural
e histórica que demonstram que os presos, como refletido teoricamente na seção
anterior, ao ter a negação do direito ao trabalho, possuem um lugar certo no quesito
segregação. Mas fácil parece, aos olhos sociais e culturais, segregar e afastar, do que
olhar a face do outro como minha extensão de existência, como meu próximo que
também precisa ser cuidado e potencializado nas suas formas para existir com
dignidade de um ser humano, de um semelhante meu.
Mediante os processos de segregação, os presos não são vistos como
pessoas que façam parte do sentimento pertença social. Na sociedade ainda paira o
senso de que se alguém transgride normas sociais, à ela cabe o poço mais fundo e o
trato mais precário de condição de vida. Quando vemos que, historicamente, nos
presídios, há uma carência quanto ao cumprimento e concretude dos direitos
humanos, vemos logo o elemento de pertença social rachado.
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Uma latente preocupação é ter uma declaração universal, de 1948,
fundamentada no direito da pessoa humana, que embasa tantos discursos e
legislações, e esses direitos serem voltados apenas para alguns e tolhidos para
outros. Ao nosso ver, esses direitos humanos gestado e pensado no cenário social,
são direitos condicionados. Porque não há razão de considerar que um preso poder
ter quaisquer tipo de condição de vida, e que, especificamente, conforme nosso foco,
lhe pode faltar o desenvolvimento e o acesso ao trabalho, sendo o trabalho, há anos,
considerado como direito humano na declaração. Por meio dos auspícios da
“ressocialização”, a falta ou o acesso precário do direito ao trabalho, tem sido
escamoteados.
Para além da declaração, vale, e em muito, ressaltar o enfoque e a importância
que a Constituição Federal do Brasil, de 1988, dá ao direito ao trabalho em seu
capítulo sobre direitos sociais. Para isso faz-se necessário refletir sobre as
incongruências existentes entre as normativas e as concretizações dessas normativas.
Isso evidência que não basta tratar dos direitos somente na espera legal para que a
cidadania de todos seja exercida; embora as normativas sejam de suma importância
para as lutas sociais e para as reivindicações de direitos.
Os direitos humanos, incluindo o direito ao trabalho, categoria vista como
marginal pela sociedade quando se volta para a população carcerária, devem ser
incondicionais. Aliás, sua única condição é somente por sermos humanos, seres
humanos. Incondicionais porque as diferenças nem as formas de condutas sociais
podem ser tidas de maneira tal que nos retire esses direitos. Os direitos humanos
precisam ser visados para que se desenvolva o sentimento de pertença, de zelo pelo
humano, precisa ser revestido de um quadro que potencialize nossa existência e
nosso desenvolvimento como humanos.
Os documentos também mostram a falta de respeito e concretização da
interdependência aos direitos humanos, evidência o trato parcial e não de forma
integral. É necessário considerar o trabalho como elemento que possa impulsionar o
desenvolvimento do ser humano. De nada adianta ter casa, mas não ter educação
nem comida, nem tantos outros direitos. E de nada adianta ter esses direitos e não ter
o direito ao trabalho e nem qualificação. O ser humano é complexo e necessita ser
visto e desenvolver-se de forma integral.

CONCLUSÃO
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O trabalho é visto, na sociedade, assim como se refletem nas legislações,
como um aspecto necessário e fundamental para a existência de vida. Ele é visto peça
importante nas relações sociais estabelecidas. O trabalho pertence a uma esfera que
possibilidade o ser humano criar, gerar e potencializar sua forma de vida e sua
condição de vida.
Mas embora o trabalho seja visto como direito humano, de todos, previsto em
legislações e normativas, algumas existentes há séculos, é um direito que não existe
para todos. Os presos, especificamente falando, são um claro exemplo de um direito
que se volta para poucos e que não se realiza de forma plana, porém precária. Isso
em virtude do sentido social e do rótulo que desloca a população carcerária da
cidadania e dignidade de vida. A nomeada “ressocialização” tem oferecido aportes e
espaços para encobrir, para escamotear a legitimação de inferioridades históricas.
A falta de atividades laborais, ou a existência precária dessas atividades,
evidenciam uma herança social e cultural que a população carcerária carrega
historicamente. Para os presos restam os restos ou as faltas de possibilidades de
desenvolvimento pleno de seu ser. Aos presos são relegadas a subalternidade e a
exclusão existentes em nosso meio social. Não se pode admitir que em meio ao
século XXI, os sistemas legais, sociais, culturais, políticos, econômicos não ofereçam
condições dignas de vida e existência de quaisquer ser humano do planeta. Não se
pode admitir as incongruências entre aspectos legais e aspectos de concretude que
nos elimine como pessoa, como pessoa humana.
A falta de empatia e a falta de considerar o ser humano com sentimento de
pertença necessitam ser desestruturadas, para que a dignidade e cidadania sejam
contempladas por todas as vidas existentes e que ainda vão existir. Em suma e por
fim, faz-se premente gestar e orquestrar processos emancipatórios, humanização e
que não sejam segregativos. Falta do fator de pertença, a falta de olhar o outro como
meu semelhante, a falta de pensar no mundo que funciona em redes, necessitam ser
trazidas a cabo para nosso cenário social.
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Resumo:
O objeto deste artigo é refletir sobre o trabalho desenvolvido pelos custodiados do sistema
penitenciário do estado do Pará tendo como objetivo principal investigar se este tipo de
trabalho cumpre seu dever social e sua finalidade educativa e produtiva preconizados pela Lei
Nº 7.2010/1984 (Lei de Execução Penal) ou se reproduz um tipo de colonialidade do poder e
do ser nos internos através das práticas laborativas. Para o desenvolvimento desta reflexão,
recorremos ao método dialético para analisar o processo histórico de constituição da pena de
punição e das prisões e sua influência no modelo adotado no Pará e como esse processo
influenciou as práticas laborativas executadas no sistema penitenciário paraense e nos seus
custodiados.
Palavras-chave:
Trabalho prisional. Colonialidade. Sistema penitenciário paraense.

Abstract
The purpose of this article is to reflect on the work carried out by the custodians of the
penitentiary system in the State of Pará, whose main objective is to investigate if this type of
work fulfills its social duty and its educational and productive objective as recommended by
Law no. 07.2010 / 1984 (Law Of Criminal Execution) or reproduces a kind of coloniality of
power and of being in the inmates through the labor practices. For the development of this
reflection, we used the dialectical method to analyze the historical process of constitution of
punishment and imprisonment and its influence on the model adopted in Pará and how this
process influenced the labor practices carried out in the penitentiary system of Pará and its
custodians.
Keywords:
Prison work. Coloniality. Penitentiary system in Pará.
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Introdução
O século XVIII representa um marco histórico na organização do poder de punir com o
surgimento dos modelos de prisões que influenciam os sistemas penais até os dias atuais, e
nos quais a presença do trabalho voltado para os condenados integrava a nova estratégia penal
centrada na prisão como principal forma de punição. Da reforma penal do século XVIII aos
dias atuais, percebemos as influências do modelo de punição que se tornou predominante
naquele século na organização das unidades prisionais paraenses bem como na concepção de
trabalho prisional empregada nessas instituições.
Embora a reforma penal do século XVIII tenha apresentado modificações importantes
na forma de punir, a centralidade dessa punição permanece ancorada no corpo que deixou de
ser punido com suplícios públicos por vontade do soberano, e passou a ser encarcerado a
partir de uma justiça criminal que deveria preocupar-se com a punição de uma ilegalidade e
não mais com a vingança do soberano.
De acordo com Foucault (2007) essa nova economia dos castigos deveria considerar
dois elementos centrais no ato de punir, a humanidade e a medida. Esses dois novos
elementos introduzidos no ato da punição significava também, admitir um novo tipo de
criminoso que nada mais é do que um indivíduo que comete uma ilegalidade e não deixa de
ter sua humanidade respeitada mesmo no pior dos criminosos. Desta forma, portanto, a nova
intervenção penal que se debatia no século XVIII deveria ter como objeto o homem
descoberto no criminoso e como objetivo principal a sua correção e transformação
(FOUCAULT, 2007).
Entretanto, é necessário destacar que, embora o debate acerca de uma nova forma de
punição centrada na prisão e não mais na vingança de um soberano tenha sido recorrente no
século XVIII e defendida por vários reformadores do sistema penal, é possível afirmar que a
modificação dos crimes não apenas ocorreu antes do processo de modificação e suavização
das penas de punição, como orientou o formato e objetivo do novo tipo de punição que surgia.
Não devemos esquecer que o século XVIII presenciou o surgimento de novas formas de
acumulação de capital, as relações de produção foram repaginadas e a relação com a
propriedade adquiriu novo contorno. Foi nesta conjuntura que se deu o surgimento da reforma
penal e se moldou entre o que era debatido e defendido pelos reformadores e o que os
interesses dos grupos dominantes da sociedade apontavam. As transformações que se seguiam
no que diz respeito às transformações na forma de punir estão muito relacionadas com as
transformações no campo político e econômico da sociedade francesa do século XVIII; estas
transformações tem menos origem na constituição de uma nova sensibilidade no ato de punir,
ou no resgate do humanismo defendido pelos reformadores penais, e está mais influenciada
pelo estabelecimento de uma nova relação com as ilegalidades que passaram a ser toleradas.
Como constatou Foucault (2007), com o aumento da riqueza e com o crescimento
demográfico houve uma substituição da ilegalidade de direitos (atribuída às camadas
dominantes da sociedade), pela ilegalidade de bens (atribuída às camadas populares); isso
quer dizer que a ilegalidade cometida pelas camadas populares da sociedade tornou-se
intolerante na nova dinâmica social estabelecida de forma que a proteção dos bens adquiriu
mais importância e valor do que os direitos; logo, a ilegalidade de bens exigia fiscalização e
punição mais intensas do que as ilegalidades de direitos.
Com essa nova perspectiva punitiva, percebemos duas grandes e importantes alterações
na economia do poder de punir, quais sejam, a mudança no tipo de ilegalidade que tenderia
mais à punição com privação de liberdade, e no grupo social que passaria a ser mais punido,
neste caso, foram os camponeses, os colonos e artesãos foram os pioneiros. E desta forma, o
trabalho destinado aos internos da prisão adquiriu centralidade no caráter econômico atribuído
ao encarceramento, presenciado, salvo as devidas proporções, nos dias atuais no sistema
3
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penitenciário brasileiro e paraense, o que será objeto de análise e reflexão nas próximas
páginas.

O encarceramento das camadas populares
Inicialmente, os objetivos da reforma penal do século XVIII na França estavam
pautados pelo estabelecimento de uma nova economia do poder de castigar transformando a
punição e repressão das ilegalidades em uma função regular, coextensiva à sociedade e que
possibilitasse a diminuição dos custos econômicos com a dissociação das relações com o
sistema de propriedade e de compras e vendas, e com os custos políticos com a dissociação do
poder arbitrário do soberano. Entretanto, a transformação dos crimes antes mesmo da
transformação e suavização das punições foi reforçada com o desenvolvimento da burguesia e
a necessidade de proteção dos seus bens.
Desta forma percebemos o surgimento de uma justiça lenta, pesada e severa com os
casos de roubo, reforçando o caráter burguês da justiça de classe que nascia. O aparato de
controle e codificação das práticas ilícitas se constituía com o objetivo de combater e punir
principalmente a ilegalidade de bens seja na propriedade imobiliária, na comercial ou na
industrial. O que fica bastante evidente é que a reforma penal do século VXIII retirou o poder
de punição das mãos do soberano que o fazia pautado pela vingança e passou para as mãos da
burguesia ascendente que se utilizou de uma justiça de classes tendo como objetivo defender
as suas propriedades e controlar as ilegalidades que a ameaçavam. Ou seja, constituiu-se uma
economia das ilegalidades estruturada em torno do desenvolvimento da sociedade capitalista.
A separação entre as ilegalidades de bens e a ilegalidade de direitos reflete a divisão de
classes proposta por Marx e Engels (2002) marcada pela existência antagônica das classes
proletária e burguesa. Esta separação para efeitos de punição atribuiu prioritariamente à classe
burguesa a ilegalidade de direitos como fraudes, evasões fiscais e operações irregulares, sendo
ela mesma a responsável pela formulação das leis que regulariam suas ilegalidades e
orientariam as punições cabíveis e mais brandas; e à classe proletária foi designada
principalmente a ilegalidade dos bens, o roubo em especial, ilegalidade julgada por tribunais e
com castigos previstos, dentre estes, a privação da liberdade.
Percebemos que o objetivo estratégico da nova organização do poder de punir surgida
no século XVIII centrava-se na redução da ilegalidade popular, ou seja, na redução e na
punição da ilegalidade dos bens. Nesta configuração, Foucault (2007) identificou três grandes
formas de organizar esse poder de punir assentadas em tecnologias do poder. A primeira
forma era a predominante no Antigo Regime, antes da reforma penal, estava assentada no
velho direito monárquico, quando a punição se constitui como uma cerimônia pública de
suplício do corpo do condenado. Na segunda forma, o projeto defendido pelos juristas
reformadores, a punição se configura como um processo para requalificar o indivíduo como
sujeito de direito, e para isso substitui as marcas do suplício no corpo por um conjunto
codificado de representações que promova a circulação da cena do crime e a aceitação mais
ampla possível da punição. Por fim, a terceira forma trata a punição como uma técnica de
coerção dos indivíduos utilizando o treinamento do corpo e a constituição de hábitos que
influenciem o comportamento do condenado, o que somente é possível a partir da
implantação de um poder específico da gestão da pena.
Foucault aponta esta terceira forma, tida como um modelo coercitivo que tem a prisão
como seu suporte institucional e se baseia em um exercício físico da punição, como o modelo
que se impôs como principal influenciador na constituição das formas punitivas e das prisões.
A centralidade de instituições prisionais e coercitivas impulsionadas por esse modelo de
punição tem como objetivo corrigir o indivíduo que cometeu alguma ilegalidade, entretanto, o
4

158

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

faz de forma isolada do corpo social no qual está inserido e reforça a importância do corpo no
ato de punir à medida que se utiliza da ocupação do tempo do culpado, do enquadramento dos
seus gestos e comportamentos e de suas condutas; para tal, esta nova forma de organização do
poder de punir estrutura-se em um sistema de autoridade e de saber que vai influenciar não
apenas a forma de se relacionar com os condenados, como também a concepção e o tipo de
trabalhos executados nas unidades prisionais até os dias atuais.

A colonialidade da prisão no Pará
Ao longo da história e do desenvolvimento dos modelos de punição das ilegalidades
cometidas, é possível constatar a predominância do modelo de punição coercitivo, centrado na
existência de instituições prisionais e no encarceramento do corpo dos condenados como
principal forma de punição. Este modelo influenciou a constituição do sistema penal no Brasil
e consequentemente no Pará também.
No Brasil, dois marcos são importantes na organização do poder de punir e orientadores
da definição das punições e do seu cumprimento, a saber, o Decreto-Lei Nº 2.848/1940
(BRASIL, 1940) que institui o Código Penal e a Lei Nº 7.210/1984 (BRASIL, 1984), a
conhecida Lei de Execução Penal (LEP). O primeiro é uma lei penal que orienta o julgamento
e a punição a ser aplicada às pessoas que cometem ilegalidades; enquanto o segundo orienta o
cumprimento das disposições de sentença e/ou decisões criminais prezando pela execução
dessas decisões de forma a contribuir com o cumprimento da pena atribuída e com a
harmônica integração social do condenado e do internado. No Código Penal estão previstas as
seguintes penas: privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. A pena de privação de
liberdade prevê o seu cumprimento em regime fechado, semiaberto e aberto. Seguindo esses
três tipos de penas previstos no Código Penal, a Lei de Execução Penal discorre sobre a forma
de execução de cada uma das penas previstas na legislação citada.
Embora as legislações criminais prevejam três tipos de penas, os dados da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará/SUSIPE (PARÁ, 2016),
apontam para a prevalência da pena privativa de liberdade principalmente em regime fechado.
Das 15.122 pessoas custodiadas pela SUSIPE em novembro de 2016, aproximadamente 93%
(14.137 internos) está em situação de privação de liberdade. Este dado evidencia a
centralidade da prisão no sistema punitivo no estado do Pará, tal qual Foucault constatou com
o predomínio do modelo coercitivo de punição surgido no século XVIII.
Por si só estes dados quanto à centralidade do encarceramento são preocupantes e
acentuam-se quando constatamos a condição jurídica dessa população carcerária no interior
das unidades prisionais. Do total de pessoas custodiadas pela SUSIPE em situação de
privação de privação de liberdade (PARÁ, 2016), 6.409 são presos provisórios aguardando
julgamento, ou seja, sem condenação em definitivo; 5.797 estão em privação de liberdade
cumprindo pena em regime fechado; 1.843 estão no regime semiaberto; 985 sob
monitoramento eletrônico; e 88 em medida de segurança (Gráfico 1). Mas o que chama
atenção mesmo é a quantidade de pessoas encarceradas em caráter provisório ser maior do
que as que estão em regime fechado; este dado aponta não apenas a centralidade da prisão na
punição das ilegalidades penais, como também o descumprimento da condenação da pessoa
de acordo com a ilegalidade cometida.
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Gráfico 1 – População carcerária custodiada pela SUSIPE – Novembro/2016
Medida de segurança
Monitoramento eletrônico
Regime semiaberto

88
985
1.843
5.797

Regime fechado

6.409

Provisório
Presos
Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro/2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho

Quando analisamos as ilegalidades criminais cometidas, duas coisas chamam atenção.
Primeiro, a diferença quantitativa de tipificações criminais entre homens e mulheres; entre os
homens foram computadas 31 tipificações criminais, enquanto entre as mulheres foram
apenas 13 tipificações. A segunda questão diz respeito às tipificações criminais mais
recorrentes para cada um destes grupos. Enquanto entre os homens, as cinco tipificações com
maior incidência são: roubo qualificado (21,91%); tráfico de entorpecentes (17,31%);
homicídio qualificado (8,68%); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (6,69%) e
roubo simples (5,81%); e as cinco tipificações menos recorrentes são: crimes de tortura
(0.01%); corrupção ativa (0,05%); disparo de arma de fogo (0,05%); falsidade ideológica
(0,16%); e tráfico internacional de entorpecentes (0,17%) (Tabela 1). Já entre as mulheres, o
número de tipificações criminais é reduzido em relação às masculinas, a mais recorrente
tipificação registrada, o tráfico de entorpecentes é responsável sozinha por 57,8% dos
registros; a que tem a menor incidência é a denominada de “Outros” que reúne moeda falsa,
contrabando, concussão, corrupção passiva e apropriação indébita (3,8%) (Tabela 2).
Tabela 1 – Tipificação criminal dos homens custodiados pela SUSIPE – Novembro/2016
Tipificação criminal
1 - Roubo qualificado (Art. 157, Parágrafo 2º)
2 - Tráfico de entorpecentes (Art.12 da Lei 6.368/76 E Art. 33 Da
Lei 11.343/06)
3 - Homicídio qualificado (Art. 121, Parágrafo 2º)
4 - Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido (Art. 14)
5 - Roubo Simples (Art. 157)
6 - Furto Qualificado (Art. 155, Parágrafo 4º E 5º)
7 - Homicídio Simples (Art. 121, Caput)
8 - Furto Simples (Art. 155)
9 - Quadrilha Ou Bando (Art. 288)
10 - Estupro (Art. 213)
11 - Latrocínio (Art. 157, Parágrafo 3º)
12 - Posse Ou Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Restrito
(Art. 16)
13 - Estatuto Da Criança E Do Adolescente (Lei 8.069, De
13/01/1990)

Percentual
21,91%
17,31%
8,68%
6.69%
6,40%
5,81%
5,75%
5.14%
4,24%
3,98%
3,07%
2,28%
1,98%
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14 - Receptação (Art. 180)
15 - Lei Maria Da Penha – Violência Contra A Mulher (Leo
9.605, De 07/08/2006)
16 - Atentado Violento Ao Pudor (Art. 214)
17 - Corrupção De Menores (Art. 218)
18 - Estelionato (Art. 171)
19 - Sequestro E Cárcere Privado (Art. 148)
20 - Extorsão (Art. 158)
21 - Documento Falso
22 - Receptação Qualificada (Art. 180, Parágrafo 1º)
23 - Falsificação De Papéis, Selos , Sinal E Documentos
24 – Peculato
25 - Extorsão Mediante Sequestro (Art. 159)
26 - Tráfico Internacional De Entorpecentes (Art. 18 Da Lei
6.368/76 E Art. 33 Da C/C Art. 40 , I Da Lei 11.343/06)
27 - Falsidade Ideológica (Art. 299)
28 - Disparo De Arma De Fogo (Art.15)
29 - Corrupção Ativa (Art. 333)
30 - Crimes De Tortura (Lei 9.455 De 07/04/1997)
31 - Outros (Moeda Falsa, Contrabando, Concussão, Corrupção
Passiva, Apropriação Indébita)

ISSN:2317-0255

1,49%
1,37%
0,68%
0,48%
0,44%
0,36%
0,27%
0,26%
0,21%
0,19%
0,19%
0,19%
0,17%
0,16%
0,05%
0,05%
0,01%
0,19%

Observação: Uma pessoa presa pode estar envolvida em mais de uma incidência criminal. Na população
carcerária masculina, 57,07% tem mais de um processo criminal em seu prontuário carcerário.
Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro, 2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho

Tabela 2 – Tipificação criminal das mulheres custodiadas pela SUSIPE – Novembro/2016
Tipificação criminal
1 - Tráfico De Entorpecentes (Art.12 Da Lei 6.368/76 E Art. 33
Da Lei 11.343/06)
2 - Roubo Qualificado (Art. 157, Parágrafo 2º)
3 - Homicídio Qualificado (Art. 121, Parágrafo 2º)
4 - Furto Qualificado (Art. 155, Parágrafo 4º E 5º)
5 - Quadrilha Ou Bando (Art.288)
6 - Roubo Simples (Art. 157)
7 - Homicídio Simples (Art. 121, Caput)
8 - Furto Simples (Art.155)
9 - Estatuto Da Criança E Do Adolescente (Lei 8.069, De
13/01/1990)
10 - Porte Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido (Art. 14)
11 - Latrocínio ( Art. 157, Parágrafo 3º)
12 - Tráfico Internacional De Entorpecentes (Art. 18 Da Lei
6.368/76 E Art. 33 Da C/C Art. 40, I Da Lei 11.343/06)
13 - Outros (Moeda Falsa, Contrabando, Concussão, Corrupção
Passiva, Apropriação Indébita)

Percentual
57,08%%
6,6%
5,6%
5,2%
4,5%
3,8%
3,6%
3,0%
2,4%
2,2%
1,0%
0,2%
3,8%

Observação: Uma pessoa pode estar envolvida em mais de uma incidência criminal. Na população carcerária
feminina, 41,45% tem mais de um processo criminal em seu prontuário carcerário.
Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro, 2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho
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Esses dois dados (pessoas em privação de liberdade em regime fechado e as tipificações
penais com maior e menor incidência) nos remetem mais uma vez para o surgimento de uma
justiça de classe com ares burgueses, como constatamos em Foucault (2007) que, não apenas
sustentou a passagem de uma criminalidade de sangue para uma criminalidade de fraude e
possibilitou a separação da ilegalidade dos bens daquela dos direitos, mas destinou a primeira
maior atuação dos sistema punitivo e prisional.
Outro dado que chama a atenção é a escolaridade dos presos custodiados da SUSIPE
(Gráfico 2). Do total de custodiados da SUSIPE 56,46% (8.538) possui apenas o ensino
fundamental incompleto, enquanto apenas 0,38% (57) possui nível superior completo.
Quanto à etnia 63,89% (9.662) dos custodiados se identifica como pardo e 18,56% (2.807)
como negros (Gráfico 3). Já quanto à faixa etária, 36,35% (5.497) tem idade entre 18 a 24
anos e 28,81% (4.357) está entre a faixa etária de 25 a 29 anos. (Gráfico 4).
Gráfico 2 – Escolaridade dos custodiados da SUSIPE – Novembro/2016
Não Informado
Ensino Acima Superior Completo

30
3

Ensino Superior Completo

57

Ensino Superior Incompleto

49

Ensino Médio Completo

1.071

Ensino Médio Incompleto

1.627

Ensino Fundamental Completo

1.616

Ensino Fundamental Incompleto

8.538

Alfabetizado

1.293

Analfabeto

838
Presos

Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro, 2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho

Gráfico 3 – Etnia dos custodiados da SUSIPE (Segundo parâmetros do IBGE) –
Novembro/2016

Outras
Indígena
Amarela
Branca
Negra

92
7
372
2.182
2.807

Parda

9.662
Presos

Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro, 2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho
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Gráfico 4 – Faixa etária dos custodiados da SUSIPE – Novembro/2016
18 a 24 anos

5.497

25 a 29 anos

4.357

30 a 34 anos

2.610

35 a 45 anos

1.760

46 a 60 anos

Acima de 60 anos

745
132
Presos

Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro/2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho

O que esses dados demonstram é a existência de crimes e de pessoas mais propensas às
penas de privação de liberdade do que outros, tal qual ocorreu durante a reforma penal do
século XIII, quando da redistribuição das ilegalidades e da especialização dos circuitos
judiciários o que revela a predominância da punição de privação de liberdade voltada
prioritariamente para as camadas populares no estado do Pará. O perfil da população
carcerária paraense é constituído por homens, jovens, pardos e negros, com baixa escolaridade
e com práticas criminosas relacionadas ao roubo qualificado e tráfico de entorpecentes, ou
seja, crimes relacionados à renda.
Podemos recorrer à teoria geral do contrato, de Foucault (2007) para entender os
princípios da nova forma de organizar o poder de punir surgida durante a reforma penal do
século XVIII e que demonstra orientar o sistema penal paraense. Segundo essa teoria um
cidadão é passivo de punição quando rompe o pacto de convivência na sociedade; desta forma
ele passa a ser encarado como inimigo da sociedade que também participa da sua punição ao
rejeitá-lo para fora do corpo social.
As consequências do rompimento desse pacto, bem como a sua manutenção e
reprodução nos dias atuais podem ser compreendidas pelo conceito de comunidades
explosivas, uma das características da modernidade líquida identificadas por Bauman (2001).
Nas sociedades que se estruturam na modernidade líquida, os laços e relações que se
estabelecem estão cada vez mais fluídos e frágeis; a busca por ser aceito em um determinado
grupo orienta-se por uma busca pela segurança mesmo que isso signifique abrir mão da
liberdade, de forma que as novas relações de comunidade que vão se estabelecendo parecemse cada vez mais com orfanatos, prisões e manicômios (BAUMAN, 2001, p.226).
Desta forma, segurança e liberdade adquirem caráter de oposição e contradição entre si.
A segurança assume o papel de importante valor comunitário, e no caso do Brasil, isso se
torna perceptível à medida que o Estado ausenta-se da promoção desta garantia e a mesma
passa a ser tratada no âmbito privado, como responsabilidade dos indivíduos e não mais do
Estado. À medida que o Estado se enfraquece e transfere a responsabilidade pela segurança
para o âmbito individual, tal qual ocorreu com o enfraquecimento dos Estados-Nação, a
violência perde seu caráter regulamentado como ação exclusiva do Estado, e capilariza-se
para as comunidades de forma que as manifestações explosivas podem se manifestar a
qualquer momento e colocar em risco a perspectiva de segurança estabelecida para aquela
comunidade.
Presenciamos, desta forma, o surgimento de um novo tipo de sociabilidade que se funda
e se mantém baseada na violência, se estrutura na existência de grupos que representem
9
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ameaças a todo o conjunto do grupo social e que precisam ser combatidos coletivamente,
portanto, a punição torna-se uma forma de ritual para afastar e punir o inimigo comum e na
qual todo o corpo social é cumplice.
Podemos perfeitamente nos apoiar nestas reflexões sobre a teoria geral do contrato
(FOUCAULT, 2007) e sobre comunidades explosivas (BAUMAN, 2001) para refletirmos
sobre a realidade do sistema penitenciário no Pará e no Brasil. A teoria geral do contrato nos
ajuda a compreender o papel desempenhado por uma justiça de classes cujo objetivo é
defender a classe dominante e para tal impõe comportamentos tidos como incivilizados às
classes populares, o que pode justificar o crescente aumento do encarceramento de um grupo
com características muito específicas, qual seja, jovens homens negros e pobres.
À medida que a população carcerária cresce e esse crescimento não é acompanhado
nem de políticas públicas que possibilitem o cumprimento da punição atribuída pelo crime
cometido, e nem por políticas que impeçam o aumento da criminalidade, a saída para quem
comete crimes não tolerados é o encarceramento e o seu distanciamento do tecido social. Esta
forma de sociabilidade imposta à população carcerária e à sociedade pode ser compreendida
pelo conceito de comunidade explosiva (BAUMAN, 2001), pois estabelece um tipo de
comunidade que se apoia em relações de cumplicidade ativa nos crimes, seja essa
cumplicidade voluntária ou forçada, relação esta bastante evidenciada nas manifestações de
violências e rebeliões em estados brasileiros no início do ano de 2017, presenciadas e
reproduzidas em tempo real pelos meios de comunicação.
Os dados já analisados da SUSIPE (PARÁ, 2016) comprovam a existência de um grupo
social a quem se destina a punição de privação de liberdade, o grupo que será “sacrificado”
para manter as possíveis manifestações explosivas controladas de forma a preservar a
segurança do tecido social. Esse grupo a quem se destina a pena de privação de liberdade é
composto por homens jovens, pretos (negros e pardos) e com baixa escolaridade, não à toa,
são estes que compõem o perfil majoritário da população carcerária no estado do Pará. Ou
seja, esse grupo pode ser olhado como o “eles” que oferece perigo, que pode explodir a
sociabilidade à medida que oferece ameaças aos interesses da classe dominante.
Portanto, este é o grupo a quem se atribui a necessidade de maior vigilância e controle
por parte da justiça de classe, e que merece e precisa ser punido pública e coletivamente com
a participação de todos os membros do tecido social; além de ser mantido privado de
liberdade longe da sociedade o suficiente para que fique explícita a fronteira entre o “nós” que
são os indivíduos aceitos pela comunidade, e o “eles”, os que oferecem perigo e representam
ameaça, ou seja, devem estar separados do tecido social. Mas essa distância não pode ser
distante a ponto de possibilitar aos entes da comunidade o esquecimento da punição a quem
ameaçar romper com o contrato geral que media a relação entre os indivíduos e lhes garante
segurança.
O sistema penitenciário no país como um todo e no Pará não é diferente, figura como
um grande exemplo das consequências do enfraquecimento do Estado e da perda de seu poder
coercitivo, característica comum da modernidade líquida; o Estado perde seu poder de
coerção, ou o tem enfraquecido, possibilitando a desregularização da violência para as
comunidades, inclusive para dentro das unidades prisionais, que também pode ser tida como
uma comunidade explosiva onde se reproduz formas de controle de manifestações explosivas
e de punição a grupos opostos tal qual ocorre na sociedade como um todo.
Depois de alguns séculos passados desde a reforma penal do século XVIII que pretendia
reformular o poder de punição centrado na vontade do soberano e baseado no suplício do
corpo, constatamos o retorno da centralidade do corpo nas sociedades violentas e explosivas
como a que vivemos. A desregulamentação e enfraquecimento do Estado intensificam a
centralidade da privação de liberdade como principal forma de punição para as ilegalidades
cometidas. A população carcerária no Pará cresceu cerca de 1.246% entre os anos de 1995 e
10
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2016, enquanto a capacidade de custódia cresceu apenas 1.108% no mesmo período; foram 38
unidades prisionais construídas ( PARÁ, 2016) (Gráfico 5).
Gráfico
5
–
Evolução
população
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população/capacidade/unidades – Novembro/2016
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Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro, 2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho

A prioridade da política penal no estado do Pará tem demonstrado estar centrada no
encarceramento mesmo quando não há condenação de parcela significativa dos custodiados e
mesmo que não haja vagas suficientes para todos os internos.
Esse modelo coercitivo de punição centrado na prisão, baseado em um treinamento do
corpo para constituir determinados hábitos e comportamentos, orientado por um sistema de
autoridade e voltado prioritariamente para determinados crimes e grupos sociais pode ser
compreendido como uma colonização do poder de punir, da pena e dos custodiados. A pena
de prisão da forma desmedida e crescente como percebemos atualmente no sistema
penitenciário paraense tem contribuído menos com a punição promovendo as condições
harmônicas de integração social do condenado e internado, como previsto na LEP (BRASIL,
1984), e mais com a colonização dos sujeitos em situação de privação de liberdade.
A justiça de classes com ares burgueses surgida no século XVIII paralelo ao
desenvolvimento do sistema capitalista é a base estrutural do poder de punição na sociedade
atual e orienta-se pela intensificação da punição para crimes cometidos contra os bens e
propriedades, ou seja, a lógica de um poder de punir voltado para a punição cometida pelas
camadas populares tem se perpetuado desde a reforma penal e se fortalecido nos dias atuais.
Esse tipo de justiça e de modelo punitivo só é possível quando estruturado em uma lógica
hierarquizada de poder, que no caso do Brasil, materializa-se na dominação das camadas
populares pelas elites dominantes.
Desde o Brasil Colônia, as principais marcas da sociedade brasileira são a desigualdade
e a exclusão. De acordo com Santos (1999), na modernidade, a igualdade, a liberdade e a
cidadania são reconhecidas como princípios emancipatórios da vida em sociedade; entretanto,
o desenvolvimento do sistema capitalista colocou em oposição os princípios da emancipação
que apontam para a igualdade e a integração social, de um lado; e de outro, os princípios da
regulação, promovidos e intensificados pela desigualdade e exclusão produzidos pelo próprio
11
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sistema capitalista. Nesta lógica, desigualdade e exclusão nada mais são do que dois sistemas
de hierarquização social.
A relação capital/trabalho é a base da integração na sociedade capitalista e nela assentase uma desigualdade provocada pela divisão de classes, como defendida por Karl Marx. Já a
exclusão pode ser compreendida como um fenômeno de civilização, ou seja, cultural e social,
através do qual uma cultura estabelece um discurso de verdade que cria interditos sociais e
rejeição a determinados grupos; esse tipo de desqualificação proposta por Michel Foucault,
como criminoso por exemplo, consolida e justifica a exclusão desses grupos à medida que os
associa ao perigo, de forma que a integração não ultrapassa as barreiras do controle da
periculosidade. Para Santos (1999), tanto a desigualdade quanto a exclusão, são formas de
hierarquização da sociedade e dos grupos sociais que a compõem por meio de uma integração
subordinada pelo trabalho; e neste caso, o trabalho precisa ser pensado a partir da lógica do
modo de produção capitalista.
Precisamos lembrar que a exploração colonial no Brasil impôs um tipo de
desenvolvimento ao país e ao seu povo que nos deixou marcas da desigualdade e da exclusão
até os dias atuais e que fortalecem o modelo punitivo que vigora atualmente. Ao constatarmos
a predominância de pardos e negros na população carcerária do país não há como negar a
existência de racismo institucional como orientador do sistema punitivo no estado do Pará. E
este racismo mantém-se de duas formas, por meio da exclusão, assentada na hierarquia das
raças, e da desigualdade, assentada em uma integração desigual dos indivíduos na sociedade.
Essas marcas da desigualdade e da exclusão impostas pela colonização possibilitaram a
constituição de um país com fortes características coloniais, escravista e patrimonialista
(CARVALHO, 2007) que perduram até hoje e não apenas influenciam como reforçam as
características do modelo de punição coercitivo adotado pelo Brasil. Fica evidente, portanto,
estarmos tratando de uma colonialidade do poder e do ser (QUIJANO, 2005) orientando o
modelo punitivo das ilegalidades, no qual se estabelece a relação de poder a partir de uma
classificação social baseada na ideia de raça fortemente expressa desde a colonização do país.
Portanto, diante dos dados do sistema penitenciário paraense, podemos afirmar que o
perfil da população carcerária do estado (homens, jovens, negros e pardos e com baixa
escolaridade), encarcerados em sua imensa maioria por ilegalidades contra os bens, demonstra
a relação de poder estabelecida no sistema punitivo e no sistema penitenciário com fortes
marcas características da sociedade brasileira, tais como a desigualdade, a exclusão, o
colonialismo, o patrimonialismo e o escravismo, o que nos permite afirmar estarmos tratando
de colonialidade da punição e da prisão no estado do Pará.

O trabalho dos custodiados
Desde o século XVI é possível identificar a presença do trabalho dos condenados como
parte integrante da organização do poder de punir nos mais diversos modelos de prisão
constituídos ao longo da história, principalmente na Europa. No Brasil, a Lei de Execução
Penal (BRASIL, 1984) prevê em seu Capítulo III o trabalho do condenado como dever social
e condição de dignidade humana tendo a finalidade educativa e produtiva, além de ser
obrigatório aos presos condenados.
A reforma penal do século XVIII defendia o ideal de condenado como uma propriedade
rentável, ou seja, após a reforma o condenado deixaria de ser um bem do soberano e passaria
a ser considerado propriedade de todos, praticamente um bem público. Uma forma de
condenação seria a obrigação dos condenados trabalharem em obras públicas do país por
tempo proporcional ao crime cometido. Essa obrigação às obras públicas serviria tanto para
12
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produzir sinais visíveis a todo o corpo social da punição imposta a quem comete ilegalidades,
como para que o condenado pagasse com o seu trabalho o dano que cometeu.
Nos modelos de prisão mais antigos e mais influenciadores da organização do poder de
punir, o trabalho em geral possuía duas características: era considerado obrigatório aos
condenados e estava associado a imperativos econômicos. O homo oeconomicus
(FOUCAULT, 2007) se constitui a partir da obrigatoriedade do trabalho e influencia a
moderação das penas de prisão que não podem ser muito breves de forma a impedir o
aprendizado e o gosto pelas técnicas do trabalho; e nem tão longa a ponto de tornar inútil
qualquer aprendizagem durante a privação de liberdade. A obrigação do trabalho, portanto,
precisava desempenhar uma função corretiva no indivíduo que cometeu algum delito e
representar uma utilização econômica aos custodiados quando fora da prisão.
Para Foucault, os instrumentos utilizados na forma de punir após a reforma penal,
estabeleciam duas linhas de ação contra as infrações: uma que buscava reconstituir o sujeito
jurídico do pacto social; enquanto a outra buscava formar um sujeito obediente do poder
instituído. Nestes dois casos o objetivo da penalidade considerada de correção buscava formar
indivíduos submissos; ou seja, formar sujeitos que não rompessem com o pacto assumido por
todos os entes da sociedade como previsto pela teoria social geral.
Não à toa o modelo de prisão coercitivo predominante na constituição das punições e
prisões em diversas partes do mundo busca corrigir o indivíduo privado de liberdade
aplicando-lhe o controle sobre o seu corpo e sobre o seu tempo, e impondo-lhe um
treinamento dos seus gestos e hábitos que contribuíssem com a hierarquia social estabelecida.
Constatamos novamente a centralidade do corpo do condenado, não mais para suplício
público, mas agora, relacionado ao tempo a partir de treinamento para constituição de um
determinado tipo de comportamento e de ser.
Embora a Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) preveja o trabalho do custodiado
como dever social do Estado e obrigatório aos condenados, apenas uma parcela pequena da
população carcerária sentenciada está ativa na prática do trabalho, o que corresponde a 1.860
internos, ou 21,57% dos sentenciados (Gráfico 6). Da pequena parcela de custodiados
sentenciados da SUSIPE inseridos em atividades laborativas, a maior parte 65,10% (1.198)
está inserida em trabalho interno, no interior das unidades prisionais; 24,30% (452) dos
custodiados desenvolvem atividades laborativas através de convênios; e 11,29% (210) dos
internos desenvolvem trabalhos externos às unidades prisionais (PARÁ, 2016).
Gráfico 6 – População carcerária sentenciada inserida em atividades laborativas –
Novembro/2016
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6.765
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Fonte: Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE), Janeiro/2017.
Elaboração: Thalita Neri Cardoso Coelho
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A baixa escolaridade predominante na população carcerária paraense associada à baixa
oferta de atividades laborativas internas e externas, ganham contornos ainda mais
preocupantes quando constatamos a escassez de atividades educacionais.
Dos 15.122 custodiados da SUSIPE, 80,66% (ou 12.197) dos custodiados não estudam;
o que significa dizer que apenas 19,34% dos internos (2.925) estão inseridos em alguma
atividade educacional, seja de educação formal (ensino regular: alfabetização, fundamental,
médio e superior), de educação não-formal (atividades complementares: cursos livres, aulas
de dança, violão etc.), ou cursos profissionalizantes (cursos acima de 60 horas: mecânica de
motos, pedreiro de alvenaria etc.) (PARÁ, 2016).
Os dados da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE) (PARÁ,
2016) referente ao mês de novembro de 2016 apontam para uma contradição entre o que está
previsto na Lei de Execução Penal e o que é executado pela SUSIPE. De acordo com a LEP o
trabalho dos condenados é um dever social, deve respeitar a condição humana dos internos e
contribuir para sua nova integração social, tendo finalidade educativa e produtiva, além de ser
obrigatório, o que não vem sendo cumprido.
Caso cumprisse o preconizado pela LEP, o trabalho deveria ser garantido a todos os
internos do Sistema Penal condenados, o que corresponde a 8.625 pessoas custodiadas pela
SUSIPE; entretanto, destes, apenas 1.860 estão inseridos em alguma atividade laborativa. Ao
não cumprir a legislação e sua obrigação de assegurar o trabalho a todos os custodiados
condenados do sistema penal, a SUSIPE e o Estado negam o direito da pessoa privada de
liberdade de acessar as atividades laborativas, portanto, o trabalho perde seu caráter de dever
social e não contribui para cumprir a finalidade educativa e produtiva.
A preocupação com o trabalho enquanto um elemento que contribua para uma nova
forma de integração social quando da saída do custodiado do sistema penitenciário também é
prejudicada. Primeiro pelo fato de uma parcela mínima de condenados acessarem atividades
laborativas; segundo porque a baixa escolaridade dos internos exige o desenvolvimento de
atividades educativas que acelerem a sua escolarização. A associação entre a ausência de
atividades laborativas e educacionais para um conjunto de indivíduos com baixa escolaridade
não possibilita que estes internos tenham muitas opções de escolhas quanto à sua forma de
inserção no mundo do trabalho, de forma que essa possível inserção tende a ser em postos de
trabalho precarizados e subalternos.
Quanto mais baixa a escolaridade e a qualificação profissional desses sujeitos, agregado
ao histórico do cumprimento da pena de privação de liberdade, aumentam a probabilidade de
esses indivíduos se encaixarem em um grupo com alta tendência de alienação e de exploração
no modo de produção capitalista. Desta forma, o trabalho prisional ofertado no interior das
unidades prisionais no Pará cumpre pouco a sua finalidade educativa e produtiva; e tende a
contribuir mais para a manutenção de uma colonialidade do poder e do ser no mundo do
trabalho na medida em que as práticas laborativas e educativas não formam sujeitos críticos
que tenham capacidade de romper com o processo de alienação e de violências no qual estão
inseridos.
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REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL: uma missão
impossível?
Flávio Antônio Manfrin1

Este texto objetiva analisar as políticas de reintegração social com enfoque
nas metodologias de reintegração do sistema penal brasileiro,
considerando a educação e trabalho as principais ferramentas
socioeducacionais do sistema prisional. Também, traz parte dos resultados
de pesquisa realizada no Programa de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) na Penitenciária Agrícola de Chapecó (PACH) no ano de 2015, tema
de dissertação de mestrado2. Além de uma análise do relatório final de
atividades da pesquisa sobre reincidência criminal, realizado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com colaboração técnica do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2015.
A realidade criminal brasileira se reflete na sua população carcerária que conta com
cerca de mais de 700 mil presos, contingente que coloca o país na quarta posição do
ranking internacional de encarceramento. Ranking precedido pelos Estados Unidos da
América

(EUA),

China

e

Russia

respectivamente.

Índices

que

vêm

crescendo

vertiginosamente nas últimas décadas, agravados pela reincidência. Isso coloca o Brasil em
grau de igualdade com os EUA (1º) com índices acima de 70 % de seu contingente
carcerário3. Problema que vem se generalizando, mesmo em países de primeiro mundo,
com poucas perspectivas de melhora.
Países como Islândia, Dinamarca, Austria, Nova Zelandia possuem os índices mais
baixos de violência ao contrário de Síria, Sudão do Sul, Iraque, Afeganistão e Somália que
são considerados os menos pacíficos do mundo.

Por outro lado países considerados

intermediários no grau de violência vêm desenvolvendo ações no combate a violência com
bons resultados. E estão conseguindo diminuir seus contigentes carcerários com adoção de
políticas de reintegração. Um desses casos é o da Noruega, (128º no ranking), que recupera
80% dos egressos do seu sistema prisional. Nesse sentido considera-se, que a forma com
que os países tratam a condição do egresso, ou a maneira como conduzem as políticas de
reintegração, determina sua situação no que diz respeito ao problema da criminalidade.
Situações antagônicas no tratamento da reincidência, que remete a algumas
indagações, como: 1) a forma com que um Estado vê o criminoso, pode ser reflexo da
situação do sistema carcerário? 2) a cultura, as tradições, as origens, a situação econômica,
1

Graduado em administração pela UNOESC – Universidade Comunitária do Oeste de Santa Catarina,
especialista em Gestão Empresarial (UNOESC), mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais pela
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ e doutorando em Ciências Sociais na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
2
MANFRIN, Flávio Antônio; VARGAS, M. A. S. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
NA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DE CHAPECÓ: sua configuração no campo socioeducacional, 2016. (Relatório
de pesquisa).
3
Os dados brasileiros são do Departamento de Administração Penal (DEPEN, 2016).
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o regime político, a repressão, o sistema penal, podem ser determinantes na formulação das
políticas de reintegração? 3) o usuário final das políticas públicas, participa de sua
formulação? No decorrer deste texto, tentaremos esclarecer, mesmo que parcialmente,
essas indagações.
Para tentar compreender as ações do Estado frente a criminalidade. É preciso
verificar como os países conduzem suas políticas recuperativas, que podem ser de forma
punitiva ou reabilitação. Países que adotam em sua política carcerária políticas baseada em
teorias punitivas, como os EUA e grande parte do mundo, o resultado não é o esperado. Na
Teoria da Retribuição e Dissuação, defendida por Kant e Hegel, é exigido que o criminoso
pague sua dívida para com a sociedade por meio do suplício4. Foucault ainda amplia essa
visão, estendendo às relações sociais do apenado. No Brasil, o pagamento pelo crime
cometido está concentrado na perda dos direitos civis, na obstrução da liberdade e na multa
pecuniária. Também não resultam positivas para a oxigenação do sistema: os índices de
encarceramento e reincidência têm aumentado.
Por outro lado, o exemplo da Noruega, que adota a Teoria da Reabilitação, de Franz
Von Listz, que considera que o indivíduo, em sua consciência transformadora da realidade
social, pode mudar o seu destino. Não é diferente o pensamento de Simmel (1986) que vê
no indivíduo um agente capaz de incidir na realidade criminal. Essa visão de mundo leva a
refletir sobre o pensamento abissal, lembrando o sociólogo Boaventura de Sousa Santos5.
Visão, que pode ser encontrada na realidade brasileira, influenciada pela
multiculturalidade do seu povo. O Brasil que procura adotar uma teoria mista ou eclética
defendida por Merkel6, onde a pena tem uma dupla função, “punir e prevenir”, Foucault
(1984). Na qual a privação de liberdade faz parte da punição mais extrema (Punir), que pode
ser relaxada pela pena de liberdade condicional e prestações de serviços comunitários
(prevenir). Nessa teoria mista, em alguns casos surte resultados positivos na solução do
problema da criminalidade, mas na maioria dos casos, ainda é uma incógnita. A adoção de
políticas de reintegração baseadas em uma teoria mista fez com que o código penal
brasileiro fosse considerado progressista por muitos juristas, com uma legislação penal vista
como humanizada por uns e muito branda por outros. Neste paradoxo, o problema brasileiro
reside no dilema de formular políticas públicas para o sistema penal, que atenda ambas as
partes.
4

Grave punição corporal ordenada por sentença; tortura, sevícia. Algo que cause dor, que lhe faz falta, lhe
agoniza, perda de direitos, de liberdade, etc.
5
Boaventura de Sousa Santos nasceu em Coimbra, a 15 de Novembro de 1940. Doutorado em Sociologia do
Direito pela Universidade de Yale (1973), é Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Universidade de Wisconsin-Madison. Foi também
Global Legal Scholar da Universidade de Warwick e Professor Visitante do Birkbeck College da Universidade de
Londres.
6
SOUZA, Paulo S. Xavier, Individualização da Penal: no estado democrático de direito, porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2006, p. 85.
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Nesse sentido, buscamos na “Teoria da Reabilitação” a base para tratar das políticas
públicas de reintegração social. Questionando o sistema penal brasileiro sobre sua
metodologia de aplicação das penas e seu atendimento aos propósitos aos quais foi criado,
que para Adorno (1989), é o da recuperação do apenado e reintegração dos egressos. Por
isso, de que forma pode-se tratar de políticas de reintegração, em uma realidade onde os
índices de encarceramento encontram-se acima da média mundial desde a década de
1950? Nesse sentido o Estado e a sociedade encontram-se mergulhados no paradoxo de
esperar que indivíduos desviantes se adequem às regras sociais segregando-os e inserindoos, que segundo Bitencourt (2007); Peter Filho (2011) em um microcosmo prisional onde
reina uma cultura própria que é o oposto da sociedade? Como relata sujeito de pesquisa:
Se você for pegar o Brasil como um todo, eu acho que não há política de
ressocialização do preso. Os presos efetivamente são jogados dentro das
unidades prisionais e ali deixados. Não tem um aparato jurídico que possa
responder pelos direitos do preso, não tem um aparato de saúde. Uma luz
no fim do túnel que eu vislumbro pessoalmente é esse sistema de gestão
público-privada. Porque você terceirizar essa obrigação que é do Estado
talvez isso possa viabilizar uma melhora nesse quadro aí de políticas
ressocializadoras (Juiz da VEP CNJ/IPEA 2015, p. 90).

De acordo com o depoimento, percebe-se que o termo ressocialização é utilizado de
forma generailizada para fazer referência a recuperação do indivíduo criminoso. Por isso é
pertinente, diferenciar os termos: “ressocialização” de “reintegração”. Por entender que
ressocialização refere-se a uma visão descriminadora de inferioridade, ao passo que a
reintegração, mesmo não sendo a expressão ideal - acompanha-se a orientação
bibliográfica empregada até o momento - pressupõe-se grau de igualdade entre as partes e
refere-se à integração de membros em um determinado ambiente.
Sendo assim, na incapacidade do Estado em conter o crecente problema da
reincidência, a sociedade cobra ações que venham diminuir a criminalidade e reduzir a
superlotação dos presídios. Na ânsia de dar uma resposta à sociedade, o Estado, por meio
de suas instituições de segurança pública, opta pelo encarceramento, como medida
paliativa, para tranquilizar a população. Deixando em segundo plano, aa ações de
prevenção. O que fragiliza a concentração na elaboração de políticas reintegrativas,
consistentes e efetivas.
No caso brasileiro, o aumento da população carcerária se encontra intimamente
ligada à reincidência. Tanto por falta de leis específicas, considerando as especificidades
dos crimes, como por um legislativo que não está preocupado em estar em consonância
com o sistema judiciário e penal. Estas leis conforme a Lei de Execuções Penais (LEP) são
basicamente, voltadas a garantia dos direitos dos internos do sistema carcerário. Que
quando elaborada tinha como objetivo, - de forma emergencial dar uma resposta a
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sociedade na tentativa de amenizar o problema da reincidência e encontrar uma forma de
recuperar o criminoso. Mas não se preocupou em estabelecer a estrutura necessária para o
acompanhamento digno do interno, enquanto tutelado do Estado, muito menos do egresso,
quando posto em liberdade.
Na LEP que prevê que precisa haver uma separação dos criminosos pela natureza
delitiva. O estuprador para um lado, homicida para o outro, provisório do condenado,
fechado do semiaberto, diferenciado do aberto, mas quem vai criar essa estrutura? Pois
foge da competência da administração penitenciária, por falta de recursos próprios, que são
definidos pelo Estado. Preso comuns convivem nos mesmos espaços dos criminosos de alta
periculosidade, transformando-os presos em aprendizes do crime. Elevando os índices de
reincidência, ao invés de se recuperar. Quando o criminoso sai da prisão, sai mais
especializado no crime do que entrou. Nesse sentido, as políticas de reintegração social do
egresso se tornaram ineficazes e inúteis.
Em relatório do Conselho Nacional de Justiça – CNJ/IPEA (2015) foram
apresentados alguns depoimentos sobre o ambiente da prisão no qual a “reincidência” está
associada a dois principais fatores, o vínculo familiar fragilizado e o tráfico de drogas.
Fatores nos quais as políticas de combate à reincidência não alcançam. Segundo o relatório
do CNJ/IPEA (2015), devido o distanciamento do Estado frente à realidade do ambiente
prisional, aliado ao descrédito dos funcionários do sistema penal. No qual a reintegração
social do egresso, pode ser considerada como utópica. “As penitenciárias no Brasil, hoje,
são como escolas do crime. O preso vem aqui se especializar no crime” (CNJ/IPEA, 2015, p.
98).
Nesse sentido, como as políticas públicas podem dar conta, não apenas às garantias
nos direitos dos egressos do sistema prisional, mas na efetivação de ações. Podem dar um
novo sentido na reintegração social dos egressos do sistema prisional. Ações que permitam
um atendimento digno aos egressos – que considere o estigma que o ex-presidiário carrega,
que, após o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, volta ao convívio social. Na
perspectiva de reintegração: comunitária, familiar e econômica. Buscando a construção de
sua cidadania e, na busca dos direitos expressos na cartilha das Nações Unidas. Mauss

(2003, p.33), afirmaria que a reciprocidade é o elo que efetiva uma troca justa entre
as partes, “dar, receber e retribuir”. Considerando o princípio da reciprocidade como
uma ferramenta para atender aos propósitos da reintegração.
Pode ser considerado uma utopia, mas o prioncípio da reciprocidade
encontrado na teoria da dádiva de Marcel Mauss pudesse dar conta de amenizar o
estigma que acompanha o indivíduo que conviveu com a realidade interna de uma
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penitenciária. Estigma que se incorpora na alma do ex-presidiário e somente, talvez,
algo como o amor e a reciprocidade podem apagar.
Não se intenciona, aqui, discorrer sobre o perfil do criminoso, tampouco sua
condição psicológica e comportamental, ou tentar fazer juízo de valor. Mas apresentar que o
egresso do sistema prisional necessita, acima de tudo de um Estado laico e imparcial.
Estado que procure resolver com imparcialidade o problema da reintegração social de um
sujeito considerado um “fragmento” desviado da sociedade. E ao mesmo tempo atuar na
condição de propiciar a sensação de segurança e bem estar da comunidade. Considerando
que a segurança pública, segundo Pinho (2014) requer articulação sistêmica, institucional e
social na qual as definições das políticas públicas deverão estar voltadas as garantias dos
direitos civis e a construção da cidadania de todos, indiscriminadamente, como reza a
Constituição Federal de 1988, no seu art. 1º, o qual prevê a igualdade entre os indivíduos
sem a discriminação de qualquer natureza.
Pois os bens públicos assim como o acesso a eles, são de todos, e devem ser
compartilhados como uma forma de garantir a convivência humana em sociedade, porque o
bem público “puro” só pode ser assim designado se detiver as propriedades de não
exclusão e não-rivalidade7.
Trabalhos como de Lourenço e Onofre (2012) “O espaço da prisão e suas práticas
educativas: enfoques e perspectivas contemporâneas”, publicada pela Editora da
Universidade Federal de São Carlos, que trata dos diversos aspectos do cotidiano prisional
na construção epistemológica da cultura carcerária. Contribuem para a construção
epistemológica do campo que envolve a criminalidade e o encarceramento.
Do delito à pena

Para compreender as motivações que levam o indivíduo a ingressar no mundo da
criminalidade, cometer um crime hediondo, um delito leve ou desvio de conduta, sem
adentrar nas questões de comportamento estudadas pela psicologia. Buscamos em Mauss
e Durkheim, definições sobre o fato social que se estabelece as convenções de fragmentos
da vida social na composição das modalidades sociais. De um lado, como afirma Mauss
(2003), os diferentes momentos da vida individual, nascimento, infância, educação,
adolescência, casamento, etc., de outro lado as modalidades do ambiente social, jurídica,
econômica, estética, religiosa, etc. Para Durkheim (1972), o fato social consiste em
maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e dotados de um poder coercitivo
em virtude do qual lhe impõem. Só há fatos sociais onde houver organização definida.
7

Dicionário Internacional da Outra Economia/Pedro Hespanha...[et al]. – (CES). Coimbra: Edições Almedina. AS,
2009.
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Os conflitos causados pelos fragmentos da vida pode alterar a organização definida
pelas convenções ou pacto social. Nesse sentido os desajustes individuais comprometem o
andamento das modalidades sociais, que podem resultar em delinquência. Fatos que levam
à segregação e da segregação às penalizações. Na segregação, a violência visível e
invisível que penaliza, sem a privação de liberdade, com a privação de direitos, direitos de
acesso ou pertencimento nas modalidades sociais. As modalidades sociais citadas por
Mauss (2003) são permeadas de regras estabelecidas pelos grupos, impostas por seus
integrantes aos seus integrantes como forma de cumprir a ordem. .
Os Indivíduos que não se encaixam nessa ordem, são tratados como desviantes ou
delinquentes que ficam perdidos na sociedade ou criam uma nova ordem paralela, pois
rompem com o pacto social. Esses indivíduos desviantes, denominados segundo Becker
(2008) de outsiders8, são os “estranhos”, desajustados e diferentes dos demais, que não se
encaixam na ordem estabelecida. Mesmo que a transgressão seja comum aos demais
integrantes de uma modalidade social instituída para o outsiders precisa de penalização. O
outsiders não se encontra no espaço da sociedade. Nesse sentido o delito seria a ruptura da
convenção estabelecida pelas modalidades sociais, no qual o individuo não se encaixa nos
grupos que integram a sociedade. O resgate desse indivíduo que rompeu a convenção
ocorre por meio da penalização formalizada pelas modalidades sociais a qual esse sujeito
não se adaptou.
Portanto a questão está em como as políticas públicas de reintegração social
possam dar conta de resgatar o indivíduo pelas regras nas quais não se adaptou
anteriormente. Estas políticas são formuladas pela visão da sociedade desconsiderando o
usuário final.
Ações de reintegração social promovidas pelo Estado

Desta forma, procuramos trazer alguns resultados da pesquisa que fez parte da
minha dissertação de mestrado. Para demonstrar como se desenvolvem as ações
socioeducacionais dentro da penitenciária Agricola de Chapecó pelas instituições
responsáveis pela reintegração social dos detentos. Segundo Manfrin (2016), as ações
promovidas pelas instituições do sistema prisional, mais especificamente pelo Departamento
de Administração Prisional (DEAP) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
(SEJC), são voltadas, em primeiro plano, para ocupar o tempo ocioso do detento e em
segundo plano, para promover sua reinserção na sociedade após cumprida a pena. Nesse
sentido, o trabalho é considerado como algo mais. Que é realizado dentro e fora da prisão,
8

É aquele que se desvia das regras do grupo “estranhos ao grupo”.
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coordenado por empresas conveniadas que instalam unidades de produção no interior das
penitenciárias e supervisionado pelo DEAP. Em segundo plano estão as atividades físicas,
espiritualidade e educação. Nas atividades físicas e espirituais a intenção é manter o preso
ocupado mental e fisicamente. Como forma de manter a ordem interna. Na perspectiva de
que no controle do indivíduo controla-se a formação de grupos organizados – facções,
gangues.
A educação, tida como a terceira opção de atividade entre os detentos, é vista como
política preparatória e não formativa. Essa afirmação se justifica pelo fato de que menos de
10% em média, dos internos frequentam a escola prisional. Mesmo assim não pode ser
negligenciada, mesmo que para o DEAP, represente a atividade mais dispendiosa entre as
ações reintegrativas. Pois requer - estrutura física - pessoal especializado e dedicação de
toda uma equipe pedagógica e administrativa. Além disso, para a administração
penitenciária, não traz retorno pecuniário, nem para interno, nem para a instituição prisional,
diferente qo que ocorre com as atividades laborais. Por isso, a educação, ainda que
considerada uma ferramenta de mudança de atitude e comportamento do indivíduo, dentro
dos murros da prisão, é considerada mais como uma obrigação legal do Estado, do que
uma politica de reintegração. Mesmo assim, as ações socioeducacionais desenvolvidas nos
presídios, por meio da educação de Jovens e Adultos (EJA), procura promover a
qualificação profissional e resgatar a escolaridade dos que não concluíram seus estudos em
idade apropriada. Mas a iniciativa, a princípio, precisa partir do detento, desde que não
tenha restrições administrativas9 para poder frequentar a escola prisional.
Portanto, mesmo que a educação para jovens e adultos seja um direito constitucional
e o indivíduo estando em situação de privação de liberdade, esse direito não pode lhe ser
negado. Mas as restrições impostas pelo sistema prisional fazem com que o cotidiano da
prisão apresente uma realidade diferente do que a lei prevê. Nesse sentido, o Conselho
Nacional de Política Criminal (CNPC) aprovou a resolução 03/2009, que estabelece, em seu
art. 1º, as diretrizes nacionais para a oferta de educação nos estabelecimentos penais e
definiu três eixos de atuação: a) gestão, articulação e mobilização; b) formação e
valorização dos profissionais envolvidos na oferta de educação na prisão; e c) aspectos
pedagógicos, considerando as especificidades do ambiente e as limitações encontradas na
educação prisional (BRASIL, 2009). Mesmo que a legislação garanta acesso a educação
nos estabelecimentos penais, a efetivação das ações fica condicionada ao sistema
administrativo de cada unidade.

9

O detento precisa ter cumprido mais de um ano e meio de reclusão e não ter nenhuma restrição imposta pela
justiça.
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Ao contrário da educação, as ações laborais mantêm o detento ocupado na maior
parte do dia, tempo em que está com a mente condicionada no trabalho, não está pensando
em atividades criminosas. Por isso que para a administração do presídio é considerada a
opção mais viável para o controle interno. Ao mesmo tempo que diferente da educação que
agrega mais senso crítico. As atividades laborais, que se encarregam de ocupar o tempo
ocioso do detento e formá-lo para o mercado. Mas na intenção de transformar um sujeito
que, que por questão de comportamento, se desvio dos preceitos legais sociais,
entendemos que sua compreensão de mundo somente pode ser despertada por meio da
educação e do desenvolvimento do senso crítico. Por isso que voltamos nossa atenção
nesse texto à construção de políticas publicas de reinserção social dos egressos do sistema
prisional com base na educação.
O ambiente prisional na perspectiva de Foucault

É importante para essa reflexão, compreender o ambiente prisional e as relações
sociais do ambiente penitenciário, estabelecendo uma análise a partir do pensamento crítico
de Foucault quanto à eficiência do sistema prisional como instituição de recuperação de
criminosos.
A contribuição de Foucault (2014) está em sua visão sobre a estrutura do sistema
penal e as relações de poder nela constituídos, visivelmente aparentes em sua hierarquia. A
disciplina imposta pelos agentes e a submissão do detento às normas estabelecidas, regem
as ações e atividades das unidades; ocorre todo o tipo de violência e abusos, mesmo que as
instituições digam o contrário. Foucault (2014) contextualiza afirmando que opressor e
oprimido fazem parte do amplo campo das relações sociais, independendo de classe social
ou nível hierárquico de poder. Aborda também o controle através da disciplina e regras de
comportamento,

defendendo

que

a

submissão

do

indivíduo

o

torna

dócil

e,

consequentemente, obediente às leis – modelo presente até os dias de hoje.
O pensamento filosófico de Foucault (2014) remete a uma análise histórica das
relações sociais: acredita-se que dominação e poder não sejam originários de uma única
fonte, como o Estado ou classes dominantes, mas são exercidos em várias direções, numa
dinâmica complexa. Segundo o autor, essas relações são necessariamente acompanhadas
da criação do saber e vice-versa.
O Sistema Penitenciário e Suas Configurações Espaciais
Há uma preocupação no Sistema Penitenciário para estabelecer ações
socioeducacionais como forma de controle do espaço da prisão e para isso
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estabelece que um modelo disciplinar que venha de encontro aos objetivos do
encarceramento como medida judicial de cumprimento das penas. Leve em
consideração a realidade e as especificidades de cada unidade prisional e cada
detento.

Configuração socioeducacional do trabalho

Nas ações socioeducativas voltadas ao trabalho, o DEAP procura atuar na
orientação das unidades prisionais do Estado voltadas para as potencialidades econômicas
de cada região. Para que o contingente carcerário possa contribuir para o desenvolvimento
econômico da região onde está localizado. Não somente, como relata o sujeito de pesquisa
C110, na PACH, para “as ações socioeducativas permitem que os presos se ocupem de
atividades educativas e laborais, com o objetivo de reduzir suas penas impostas pela justiça
através da remissão e incrementar a renda da família com o dinheiro ganho com as
atividades laborais.” Muitos dos presos chegam à prisão sem nenhuma profissão; nesses
casos, as ações socioeducativas proporcionam ao sentenciado a oportunidade de aprender
uma profissão e seguir carreira quando cumprida sua pena – eles levam para a vida um
ofício que pode ajudar em sua reintegração à sociedade.
Mesmo que o modelo de reintegração esteja mais voltado ao trabalho, para os
presos, a educação é algo que poderia ter mudado sua vida se tivesse frequentado a escola
na idade apropriada.
Iniciativas e experiências na educação prisional

No Complexo Penitenciário da PACH, a maioria dos presos exerce atividades
laborais, e uma pequena parcela se dedica aos estudos. Do contingente total dos presos,
somente 16,15% frequentam a escola; ainda que considerado um índice acima da média
mais de 65% ainda não concluíram o Ensino Fundamental. Os outros 84,85% dos presos
não estão estudando, não tem autorização do poder judiciário para frequentar a escola
devido a sua situação criminal, ou não tem interesse em estudar (Sujeito de Pesquisa (C1),
2015).
Nessa perspectiva, percebe-se que grandes desafios emergem ao se organizar um
sistema educacional prisional; existem dificuldades, apesar de apresentar possibilidades
num sistema que está sendo estruturado com experiências singulares em vários Estados
Federativos, cidades e unidades prisionais pelo País. Portanto, o maior desafio está em
10

Coordenador de Educação da Penitenciária Agrícola de Chapecó.
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implantar ações socioeducativas significativas que envolva as entidades educacionais,
governo e sistema prisional. É notório que a educação perpassa ao direito à assistência
educacional e torna-se uma forma de preparar o indivíduo para o seu retorno ao convívio
social, como normatiza a Constituição Federal no capítulo III em relação à educação:
“Direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2009).
O Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria Estadual de Educação, com a
parceria da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), no ano de 2013, promoveu a
discussão para a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) para a educação
prisional, com o objetivo de “Oportunizar a inserção dos detentos no contexto educacional
dentro das Unidades Prisionais buscando na educação a construção de novos
conhecimentos e a reconstrução de conhecimentos já elaborados.” (SED, 2013). Mas, até o
momento, nada de concreto ocorreu; as ações não passaram de alguns encontros temáticos
para levantar sugestões dos profissionais da educação e da Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Cidadania sobre a organização escolar nas prisões. Nesse sentido a
educação carcerária continua sendo regida pelas diretrizes da educação regular contidas na
LDB e normalizada pelo Conselho Estadual de Educação.

A estruturação do programa EJA na Penitenciária Agrícola de Chapecó

O Estado de Santa Catarina conta com 46 unidades penitenciárias distribuídas pelas
seis mesorregiões, destas 33 unidades possuem salas de aula destinadas para atividades
educacionais e 13 unidades não possuem nenhuma sala para atividades escolares. Nas
unidades que disponibilizam o atendimento educacional, o sistema penitenciário catarinense
disponibiliza, atualmente, 71 salas de aula para atendimento aos alunos/presos (DEPEN,
2014).
Na unidade prisional de Chapecó (PACH), no ano de 2014, havia 89 alunos/presos
matriculados no Programa EJA, representando 7,41% do contingente de presos no regime
fechado e semiaberto. Esses alunos estavam dispostos em quatro salas de aula, duas no
regime fechado e outras duas no regime semiaberto (Sujeito de pesquisa (C1), 2015).
A estrutura física da escola na PACH é composta por quatro salas de aula,
sendo duas para o regime fechado e duas para o regime semiaberto. No
regime fechado estão estudando atualmente, em torno de 40 alunos e no
regime semiaberto em torno de 20 alunos. Os presos que frequentam a
escola, são os que possuem penas mais longas a cumprir, e geralmente
possuem escolaridade muito baixa. Eles encontram na escola da prisão
uma forma de concluir seus estudos, passar o tempo e obter o benefício da
remissão de pena. (Sujeito de Pesquisa C1, Pesquisa PACH, 2016).
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O público atendido pelo programa EJA na PACH se constitui de presos com média
de idade entre 18 e 40 anos, em diferentes níveis de escolarização; segundo dados de
arquivo do CEJA/CHAPECÓ (2015), no ano de 2015, na PACH, 28 alunos/presos
concluíram efetivamente o Ensino Fundamental, 10 alunos concluíram seus estudos pelo
exame do ENCCEJA e cinco concluíram o Ensino Médio e nenhum preso cursa o Ensino
Superior.
Os alunos que ingressam na escola prisional têm como principal objetivo a
remissão11 da pena pelo estudo, que segundo a legislação pode ser obtida por meio da
frequência e notas escolares, leitura de obras literárias e trabalhos extraclasse, conforme
norma técnica 2012/ MEC/MJ e a recomendação n. 44, de 26 de novembro de 2013.
Mas como a escola não se constitui somente de uma estrutura física bem
aparelhada; o CEJA de Chapecó, em parceria com a coordenação da Gerência de Saúde,
Educação e Promoção Social da PACH, desenvolve todas as ações pedagógicas referentes
à educação. Isso envolve todo o trabalho inicial de levantamento da demanda para definir os
módulos a serem ofertados no ano letivo; de posse do levantamento da demanda, os
professores trabalham na definição do currículo de acordo com o perfil dos alunos/presos
que irão frequentar a escola, com base na matriz curricular do Ensino Regular definida pela
Secretaria Estadual da Educação (SED/SC).
Para as turmas de EJA nos espaços de privação de liberdade, o sistema de matriz
curricular é o de Ensino Presencial por Disciplina, seguindo o mesmo código e padrão de
matriz utilizado nas demais turmas do CEJA, obedecendo às Resoluções do CEB/CNE Nº
3/2010 e CEE/SC Nº 074/2010, que estabelecem o tempo e carga mínima e a metodologia
integralmente presencial. (SED/SC, 2014).
Após definição dos módulos a serem ofertados no ano letivo, os alunos/presos
efetivam suas matrículas de acordo com a “etapa” ou “fase” que estão aptos a cursar. Desta
forma, eliminam as disciplinas, até concluir cada etapa/fase. Para progredir aos módulos
seguintes, o aluno precisa obter um conceito mínimo de 6,0 na avaliação final; quem não
alcançar esse conceito mínimo precisa repetir a etapa/fase (SEDSC, 2014). A conclusão dos
módulos pode ser feita, também com a nota do ENEM e pelas provas do Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Os alunos que
frequentam a escola regular na prisão são acomodados em salas específicas, de acordo
com o regime de prisão que estão enquadrados. No caso dos alunos do regime fechado, a
sala é dividida por grades que separa o professor da turma.

11

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena (LEI Nº 12.433, DE 29 DE JUNHO DE 2011, BRASIL, 2011).
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Segundo relatos do sujeito de pesquisa (C1), as carteiras para os alunos/presos são
construídas com um material resistente e pesado, e afixadas no piso para que não sejam
arrancadas e utilizadas como armas na agressão aos colegas. Por motivo de segurança do
docente, a sala de aula é dividida por uma grade que separa o professor da classe. Cada
aula tem duração média de duas horas, dependendo da etapa, disciplina ou fase. O seu
início geralmente é tumultuado, pois segue procedimentos de segurança que atrasam o
começo das atividades. Primeiramente o professor passa a chamada dos alunos para a
equipe de segurança, que busca, individualmente, os presos nos pavilhões; ao adentrarem a
sala de aula, são-lhes tiradas as algemas. Não raramente as aulas iniciam e não vão até o
final, e são frequentemente canceladas, por motivos de revista nas celas, por alerta de
rebelião ou para o pagamento no “dia do pecúlio12”.
Em razão desse ambiente que circunda a escola na prisão, o professor perde a
autonomia sobre a sua turma, os alunos não têm uma sequência constante nos estudos e a
coordenação pedagógica fica limitada na organização do currículo, que vem preestabelecido
pelo MEC, sem autonomia de inferir no contexto do ambiente escolar da prisão.
Verificou-se que a PACH está bem equipada para atender os alunos no Programa
EJA; mas, segundo as afirmações relatadas pelos sujeitos de pesquisa (C1) e (C2)13, há de
se considerar que o aluno/preso, influenciado pelo ambiente da prisão, necessita de um
tratamento diferenciado. Na visão de Penna (2012), a escola carcerária não é imune aos
problemas da prisão, pelo fato de ser uma instituição correcional acima de tudo, e os
indivíduos que ali se encontram não estão por vontade própria.
Mesmo com todos os seus entraves do ambiente prisional, a educação carcerária
ainda representa, para os alunos/presos, uma oportunidade de concluir seus estudos e
livrar-se do duplo estigma da educação tardia de jovens e adultos: o sentimento de
inferioridade pela falta de formação básica que oportuniza o ingresso no mercado de
trabalho. Para Feitosa (2011), há de ser superada essa visão assistencialista e
compensatória que se tem da EJA, bem como o preconceito que a vê como modalidade de
pouco prestígio social.
Por isso que dentre as ações pedagógicas e educacionais da penitenciária está a
intenção de ampliação do atendimento escolar, com a reestruturação do programa EJA, que
prevê ampliar o atendimento para o máximo de presos possíveis. Para o sujeito de pesquisa
C1, “o caminho é longo, pois o criminoso não foi educado para a educação”; na maioria dos
relatos, os detentos informam que faltou orientação da família para a importância da
12

Dia em que o preso recebe sua remuneração pelo trabalho executado na prisão, com definições
expressas na Lei de Execuções Penais, em seu Art. 29.
13

Coordenador Educacional do CEJA de Chapecó.
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educação na sua vida social e profissional, ou seja, os pais não tiveram acesso a educação
e, portanto, não incentivaram os filhos a estudar.

Relações entre a condição de privação de liberdade e a concepção de educação
formal

As adversidades encontradas na escola da prisão são diferentes das encontradas
em um ambiente escolar normal, pois na prisão a educação tem cunho disciplinar e tende a
ser vista mais como uma obrigação legal para com o detento do que um meio de construção
da sua cidadania. Segundo Foucault (2014), esse faz parte dos princípios que compõem as
técnicas penitenciárias, sendo os demais princípios a correção, classificação, modulação da
pena, trabalho, controle técnico da detenção e instituições anexas; e “a educação do detento
é por parte (dever) do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no
interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento” (FOUCAULT, 1987, p. 224).
Por outro lado, a escola prisional, mesmo estando inserida em uma instituição
austera e disciplinar por essência, na visão dos presos é considerada um ambiente de
refúgio, como afirma o sujeito de pesquisa AP114: “a hora mais esperada é a hora de ser
chamado para ir à escola”; para o sujeito de pesquisa AP2, “a escola, muda o jeito de
pensar, é um espaço onde pode conversar de coisas diferentes”; para o sujeito de pesquisa
AP3, “[...] as aulas passam rápido. A escola é um espaço de liberdade dentro da prisão.”
Esses conceitos de escola são criados pelas concepções da vida escolar regular, o que
Silva (2012, p. 116) traduz afirmando: Em liberdade, o processo de escolarização faz parte
do processo de socialização dos jovens e isso significa que há valores adicionais que se
obtêm por meio do acesso e permanência na escola: amizades, afirmação da identidade,
senso de pertencimento a grupos, ampliação do universo cultural, estabelecimento de
relações sociais, namoro etc., coisas incessíveis para quem está preso.
Portanto, a escola prisional é um espaço onde o detento, mesmo preso, sente-se
liberto e a proposta da educação se apresenta como um meio de recuperação. Mas precisase ter cuidado ao atribuir a recuperação dos criminosos somente à educação. Silva (apud,
ADORNO, 1995) alerta que, ao se falar de escola, é preciso considerar a realidade
extrapedagógica que impacta as atividades que ocorrem no interior da instituição escolar.
Aqui se abandona a posição ingênua daqueles que acreditam poder alterar as estruturas
sociais pela ação exclusiva da escola.

14

AP1, AP2 E AP3 – Sujeitos de pesquisa que cumprem pena privativa de liberdade na PACH.
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O quadro a seguir apresenta dados do perfil dos presos entrevistados quanto a sua
condição como detento e como aluno.
Quadro 1 – Perfil do aluno/preso

Esp./Sujeito da pesq.

AP1

AP2

AP3

Idade

45 anos de idade

29 anos de idade

22 anos de idade

Tempo de condenação

36 anos de
condenação
Seis anos e três
meses de
cumprimento da pena
Saiu de casa por ter
brigado com os pais

10 anos de condenação

22 anos de condenação

Três nos de
cumprimento da pena

Um ano e dois meses
de cumprimento da
pena
Por opção própria

Tempo cumprido da
pena

Motivo de ter
Por causa das
interrompido os
mudanças frequentes
estudos
da família
Idade com que
12 anos
13 anos
abandonou a escola
Até que série estudou
3ª série da Educação 3ª série da Educação
fora da prisão
Básica
Básica
Fonte: dados de entrevista, Pesquisa PACH – MANFRIN, 2015/2016.

12 anos
3ª série da Educação
Básica

Conforme dados do quadro 1, percebe-se que todos os entrevistados abandonaram
os estudos ainda na infância e por diversos motivos, possivelmente relacionados ao convívio
familiar.
Considerando o motivo da evasão escolar e a idade em que ela ocorre, bem como o
baixo nível de escolaridade em relação à idade, remete rever os métodos de avaliação
formativa15, realizada por profissionais da escola na Educação Infantil. No dizer de Hoffmann
(2005), “nunca tantos se consideraram no direito de avaliar a prática avaliativa, apontando
as ambivalências, as injustiças e as desastrosas consequências de ações impensadas e
arbitrárias que, pressupostamente, se efetivam sob a etiqueta avaliação”.
As consequências da inobservância de má formação escolar nas crianças e
adolescentes pode refletir no discernimento dos valores sociais e consequentemente
indução ao desvio comportamental do indivíduo, abrindo as portas para seu ingresso no
mundo do crime.
Nas afirmações dos sujeitos de pesquisa (AP1, AP2 e AP3), as salas são muito boas
e adequadas para o desenvolvimento das atividades escolares, mas deixam a desejar no
que tange ao material complementar para estudos extraclasse e à biblioteca, que possui
15

“[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades para o ajudar a
descobrir os processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem. A avaliação formativa opõe-se à
avaliação somativa que constitui um balanço parcial ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação
formativa se distingue ainda da avaliação de diagnóstico por uma conotação menos patológica, não
considerando o aluno como um caso a tratar, considera os erros como normais e característicos de um
determinado nível de desenvolvimento na aprendizagem.” (HADJI, C. A avaliação – regras do jogo: das
intenções
aos
instrumentos.
Portugal:
Porto,
1994.
Disponível
em:
<http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/181/251>. Acesso em: 27 jan. 2016).
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acervo defasado. Percebe-se também que os alunos/presos mais novos são mais exigentes
quanto aos materiais disponibilizados pelo Programa EJA na PACH. Mesmo assim, para o
sujeito de pesquisa AP3, “representa uma forma de dar sentido na vida, na prisão”.
Para melhorar o conceito da escola prisional, onde o espaço, de certa forma, é
inibidor, e o saber dentro dele também tem esse caráter, há de se construir um currículo
baseado nas representações dos atores da educação carcerária que venha atender, de
certa forma, todos os envolvidos, para isso, o Plano Político Pedagógico - PPP precisa estar
alinhado aos interesses específicos da educação prisional. Mas priorizando o verdadeiro
objetivo da educação.

A contribuição do programa EJA como ferramenta de reinserção social dos
sentenciados

O programa EJA se configura como ferramenta socioeducacional que oportuniza o
acesso à educação, seguindo as determinações da LDB e do sistema penal; a educação
carcerária, segundo a LEP (1984), é disponibilizada a todos os detentos, mas não é
obrigatória.
Para os que optam por estudar, a escola prisional proporciona a oportunidade de
qualificação profissional necessária para sua reintegração na sociedade. Apesar de o
percentual de alunos/presos matriculados na escola carcerária ser relativamente baixo, mas
o interesse pelo estudo entre os presos vem aumentado mesmo que modestamente nos
últimos anos.
O interesse em frequentar a escola na prisão ainda se associa muito à remissão de
pena e possibilidade de sair da cela, principalmente pela falta de perspectivas de vida em
liberdade. Como afirma o sujeito de pesquisa A116, frequentemente ouve-se dos detentos
“não adianta mesmo”. No relato do sujeito AP2, que está matriculado no programa EJA
desde 2011 e ainda frequenta o Ensino Fundamental, “se concluir logo os estudos não se
pode mais sair da cela nos dias de aula”.
O programa EJA funciona nesse emaranhado de configurações, onde, segundo
relato do sujeito da pesquisa C2, há certa disparidade entre objetivos e prioridades quanto
ao atendimento do aluno/preso. Na visão pedagógica do coordenador do CEJA de Chapecó,
o preso é um aluno e precisa ser tratado como tal; para a coordenação de educação da
PACH, o aluno, acima de tudo, é um criminoso, portanto as questões de segurança
sobrepõem-se às diretrizes da educação. Um dos agravantes para lidar com alunos/presos,
é que na mesma classe podem estar inimigos jurados de morte sem que o professor tenha
16

Sujeito de pesquisa - Administrador da Penitenciária.
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conhecimento disso, Como foi relatado pelo Sujeito de pesquisa P317, “procuramos não
saber da situação criminal dos alunos”.
Cobra-se da escola prisional o que não acontece na escola regular.
Escola, realmente, não podia ser aquilo. Escola não podia ser aquela coisa
enfadonha, feia, triste, que metia medo às crianças. Não podia ter aquele
aspecto de prisão, aquele rigor de cadeia. Escola devia ser um lugar
agradável, cheio de atrativos, de encantos, de beleza, de alegria, de tudo
que recreasse e satisfizesse o espírito. (CORREIA, 2011, p. 38).

Para lidar com essas situações, necessariamente, precisa ter um regimento
diferenciado, das situações da escola regular, no entanto, em Santa Catarina ainda não
existe o PPP para a educação carcerária, assim como a maioria dos estados brasileiros,
mesmo que esteja definido em lei. Tanto o PPP como o Projeto Político Institucional - PPI é
necessário para definir critérios educacionais seguindo as características, cultura e
especificidades de cada ambiente. É a partir do PPI que se pode diagnosticar e definir ações
em cada unidade. Mas, para que seja realmente implantado, deve ser fruto da reflexão do
coletivo que assume posicionamentos, define e redefine o seu diferencial e os rumos
institucionais. Por isso, todo o PPI é um ato político, e “[...] o ponto de partida de um projeto
político-pedagógico tem de estar exatamente nos níveis de aspiração, nos níveis de sonho,
nos níveis de compreensão da realidade e nas formas de ação e de luta dos grupos
populares” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Preparar indivíduos para uma vida livre impondo-lhes sanções e cativeiro parece ser
incoerente. Da mesma forma que estabelecer políticas públicas de reintegração por
instituições consideradas opressoras e por uma sociedade que segrega e descriminaliza.
Por isso, de que maneira seria possível elaborar políticas de reintegração aos
indivíduos que não se enquadram nas normativas das modalidades sociais, que se utilizam
do pressuposto de que os desviantes, segregados e marginalizados sejam recuperados de
sua condição, elevando-os ao status da sociedade constituída pela maioria que definiu as
normas de convívio. Nesse sentido existiria outra sociedade de desviantes, segregados e
marginalizados que aceitam a sua condição sem questionamento, na qual cada um
determina suas regras – possível motivo da permanência na criminalidade.
Quando se pensa sobre os sentidos da prática de reintegração na prisão remete a
uma reflexão sobre as maneiras de agir desta instituição, a privação da liberdade, a punição
17
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e a relação com as modalidades socioeducativas. Aparentemente, reintegração e punição,
se apresentam como opostos e como podem conviver juntos, enquanto a reintegração visa
o desenvolvimento pleno, livre, crítico das pessoas, a punição funciona como ação
repressiva, limitante e flagelante em termos sociais. A maneira que podem ficar juntas é
compreender a reintegração como um direito humano, mas para fazer sentido a
reintegração como um direito humano, precisa ser assumida de forma conceitual, ou seja,
calcada nos valores, nas atitudes, habilidades que a fortalecem como um direito do homem.
Mais de três décadas se passou da definição das diretrizes da LEP que preveem o
atendimento socioeducativo aos indivíduos privativos de liberdade sem mudanças
significativas nos conceitos. Da mesma forma o sistema penal age na intencionalidade de
recuperação, mas não desprende o conceito preestabelecido de punição pela violência, que,
supostamente os presos são merecedores.
Mesmo que Código Penal Brasileiro possua avanços significativos na aplicação de
penas alternativas, sua flexibilidade é passível de equívocos, podendo até ser considerado,
de certa forma muito brando e controverso em alguns aspectos que se referem à garantia
dos direitos humanos e constitucionais em relação à aplicação das penas restritivas. Essas
disparidades partem de um legislativo que formula leis que atendam aos anseios da
sociedade, em um sistema judiciário que atende aos interesses do Estado, a uma realidade
que somente o sistema penal conhece em sua essência. Nesse sentido ao sistema penal é
entregue o resultado de um problema gerado pela sociedade e pelo Estado, sendo
incumbido de encontrar soluções por meio de ações socioeducacionais que regenerem o
criminoso para devolvê-lo à sociedade. E assim sucessivamente quantas vezes forem
necessárias.
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RESUMO
No Brasil, a população feminina em situação de privação de liberdade vem
aumentando significativamente em unidades prisionais superlotadas e com pouca
estrutura, dessa forma, a falta de organização do sistema prisional dificulta o acesso a
direitos básicos. Deste modo, foram formuladas políticas públicas voltadas as
demandas dessa população, porém há ainda um grande déficit na efetivação destas.
Assim, o objetivo da pesquisa é identificar impactos do encarceramento na qualidade
de vida de mulheres presidiárias nas penitenciárias femininas da Paraíba. O estudo
foi do tipo qualitativo, com mulheres em situação de privação de liberdade sob regime
fechado. Foram entrevistadas um total de dezesseis apenadas, selecionadas de
acordo com o tempo máximo e mínimo de pena. A coleta de dados foi realizada
através de questionários semiestruturados, aplicados nas quatro penitenciárias
femininas da Paraíba. Após coleta e análise dos dados, verificou-se que os
estabelecimentos penais da Paraíba não garantem acesso a direitos básicos das
presidiárias, no que se refere as ofertas limitadas de trabalho e estudos, ao direito
humano à alimentação adequada, bem como na saúde, que apesar de ofertada pela
equipe mínima, é percebida pelas apenadas com dificuldade. Conclui-se então que as
condições de cárcere influencia na qualidade de vida das apenadas, tendo em vista
que as políticas públicas que asseguram-nas de seus direitos ainda não estão
implementadas de forma que possa garantir o acesso.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Cárcere. Paraíba.
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1 INTRODUÇÃO

O retrato do encarceramento no Brasil confirma a existência de um Estado
penal, no qual a principal missão ideológica é o encarceramento da camada juvenil,
negra e pobre como uma forma de regular as relações sociais conflitivas depositadas
por este segmento no cenário de desigualdade social (SILVA, 2014). Segundo o
Infopen, a população prisional brasileira até 2014 era de 607.731mil presos, enquanto
o número de vagas é de 376,699 mil, ou seja, existe um déficit de vagas nas prisões
brasileiras de 231.062 mil, o que leva ao país a posição de quarta maior população
prisional, ficando atrás dos Estado Unidos, China e Rússia (BRASIL, 2014a).
Quando se faz um recorte de gênero, o sistema prisional feminino brasileiro vem
sofrendo um aumento considerável no número de suas internas. Apesar de a
população carcerária feminina ser consideravelmente menor que a masculina, este
número tem crescido de forma alarmante nos últimos anos (CUNHA, 2010). O
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) lançou a primeira versão do
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres, que traz os
dados do período de 2000 a 2014 o aumento da população feminina foi de 567,4%,
enquanto a média de crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20%
(BRASIL, 2014a).
Segundo Miyamoto e Krohling (2012) a conformação dos papéis sociais
exercidos por homens e mulheres, que resultam na dominação do homem e nas
desigualdades sociais decorrentes desses papéis sociais continuam durante o período
de confinamento no sistema prisional brasileiro em relação à mulher encarcerada.
Em razão da imagem estereotipada da mulher, vista como dócil e incapaz de
cometer crimes, durante muito tempo foi associada a mulher somente a prática de
delitos passionais ou daqueles chamados crimes contra a maternidade. Atualmente,
as estatísticas demonstram que, predominantemente, as mulheres estão sendo
encarceradas por crimes que vão além dos citados. Segundo o Infopen, 68% dessas
mulheres possuem vinculação penal por envolvimento com o de tráfico nacional de
drogas, em estudo nos presídios femininos da Paraíba Oliveira et. Al constataram que
de 277 presidiárias, 52% estão sob encarceramento pelo envolvimento com o tráfico
de drogas. A maioria delas ocupam posição de coadjuvante, realizando o transporte
dos entorpecentes (BRASIL, 2014a).
Ramos (2012) afirma que o tráfico de drogas permite às mulheres uma ascensão
econômica que as atividades normalmente desempenhadas por elas, cuja
rentabilidade é baixa, não oferecem. Assim sendo, o tráfico se apresenta como um
trabalho que lhes permite maior retorno financeiro e melhoria de vida familiar.
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A configuração dos presídios no contexto de encarceramento de detentas e
punição de seus crimes tem ganhado espaço na formulação da sociedade atual, além
do espaço historicamente disciplinar do caráter da pena. Essa política de
encarceramento em massa reflete as consequências de uma sociedade capitalista que
marginaliza grande parcela da população (CUNHA, 2010).
Nesse contexto, o Ministério da Justiça instituiu por meio da Portaria
Interministerial n° 210, em 16 de janeiro de 2014, a Política Nacional de Atenção às
Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional –
PNAMPE (BRASIL, 2014b). A PNAMPE tem o objetivo de reformular práticas que
firmem a garantia de direitos às mulheres, no que se refere às suas necessidades
essenciais e peculiares.
Atualmente estão sendo noticiados vários casos de crise na organização do
sistema penitenciário do país e tem se tornado cada vez mais importante sistematizar
informações que reflitam as condições e impactos do encarceramento na qualidade de
vida da população privada de liberdade, bem como na garantia e acesso aos direitos
humanos. Desta forma, pretende-se com este estudo ampliar o conhecimento e
debate sobre o tema a partir do discurso de mulheres em situação de cárcere na
Paraíba, impulsionando a compreensão de fatores importantes que poderão subsidiar
posteriores formulações de políticas públicas e estratégias necessárias para assegurar
melhores condições de vida, além disso contribuir ainda com a implementação de
políticas e iniciativas já existentes.
Para criar estratégias para garantir os direitos humanos das mulheres em
situação de prisão é necessário ouvir suas necessidades e anseios e possibilitar sua
participação ativa na construção de estratégias. Neste sentido, o objetivo desse estudo
foi identificar a influência do encarceramento na qualidade de vida de mulheres
presidiárias nas penitenciárias femininas do estado da Paraíba.
2 METODOLOGIA
A pesquisa consiste em um modelo qualitativo, visto que esse tipo de pesquisa
se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações e fenômenos
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO,2001).
O estudo foi desenvolvido nas penitenciárias femininas da rede estadual da
Paraíba, que são: Penitenciária Feminina de Campina Grande, Penitenciária Feminina
de Cajazeiras, Penitenciária de Recuperação Feminina Maria Julia Maranhão (em João
Pessoa) e Penitenciária Regional Feminina de Patos.

192

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

4
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para sintetizar os principais trabalhos
científicos existentes sobre o tema a fim da obter dados atuais e relevantes para
estudo do tema. Em seguida foi elaborado um questionário semi-estruturado, onde o
pesquisador seguiu um conjunto de questões previamente definidas.
A pesquisa foi submetida ao Comitê de ética e aprovado sob CAAE nº
63715816.8.0000.5182. Dessa forma as participantes concederam sua participação
com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), esclarecidas sobre a
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos
e o incômodo que esta podia lhes acarretar, na medida de sua compreensão e
respeitados em suas singularidades, conforme regulamenta a Resolução n. 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde. Todas as participantes da pesquisa obtiveram o
anonimato preservado, sendo referidas por nome de pedras preciosas a critério de
escolha própria.
Participaram da pesquisa mulheres em situação de cárcere selecionadas pela
direção de cada unidade prisional de acordo com os critérios que as pesquisadoras
apresentaram, sendo estes, duas detentas com maior tempo de experiência no
cárcere e duas com menor tempo de permanecência nas penitenciárias, para que as
percepções compreendidas tivessem a dimensão do tempo da vivência das
colaboradoras. O número de colaboradoras totalizou 16 mulheres.
Os dados foram coletados através do questionário semiestruturado (em
apêndice) que foi aplicado nas quatro penitenciárias femininas da Paraíba, localizadas
em Campina Grande, Cajazeiras, João Pessoa e Patos. As questões direcionaram
para o alcance dos objetivos propostos pelo trabalho a fim de identificar desafios e
dificuldades vivenciadas pelas mulheres em cárcere relacionando com os direitos
humanos, analisando como elas lidam com a relações familiares.
Os questionários foram aplicados por uma dupla de estudantes pesquisadoras e
a orientadora da pesquisa. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas
pelas pesquisadoras. Além disso, também utilizaram folhas de papel e caneta para o
registro das informações.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 QUEM SÃO ESSAS MULHERES?

O presente estudo contou com a participação de dezesseis mulheres em
situação de cárcere do estado da Paraíba, pertencentes as penitenciárias das cidades
de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa e Patos. Ao todo foram entrevistas 16
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mulheres com faixa etária em média de 21 à 50 anos de idade. Como mostra o estudo
do perfil epidemiológico de presidiárias da Paraíba feita por Oliveira et al. em 2013,
onde a amostra estudada constituiu-se, em sua maioria, de mulheres com faixa etária
de 18 à 28 anos (52,4%), entre 29 à 39 anos (32,20%) e entre 40 à 50 anos (15%). Ou
seja, mulheres em período considerado economicamente ativo da vida estão em
situação de privação de liberdade na Paraíba o que corresponde aos dados do Infopen
que revelaram que na Paraíba 26% das presidiárias possuem idade entre 18 a 29
anos, 30 a 34 anos correspondem a 19% e 23% delas entre 35 a 45 anos de idade
(BRASIL, 2014a).
No que tange a profissão que as mulheres ocupavam antes de ingressarem na
unidade prisional, a maioria relatou estar desempregada, sendo apenas dona de casa
ou referenciaram trabalhos informais. E quanto ao perfil criminal identificou-se que
nove das dezesseis mulheres estão presas enquadradas no art. 33 da Lei n° 11.343
de 23 de agosto de 2006, conhecida por Lei de Tóxicos, envolvidas com o tráfico de
drogas, que segundo o Infopen Mulheres no Brasil ocupam 68% desse crime (BRASIL,
2014a).
Ao serem questionadas sobre filhos, a maioria das entrevistadas relataram ter
filhos, geralmente mais de um. Essa realidade nos provoca a reflexão de que os filhos
dessas mulheres, muitos deles menores de idade, dependem da assistência de
parentes ou vizinhos enquanto suas mães estão internas nos presídios.
Ramos (2012) refere que, o afastamento familiar e afetivo, a separação, a
manutenção e o cuidado com os filhos é a principal causa de depressão e
preocupação das mulheres presas. É uma realidade bastante comum no mundo
feminino em cárcere acontecer o abandono por parte dos companheiros após o
encarceramento de mulheres. Nesse contexto, sobre relacionamento amoroso com
companheiros ou companheiras, oito das entrevistadas relataram não está em
relacionamento amoroso dentro ou fora do presídio atualmente, mas que estavam
antes de ingressar na unidade, seis relataram ser viúvas, enquanto apenas quatro
delas possuem o apoio de companheiros (as).
3.2 AS GRADES QUE CERCAM: DESAFIOS E DIFICULDADES VIVENCIADOS
PELAS MULHERES EM CÁRCERE
3.2.1 Trabalho
O direito ao trabalho foi reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que
assegura o direito ao trabalho, bem como a proteção das condições mínimas de
direitos dos trabalhadores (BRASIL, 1988), e que também é relevado pela Declaração

194

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

6
Universal dos Direitos Humanos que traz no artigo XXIII que “todo ser humano tem
direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de
trabalho e à proteção contra o desemprego.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1948).
No caso do egresso no sistema prisional, o trabalho deixa de ser uma opção e
passa a ser uma determinação legal (CORREA; SOUZA, 2016). Acredita-se que, ao
privar um indivíduo de sua liberdade torna o Estado responsável por prover condições
necessárias para que esta pessoa tenha a possibilidade de trabalhar, uma vez que ele
tem esse direito garantido sob a lei e que o Estado tem direta responsabilidade pelo
indivíduo em cárcere (CARVALHO, 2017).
Partindo do pressuposto de que o cárcere, deve promover ações de
ressocialização, o indivíduo deve ser preparado para se inserir novamente à
sociedade. Com a profissionalização do indivíduo é possível que este consiga
melhores oportunidades de trabalho quando em liberdade, proporcionando ao mesmo
tempo a redução de reincidência, contribuindo para que não se viole novamente algum
tipo de lei.
Carvalho (2017) afirma que a diferença entre o direito ao trabalho do indivíduo
em liberdade e o direito ao trabalho das pessoas em cárcere está no fato de que no
sistema capitalista, sob a responsabilidade do setor privado, o indivíduo precisa
mostrar capacidade para conseguir trabalho, enquanto que o Estado é responsável
por possibilitar meios de trabalho ao público em cárcere.
Em relação ao trabalho oferecido aos indivíduos em situação de privação de
liberdade Correa e Souza (2016) afirmam que o caráter de vinculação do trabalho
apresenta uma característica importante, principalmente pela finalidade de estabelecer
nova vinculação com a sociedade que se perdeu, em alguma medida, com o
cometimento de dado delito socialmente reprovável. Para isso, a Lei de Execução
Penal estabelece no art. 28 que “o trabalho do condenado, como dever social e
condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. Além disso, a
função de proporcionar trabalho a indivíduos em cárcere também é uma forma de
oferecer oportunidade de remição da pena, onde a cada três dias de trabalho
consegue-se a redução de um dia de pena, art. 126, inciso II da LEP (BRASIL, 1984).
É previsto na LEP, art. 29, § 1, que a remuneração do condenado não deve ser
inferior a três quartos do salário mínimo (BRASIL, 1984). A questão financeira também
é um agravante no que diz respeito a mulher em cárcere, pois atualmente muitas
mulheres são chefes de família e sustentam os filhos.
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Em 2015, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot defende a derrubada
da norma que prevê o pagamento de ¾ do salário mínimo aos indivíduos em situação
de privação de liberdade que são oportunizados ao direito de exercer algum tipo de
trabalho, ele acredita que a regra viola a constituição pois não garante aos indivíduos
em cárcere o pagamento do salário mínimo que seria o correto: O direito dos cidadãos
presos ao trabalho não constitui sanção, mas instrumento educativo e social destinado
a garantir meios de reinseri-los na sociedade e de ocupar-lhes a mente e a energia, a
fim de reduzir tensões no sistema prisional e permitir-lhes desenvolver-se e refletir
sobre o seu ato (RICHTER, 2015).
Viver muitas horas em espaço restrito e superlotado, sem atividade laboral, pode
possibilitar às presidiárias sensação de sofrimento mental, como destacado na fala de
Rubi:
“A mente vazia é ruim, com o trabalho a mente fica ocupada,
né? Eu ficava na sela logo quando cheguei aqui e ficava só
pensando nos meus filhos pensava muito na família. Depois
que comecei a trabalhar na cozinha tô muito melhor, graças a
Deus eu ocupo muito meu tempo, o trabalho é muito bom”
(RUBI).
Segundo Infopen Mulheres existiam em 2014, 6.766 mulheres em atividades
laborais no Brasil, sendo possível afirmar que as mulheres no sistema prisional tem
maior acesso à atividade laboral, tendo em vista que as ofertas de trabalho geralmente
são de caráter doméstico como, funções da cozinhar, serviço de limpeza e artesanato.
Na Paraíba ainda de acordo com o mesmo levantamento de 2014 existiam 15% de
mulheres em atividade laboral, o que significava que 77 mulheres tinham acesso a
alguma atividade na unidade prisional naquele ano. No Brasil a maior oferta de
atividades laborais nas unidades prisionais se dá por vagas disponibilizadas pela
administração prisional como apoio ao próprio estabelecimento, ou seja, os serviços
que envolvem a alimentação e limpeza, por exemplo. Na Paraíba 53% das mulheres
estão engajadas nesses serviços de apoio à própria unidade prisional (BRASIL,
2014a).
A LEP dispõe no art. 32 que “serão levados em conta a habilitação, a condição
pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas
pelo mercado” (BRASIL, 1984), pode-se perceber que as atividades oferecidas para
as mulheres em situação de cárcere são considerados adequados para o indivíduo na
condição de mulher, pois as atividades domésticas, o lugar da cozinha, atividades
mais manuais são direcionadas as mulheres, sejam elas em cárcere ou não, mas
quando referenciado o cárcere estes são os conceitos ainda patriarcais que seguem
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ainda acesos na sociedade e que acaba por privar principalmente nesse caso que as
mulheres possam praticar outros tipos de atividades laborais.
As mulheres que estão sem julgamento, ou seja, estão ainda provisoriamente na
prisão não possuem a oportunidade de direito ao trabalho, pois segundo a Lei de
Execução Penal para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só pode ser
executado no interior do estabelecimento, portanto, a demanda é grande para
oportunizar trabalho para todas as mulheres em cárcere, portanto não é priorizado
para as apenadas provisórias.
Nesse sentido, também pode ser refletido outro agravante que é a demora do
julgamento para definição da pena dessas apenadas provisórias, se tornando um
impasse na vida dessas mulheres que permanecem atrás das grades, sem acesso a
oportunidades e vivendo por meses com a angústia de não ter o conhecimento de
quanto tempo permanecerá naquele lugar. Como afirma uma de nossas entrevistadas:
“Já tem 8 meses, mas não tive audiência nenhuma ainda” (RUBI).
Apesar

da

pouca

oferta,

existem

algumas

atividades

oferecidas

nas

penitenciárias a que este estudo foi direcionado. A por exemplo do Presídio Feminino
de Patos, onde uma apenada relata confeccionar bola para uma loja situada nessa
mesma cidade, e caracteriza como trabalho artesanal. A remuneração é de quatro
reais por bola, além da remissão da relação trabalho e tempo de cumprimento da
pena.
Alguns relatos das entrevistadas destacam a importância para as atividades que
deveriam ser ofertadas nas penitenciárias:
Eu gosto muito de tá mexendo, e é tanto que eu fico até
ajudando as meninas lá na comida, eu fico tentando mexer, fico
pra limpar, quando é a faxina de uma ou de outra eu tento
ajudar porque eu não consigo ficar parada e o tempo todo
deitada. É costume meu de tá mexendo, tá querendo fazer
alguma coisa e de trabalhar e de fazer alguma coisa que aqui
não tem, aqui só tem negócio de escola. Aí não, se aqui tivesse
alguma coisa pra gente fazer, tipo trabalhar, fazer bolo, essas
coisas, já era um entretimento pra minha mente (ÁGUA
MARINHA).
Outro relato que reflete o papel, muitas vezes negligenciado, da ressocialização
no sistema prisional é destacado a seguir:
Acho que o que falta pra os ex-presidiários é isso, é
oportunidade, o que falta é isso, e o Brasil não dá isso pra
gente. Eu já vim pra cá quatro vezes, essa não é a primeira vez
não. Toda vez que eu saio eu não tenho oportunidade de nada,
ai eu ia roubar de novo. Eu ia fazer o que se não tinha pra onde
eu ir? (ESMERALDA)
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Podemos observar que é presente o entendimento que além das grades de
ferro, em volta das mulheres em situação de privação de liberdade, outras formas de
privação são bem definidas. Tal como a privação ao trabalho e a limitação de oferta de
iniciativas de ressocialização.

3.2.2 Educação
Discutir políticas públicas de inclusão em espaços como nas unidades prisionais,
destinados a pessoas em situação de privação de liberdade, é problematizar questões
que geralmente não eram voltadas ao espaço que à priori é conhecido culturalmente
por exclusivamente punir os indivíduos, mas que vem sendo pensando há alguns anos
e instituídas estratégias a fim de proporcionar um conjunto de ferramentas que
oportunize a inclusão social dessas pessoas (ONOFRE; JULIÃO, 2013).
O direito a educação nas penitenciárias está previsto na Lei de Execução Penal
que sobre a assistência educacional traz no art. 17 “a assistência educacional
compreenderá a instrução escolar e formação profissional do preso e do internado”
(BRASIL, 1984), bem como instituído pela Constituição como direito social de todos.
Ademais, incluído pela Lei n° 13.163 de 2015, o art. 18-A afirma que: “o ensino médio,
regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio,
será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua
universalização” (BRASIL, 2015).
Neste contexto, também foi instituído pelo decreto n° 6.626, de 24 de novembro
de 2011, o Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional (PEESP) com o
objetivo de ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais,
contemplando a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, a
educação profissional e tecnológica, e educação superior (BRASIL, 2011).
Existiam em 2014, 5.703 mulheres em atividades educacionais formais e
elementares, 40% em formação de nível fundamental o que claramente comprova a
baixa escolaridade apontado para o perfil das mulheres em situação de cárcere. Na
Paraíba nesse mesmo ano, 22% das mulheres estavam sendo alfabetizadas, 45% em
formação do ensino fundamental e 34% no ensino médio, sendo as únicas atividades
educacionais até então registradas (BRASIL, 2014a).
Segundo Barros, et al. (2016) a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
realiza ações através do Pró-ENEM que oferece aulas ministradas por alunos de
licenciaturas na instituição, com o objetivo de formação de homens e mulheres presas
para efetuação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para que ao cumprirem
suas penas saiam com certificados do ensino médio.
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Da mesma maneira que acontece com o trabalho oportunizado pela unidade
prisional, a educação também apresenta caráter ressocializador que pode contribuir
com a remissão de pena e, além do mais, as atividades educacionais contribuem no
que concerne à redução da ociosidade, à medida que intervém na rotina das
apenadas e portanto tornam os dias mais proveitosos e menos tedioso e sofrido, como
pode ser observado através da afirmação de Pérola Negra:
Se eu não me engano só não tem nas quartas, mas na
segunda, terça, quinta e sexta tem sim. Começa de duas horas
da tarde e vai até as três e meia e assim a gente vai, é bom. A
gente se distrai e escreve (PÉROLA NEGRA).
O estado do Acre possuía em 2014 o maior percentual de mulheres privadas de
liberdade participando de programas de remição penal através da leitura com 76% das
apenadas, em contraste no estado da Paraíba esse percentual foi de 0% (BRASIL,
2014a). Entretanto, na Unidade Prisional de João Pessoa, o Maria Júlia Maranhão,
uma das entrevistadas referenciou-o como oportunidade de remir pena, talvez o
programa tenha sido instituído na unidade recentemente, já que de acordo com o
Infopen Mulheres os dados são até o ano de 2014.
“Tem o projeto de leitura, mas deu uma parada por causa do
recesso do fim do ano e carnaval, ai parou, não sei se a juíza,
o governo, vai retomar as atividades de novo, que a gente já
leu cinco livro, são doze livros pra fechar um ano, ai eu não sei
se ela vai continuar, e a gente ganha remissão, ler cada livro,
faz um resumo, ai ela vai escolher um dos livros e vai fazer
perguntas a respeito do livro, e a gente ganha remissão, ela vai
dar um tempo de remissão pra aquele trabalho” (CRISTAL).
Proença (2015) afirma que as produções textuais nesse contexto possui uma
relevância que vai além da dimensão pedagógica, permitindo a educação permanente
dos educandos em situação de privação de liberdade, pois o exercício da leitura e
escrita permite que o conhecimento tome o lugar da ociosidade.
Entretanto, ainda é um desafio para os presídios brasileiros o total cumprimento
da lei em relação a oportunização de educação. Uma das entrevistadas para este
estudo refere a aprovação no ENEM, mas a incerteza de poder cursar o curso que foi
aprovada por não ter disponibilidade para escolta que frequentemente teria que
escoltá-la até a universidade. Assim observamos que embora existam oferta, mesmo
que insuficiente, para educação no sistema prisional, este ainda não está organizado
para garantir oportunidades importantes para as detentas.
Eu terminei os estudos aqui, passei no ENEM em primeiro
lugar. A opção de língua estrangeira foi inglês. Não pude cursar
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pelo fato de não ter escolta. Estudei pelo programa PROENEM,
[...] A prisão limita muito (DIAMANTE).
Prover interação social constitui também um papel importante da educação
instituída nos presídios, objetivando orientar o retorno à sociedade. Através do estudo,
as apenadas são viabilizadas a novas perspectivas de vida extramuros, pois podem
continuar os estudos que muitas vezes foram interrompidos antes mesmo do cárcere.
Segundo Maeyer (2013) não se trata de negar o passado e o crime, trata-se na
verdade de enxergar que é possível fazer outras coisas, que o indivíduo é capaz de
outras atitudes, porém até então não foram oportunizados a experimentar isso, tendo
em vista que a maior parte dos indivíduos em cárcere são de famílias pobres e em
vulnerabilidade social.
3.2.3 Alimentação
Outra questão que reflete as condições de encarceramento e que é de extrema
importância é a alimentação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. XXV
prevê que “todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e
a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação” (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1948).
Pode-se afirmar que comer é um ato que vai muito mais além de uma
necessidade biológica, comer representa princípios, afeto, costumes e tradição, como
afirmam Rudnicki e Passos (2012) comer garante o desenvolvimento físico, emocional
e intelectual.
A instituída Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, sob a Lei n°
11.346, de 15 de setembro de 2006, cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional – SISAN, objetiva assegurar o direito humano a alimentação adequada:
Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e
indispensável à realização dos direitos consagrados na
Constituição Federal, devendo o poder público adotar as
políticas e ações que se façam necessárias para promover e
garantir a segurança alimentar e nutricional da população
(BRASIL, 2006).
As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento do Preso estabelece
sobre a alimentação dos indivíduos presos que todos devem receber da administração
prisional, em horários regulares, alimento com valor nutricional adequado à sua saúde e
resistência, de qualidade, bem preparada e bem servida (BRASIL, 2016). Dessa forma,
se a alimentação é um direito humano, quando se trata de pessoas privadas de
liberdade esse direito não deve ser se violado, porém, muitos são os presídios que
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demonstram claramente a situação de apenados em situação de insegurança alimentar
e nutricional tendo em vista que:
Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis (BRASIL,2006).
No que se refere ao preparo das refeições, todos os presídios femininos do
estado da Paraíba tem sua alimentação produzida pelas próprias apenadas e sem
supervisão alguma de técnico ou nutricionista. As apenadas conseguem “o serviço na
cozinha da casa”, de acordo com o comportamento e tamanho da pena a ser
cumprido, o que reflete na utilização da mão de obra das próprias apenadas com
penas altas, oportunizando trabalho e consequentemente a remição.
Segundo a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação
de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE) instituída pela portaria
interministerial n° 210, de 16 de Janeiro de 2014, a alimentação deve respeitar aos
critérios nutricionais básicos e casos de restrição alimentar (BRASIL, 2014b).
Quanto à qualidade das refeições, obtivemos muitas queixas que refletem
insatisfação com relação à alimentação.

Destacou-se nas falas que o cardápio é

pouco ou nada variado, o que caracteriza uma refeição monótona que não incentiva o
paladar.
“Lavagem, a gente comia bem em casa, quando chega aqui.
(...) é a mesma coisa todo dia, no caso tá faltando arroz, acho
que vai fazer um mês, aí a comida é só macarrão, feijão e um
pedaço de galinha ou de carne” (RUBI).
Além disso, há ausência de temperos, legumes, verduras e frutas para aprimorar
e enriquecer nutricionalmente as refeições e assim torná-las mais gostosas e
saudáveis.
Houve relatos sobre a ocorrência de refeições preparadas sob péssimas
condições higiênico-sanitárias, com o achado de objetos estranhos junto a refeição
oferecida e até mesmo a distribuição de comida estragada.
“Não adianta, se reclama melhora um dia, dois, depois volta a
mesma coisa. Tipo, a cozinha foi mudada, a equipe da cozinha,
porque as comidas estavam vindo com pedaço de unha, com
cabelo, barata, esses negócios. Na sopa vinha uma barata
dentro (...)aí fizeram um tumulto, chamaram a direção foi, vou
mudar. A direção ficou em cima uma semana e pronto, com
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uma semana a comida tava maravilhosa, todo mundo elogiou,
mas só foi aquela semana, depois voltou tudo ao normal”
(RUBI).

Quando se trata da quantidade de refeições distribuídas por dia nos presídios,
variou-se entre três e quatro refeições, o desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar. As
refeições são basicamente: no desjejum: café com pão; almoço: arroz, feijão, macarrão
e um tipo de carne; quando é oferecido o lanche da tarde, repete-se o café; no jantar:
sopa ou mugunzá ou cuscuz com ovo.
Foi relatado na maior parte das entrevistas que a quantidade da alimentação
oferecida é suficiente. Porém, há mulheres que reclamam pelo fato da alimentação ser
incompleta, ou ser diferente de seu paladar habitual e por isso come-se pouco.
Só bota macarrão, macarrão todo dia e feijão. Eu não como
macarrão, já faz quase um mês que como só feijão, feijão,
feijão (...) sinto fome, porque acostumada a comer com arroz,
né. Boto farinha dentro, aí pronto(...) sentindo muita falta do
arroz, porque eu não como macarrão (PÉROLA NEGRA).
A prisão pode causar um estado de tristeza devido a nova rotina, alimentação
indiferente do que se tinha costume, ruptura dos laços familiares, interferindo
diretamente no consumo alimentar.

Deve-se salientar ainda que existe o uso de

medicamentos antidepressivos tendo em vista a vivência do encarceramento e, em
consequência, comem por compulsão, acabando por engordar; e mais, as condições
da vida na prisão também produzem estresse e problema psicológicos ou psiquiátricos
que causam aumento ou perda de apetite (RUDINICK; PASSOS, 2012).
Foi apontado pelas entrevistadas que as detentas que recebem visita
normalmente são abastecidas por alguns gêneros alimentícios, que guardam nas
celas e usam durante o lanche ou para completar a refeição.
Eu como pouco, não reclamo, mas todo mundo reclama da
quantidade, porque é servido pouco, aí quando o vem o almoço todo
mundo quer comer muito pra ficar satisfeito até a hora que chega a
janta, só que não consegue. Na cela onde estou todo mundo ‘dana’
farinha no feijão pra sustentar (RUBI).
Outro aspecto a ser discutido é que os alimentos permitidos e trazidos pela
família geralmente são industrializados, com alto teor de gordura, açúcar e sódio,
enquanto o consumo de frutas e legumes é quase nenhum.
Em resumo, para que seja de fato afirmada a assistência no que se refere a
alimentação, a CPI Carcerária do ano de 2009 sugere que a pouca quantidade e
qualidade da comida oferecida aos indivíduos em cárcere devem ser analisados
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mediante auditorias permanentes para avaliar os contratos de fornecimento de
alimentos aos presos, controle de preços, a fim de evitar desvios de recursos públicos
e além disso, para garantir o Direito à Alimentação Adequada e Saudável se faz
necessária a presença do profissional nutricionista, único profissional capacitado para
certificar as melhores condições de oferta de alimentação (BRASIL, 2009).

3.3.4 Saúde
Partindo do princípio que todo brasileiro tem direitos sociais assegurados pela
Constituição, a saúde é um dos direitos previstos e expressado pelo art, 196 da seção
II: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1988).
A saúde por ser um direito social torna-se essencialmente de competência dos
poderes públicos que são incumbidos de desenvolver políticas públicas de modo a
garantir aos cidadãos a prestação de ações e serviços na perspectiva de prevenção,
promoção, reabilitação e recuperação (ARRUDA, 2013).
No Brasil, a saúde da mulher foi incorporado as políticas nacionais de saúde nas
primeiras décadas do século XX, voltada as demandas direcionadas a maternidade,
reduzindo a visão da mulher baseada essencialmente em sua especificidade biológica
e papel social de mãe e doméstica. Nesse sentido, essas políticas foram amplamente
criticadas pelas mulheres da sociedade civil já que, para essas políticas, a mulher
continuava sendo entendida pela perspectiva reducionista. Assim, incorporando um
enfoque de gênero, integralidade e promoção da saúde como princípios norteadores
foi instituída em 2004 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PNAISM), considerando os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos,
com ênfase na melhoria da atenção obstétrica e puerpério, planejamento familiar,
atenção relacionada ao aborto e combate à violência doméstica e sexual (BRASIL,
2004).
Um marco importante na garantia dos direitos humanos básicos dos indivíduos
em situação de cárcere foi a instituição da Lei de Execução Penal no que diz respeito
a assistência à saúde, que dispões no art. 14 a garantia da assistência à saúde do
preso e do internado, de caráter preventivo e curativo compreendendo o atendimento
médico, farmacêutico e odontológica, e considera ainda no § 2° que quando o
estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica
necessária, este deverá ser prestado em outro local (BRASIL, 1984).
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Nesse sentido foi instituído o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário
(PNSSP) pelo ministério da Saúde e da Justiça pela Portaria Interministerial n° 1.777,
de 9 de setembro de 2004, que prevê a inclusão da população em situação de cárcere
no SUS, com a finalidade de garantir a efetivação do direito à cidadania na perspectiva
dos direitos humanos, respaldado nos princípios que assegurem a eficácia nas ações
de promoção, prevenção e atenção integral a saúde (BRASIL, 2004).
Dada a vulnerabilidade às doenças infectocontagiosas que as prisões propiciam,
identifica-se a necessidade de a população encarcerada ter acesso às ações de
atenção à saúde em todos os níveis de complexidade (MOURÃO, 2015), para isso o
PNSSP assegura que nas unidades prisionais deve ter uma a equipe técnica
composta por médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente social, auxiliar de
enfermagem e propões o controle e tratamento das doenças, prevenção de doenças
nos indivíduos sadios, controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus, tratamento
de dermatoses e atenção à saúde bucal e saúde da mulher, que necessita de uma
equipe multiprofissional para total efetividade (BRASIL, 2004).
Nos presídios femininos da Paraíba foi constatado de acordo com as
entrevistadas que há presença de médica, enfermeira, odontólogo, assistente social e
psicólogo, em dias semanais previamente programados.
Com relação ao atendimento médico, constatou-se que na maioria das vezes o
profissional comparece apenas um dia na semana para o atendimento clínico. A
maioria das entrevistas aponta que a assistência em saúde nas unidades prisionais é
precária. Como expressa o depoimento a seguir:
“Se tiver 20 pessoas, ela atende 10 pessoas. As outras 10 que
fica doente fica pra outra semana. Se o presídio inteiro tem
doença, então era pra cuidar (...) Porque fizemos o exames da
sífilis aí e muita gente teve isso aí né? A médica não chega
nem perto da pessoa. Ela fala de longe assim, como coisa que
a gente tivesse uma bactéria que fosse pegar nela” (JADE).
A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher se articula com os
princípios da humanização e qualidade da atenção em saúde como condições
essenciais para que as ações de saúde resultem na solução dos problemas,
satisfação das usuárias e reconhecimento de seus direitos e na promoção do
autocuidado (BRASIL, 2004).
A PNAISM traz novas perspectivas no que se trata a saúde da mulher em
situação de cárcere, tendo em vista que a população presidiária brasileira está exposta
a fatores de risco à saúde, com ocorrências de DST/Aids, tuberculose, pneumonia,
transtornos mentais, hepatite, diarreias infecciosas, além de outras patologias
prevalentes nos brasileiros, como hipertensão e diabetes mellitus. Para Arruda (2013)
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a superlotação e a precária atenção básica à saúde constituem um dos fatores
contribuintes para o adoecimento dos presidiários, pois o excesso de pessoas em um
mesmo espaço, respirando o mesmo ar e falando ao mesmo tempo, sem privacidade
alguma, dividindo murmúrios, choros, conflitos e muitos gritos, constitui uma agressão
à saúde mental das pessoas e para somar a isso, o descuido com as ações mais
básicas de saúde também é uma porta aberta para o manifesto de doenças.
Uma das apenadas entrevistadas afirmou ser soro-positiva e por esse motivo
necessita de um acompanhamento mais específico, a detenta relata que encontra
dificuldades para conseguir o acesso a exames que devem ser feitos periodicamente.
É porque eu preciso tá fazendo acompanhamento médico tá
entendendo? (...) Eu sou soro positiva, ai pra poder ficar indo
pro hospital precisa de escolta, ai tudo é mais difícil, tá
entendendo?! (...) Eu preciso tá fazendo exame
constantemente pra saber como tá a carga viral, como tá minha
imunidade, se tá alguma coisa errada né?! Tem que fazer
exame de sangue, de fezes, urina, pra saber se tá tudo normal.
Tem que tá fazendo acompanhamento, eu já tive tuberculose
há cinco anos, tem que tá fazendo revisão né, batendo raio x,
essas coisas, e tudo é difícil, tudo é difícil (CRISTAL).
De acordo com o PNSSP as ações em cárcere devem ser desenvolvidas pela
equipe de saúde articuladas as redes assistenciais de saúde, com caráter preventivo,
de promoção e tratamento, nesse sentido a assistência no que concerne a realização
de exames e testes preventivos (BRASIL, 2004).
Nesse contexto, identifica-se a necessidade de acesso dessa população às
ações de atenção à saúde, tanto com a implantação de ações no nível da atenção
básica dentro dos presídios, como pelas referências para média e alta complexidade,
com garantia do atendimento das demandas específicas das mulheres presidiárias por
meio de uma atenção diferenciada dentro do conjunto de ações do Sistema Único de
Saúde.
4 CONCLUSÃO
As investigações que nortearam este trabalho propiciam constatar as condições
de cárcere de mulheres na Paraíba, visto que devido suas peculiaridades, tornam-se
nesse sentido condicionadas a silenciarem de seus direitos. Assim, tomando como
base os direitos básicos concedidos pelas leis, este estudo por meio de relatos de
mulheres presidiárias buscou elucidar sob seus olhares acerca do acesso a
profissionalização, escolarização, alimentação adequada e acesso a saúde em todos
os níveis de complexidade.
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Estudos são cada vez mais necessários como forma de avaliar as condições em
que as mulheres em situação de privação de liberdade se encontram, servindo de
subsídio para busca de estratégias que alcancem cada vez mais a humanização e
ressocialização no sistema prisional, visando a garantia dos direitos que possam
assegurar condições mínimas necessárias a vida e melhor enfrentamento das
dificuldades que o cárcere pode proporcionar as mulheres.
Diante do exposto faz-se necessário visar a implementação plena das políticas
públicas voltadas as mulheres em cárcere, sendo necessário entender a importância
dos direitos humanos e do processo de ressocialização que tornam-se precários
diante as deficiências que o sistema prisional tem atualmente no Brasil, principalmente
no que concerne as mulheres reduzidas ao silencio durante toda sua história.
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