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RESUMO

Este trabalho aborda a ressocialização de indivíduos privados de liberdade, como o
elemento mais significativo da execução da pena no cenário atual. Seu objetivo é
apresentar as demandas de reestruturação do sistema penitenciário brasileiro,
garantindo a segurança da sociedade, por meio da ressocialização dos presos em
substituição ao caráter meramente punitivo do encarceramento, resguardando a
dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, contemplado na Constituição Federal de 1988 e na
Lei de Execução Penal. Para tanto, tratada evolução histórica do sistema prisional;
descreve a relação entre a legislação brasileira e os pressupostos da Organização
das Nações Unidas no tratamento dos presos; identifica as medidas necessárias que
viabilizem a ressocialização dos encarcerados; destaca as demandas de investimento
na qualificação, amparo à saúde, planos de cargos e salários dos servidores
prisionais. A metodologia utilizada baseou-se em uma pesquisa bibliográfica sobre o
tema. Este estudo atesta que a ressocialização é uma obrigação da administração
pública à grave crise de segurança vivida no Brasil. Para isto, é imprescindível que o
sistema penitenciário sofra uma reestruturação, assegurando que os pressupostos
legais sejam efetivamente cumpridos. Ressalta-se que a qualificação, assistência à
saúde e valorização dos servidores prisionais é essencial para que se alcance o
objetivo ressocializador da pena privativa de liberdade. Portanto, conclui-se que em
grande medida a reestruturação do sistema penitenciário pode contribuir para a
garantia da segurança da sociedade, por meio da ressocialização dos indivíduos
privados de liberdade em substituição ao caráter meramente punitivo do
encarceramento.
Palavras chave: Sistema Prisional. Ressocialização. Assistência Prisional.
Servidores Prisionais.

ABSTRACT

This work deals with the resocialization of freedom restricted people, as the most
important aspect of the penalty nowadays. Its goal is to present the restructuring
demands of the Brazilian prison system, assuring the security of the society, through
the resocialization of the prisoners instead of assigning a mere character of
punishment to the incarceration, saving the human dignity, one of the fundamental
principles of the Universal Human Rights Declaration, stated in the Federal
Constitution of 1988 and in the Law of Penal Execution. To do so, it deals with de
historical evolution of the prison system; it describes the relation between Brazilian
laws and the premises of United Nations Organization about prisoners’ treatment; it
identifies the needed procedures for the resocialization of the prisoners; it highlights
the investment demands for qualification, health support, career and salary plan for
the system’s workers. The methodology used was based on a bibliographic research
about the subject. This study states that the resocialization is an obligation of the
public administration due to the severe security crises lived in Brazil. In this regard, it
is indispensable that the prison system is restructured, assuring that the legal
premises are indeed respected. It is to be noticed that qualification, health support
and the system workers valorization are essential for the freedom restrictive penalty
to achieve its resocialization goal. Therefore, the study concludes that restructuring
the prison system may effectively contribute to the maintenance of the security of the
society, through the resocialization of people with freedom restrictions instead of the
character of mere punishment of the imprisonment.
Keywords: Prison system. Resocialization. Prison assistance. Prison workers.
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1 INTRODUÇÃO
“Penso no que faço, com fé. Faço
o que devo fazer, com amor. Eu
me esforço para ser cada dia
melhor, pois bondade também se
aprende. Mesmo quando tudo
parece desabar, cabe a mim
decidir entre rir ou chorar, ir ou
ficar, desistir ou lutar; porque
descobri, no caminho incerto da
vida, que o mais importante é o
decidir”.
(Cora Coralina)

Historicamente, a função básica do sistema penitenciário era apenas de
custódia, objetivando a produção de provas e impedindo a fuga dos acusados de
violação das normas sociais, ou ainda, como o próprio nome sugere, levar tais
indivíduos a se penitenciarem por seus atos. (SANTIS; ENGBRUCH, 2012).
Somente na modernidade o sistema penitenciário mudou o seu foco,
passando de um órgão meramente punitivo para incluir a ressocialização dos
indivíduos privados de liberdade, a fim de propiciar que os mesmos não continuem a
cometer mais crimes. Entretanto, o que se observa é que, na atualidade, o índice de
“[...] reincidência criminal no Brasil chega próximo a 70% [...]”. (SILVA, 2014, p. 2).
Neste cenário, somado ao elevado número da criminalidade, observa-se um
crescimento descontrolado da população carcerária brasileira, que teve um aumento
de 707% em comparação aos registros do início da década de 1990. (BRASIL, 2017).
Tal fato evidencia que as demandas de investimentos na segurança pública
não estão restritos ao sistema penitenciário. Todavia, é inegável que a atenção a
este setor interfere diretamente em três aspectos: Desenvolvimento Nacional,
conforme revela e expõe a lacuna na “[...] valorização do homem e as falhas dos
sistemas sociais [...]”. (ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 2018 p. 125);
Segurança, revelando o aumento da organização da criminalidade e da ausência do
Estado em setores específicos da sociedade; e Defesa, porque a criminalidade
extrapola o âmbito nacional, exigindo uma interoperabilidade entre os diversos
setores que compõem o escopo da Segurança Pública e das Forças Armadas.
(BRASIL, 2016).
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Neste contexto, pensar a organização e a estruturação do sistema
penitenciário brasileiro torna-se imperativo à medida que a ressocialização dos
indivíduos privados de liberdade, reflete, além dos aspectos humanos, o “[...]
aprimoramento dos Sistemas Sociais na busca da melhoria da qualidade de vida da
sociedade [...]”, proporcionando segurança e promovendo a Defesa Nacional.
(ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, 2018, p. 125)
Mediante tal cenário, o presente estudo visa a responder a seguinte
pergunta-problema: em que medida a reestruturação do sistema penitenciário
brasileiro pode contribuir para a garantia da segurança da sociedade, por meio da
ressocialização dos indivíduos privados de liberdade em substituição ao caráter
meramente punitivo do encarceramento?
Assim, este trabalho tem como objetivo final estudar as demandas de
reestruturação do sistema penitenciário brasileiro, de modo a garantir a segurança
da sociedade, por intermédio de ressocialização dos indivíduos privados de
liberdade em substituição ao caráter meramente punitivo do encarceramento,
resguardando a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios
fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2018), contemplados na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988) e na Lei de Execução Penal (LEP) (BRASIL,
1984), em seu artigo 10º.
E ainda, são objetivos intermediários deste trabalho: apresentar a evolução
histórica do sistema prisional brasileiro; descrever a relação entre a legislação
brasileira e os pressupostos da Organização das Nações Unidas (ONU) no tratamento
destinado aos indivíduos privados de liberdade; identificar as medidas necessárias,
tais como: educação, atenção à saúde, trabalho, assistência familiar e religiosa,
adequação e aparelhamento das unidades prisionais, além de parcerias com a
sociedade civil; que viabilizem a ressocialização dos presos; e identificar as demandas
de investimento na qualificação, amparo à saúde e planos de cargos e salários dos
servidores do sistema penitenciário.
A presente pesquisa se restringirá ao sistema penitenciário público e à
realidade brasileira, ainda que os modelos internacionais sirvam de base para uma
nova proposta de reestruturação, sobretudo nos países que têm apresentado alto
índice de ressocialização de seus membros que, em algum momento, violaram
regras sociais e/ou legais, cite-se como exemplo a Noruega que ressocializa cerca
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de 80% dos sujeitos condenados a cumprir pena privativa de liberdade e tem sido
considerado um modelo de gestão prisional por diversos países. (BLUME, 2017).
Portanto, esta proposta de estudo se justifica, tendo em vista que nas
últimas décadas a sociedade brasileira tem convivido com o aumento da
criminalidade e com a sensação de insegurança. Como efeito da ação policial em
repressão ao crime, vê-se aumentar o número de pessoas presas, acarretando em
uma elevação significativa da população carcerária. (BRASIL, 2017).
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o Brasil
encontra-se em terceiro lugar no ranking de países com maior população carcerária
do mundo. (BRASIL, 2018).
Neste cenário, considera-se que a legislação brasileira não admite prisão
perpétua nem pena de morte, assim este trabalho mostra-se atual e relevante, porque
destaca que o combate ao crime acarreta aumento da população carcerária e à atenção
para o fato de que o indivíduo privado de liberdade retornará ao convívio social.
Partindo desta premissa, surge a questão: como os indivíduos, que em
algum momento de sua vida cometeram crime e cumpriram pena privativa de
liberdade no sistema penitenciário brasileiro, retornarão ao seio da sociedade?
Neste sentido a Lei de Execução Penal (LEP) brasileira (BRASIL, 1984) tem
a ressocialização como uma premissa básica e a compreende como um caminho
necessário ao desenvolvimento, pois reorganiza as falhas dos sistemas sociais e
valoriza o homem, promovendo segurança e defesa. Entretanto, infelizmente, o
Brasil não tem revelado eficiência em assegurar a ressocialização da sua população
privada de liberdade. (SILVA, 2014).
A metodologia empregada neste trabalho fundamenta-se na revisão
bibliográfica da literatura científica produzida sobre o assunto, com o objetivo de
responder à pergunta-problema anteriormente descrita.
Para melhor compreensão do tema, o estudo está estruturado da seguinte
forma: Capítulo 1: Introdução; Capítulo 2: Metodologia; Capítulo 3: A evolução
histórica do sistema penitenciário; Capítulo 4: A Organização das Nações Unidas, a
Legislação brasileira e o Indivíduo privado de liberdade; Capítulo 5: A
ressocialização como caminho para a segurança pública; Capítulo 6: Os pilares da
ressocialização; Capítulo 7: Atenção ao Servidor do Sistema Penitenciário; Capítulo
8: Conclusão.
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O primeiro Capítulo tem como foco apresentar esta temática de maneira
objetiva. O segundo Capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada no
desenvolvimento deste estudo. O terceiro Capítulo procura descrever a evolução
histórica do sistema penitenciário. O quarto Capítulo tem como foco apresentar a
relação entre os pressupostos da Organização das Nações Unidas (ONU) para o
tratamento dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdadea legislação
brasileira e o indivíduo privado de liberdade. No quinto Capítulo discute-se a
ressocialização como forma de garantir e promover a segurança pública. O sexto
Capítulo discute os pressupostos básicos para a ressocialização dos indivíduos que
cumprem pena privativa de liberdade e se subdivide nos seguintes tópicos: educação,
saúde, trabalho, necessidade de adequação e aparelhamento das unidades prisionais,
assistência religiosa e familiar e a participação da sociedade civil. O sétimo Capítulo
procurou abordar a importância de investimento no servidor do sistema penitenciário
com foco na capacitação, na atenção à saúde e no planejamento de carreira, cargos e
salários, a fim de promover uma mudança de paradigma, ou seja, de que os
servidores deixem de ser instrumento, meramente, de punição para se tornarem
agentes ressocializadores. O oitavo Capítulo apresenta as conclusões acerca da
pesquisa realizada.
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2 METODOLOGIA

Esta pesquisa se baseou em uma revisão bibliográfica de livros, artigos,
monografias, dissertações, teses e periódicos nacionais e internacionais, além da
legislação nacional que contemple a problemática da ressocialização dos indivíduos
privados de liberdade abordada no presente trabalho.
Tal proposta metodológica de pesquisa é conceituada como:
"As pesquisas de revisão bibliográfica (ou revisão de literatura) são aquelas
que se valem de publicações científicas em periódicos, livros, anais de
congressos etc. não se dedicando à coleta de dados in natura, porém não
configurando em uma simples transcrição de ideias. Para realizá-la, o
pesquisador pode optar pelas [revisões de narrativas] convencionais ou
pelas revisões mais rigorosas". (BRASILEIRO, 2013, p.47).

Este trabalho tem como questão principal as demandas de reestruturação do
sistema penitenciário brasileiro, de modo a garantir a segurança da sociedade, por
meio da ressocialização dos indivíduos privados de liberdade em substituição ao
modelo meramente punitivo de encarceramento. Para essa pesquisa foi utilizada
como estratégia metodológica a revisão bibliográfica da literatura disponível sobre o
tema.
Além disso, ela foi embasada em documentos escritos, os quais foram
publicados em bancos de dados virtuais como: Scielo, Lilacs, BVS-Psi, Google
Acadêmico, bem como livros, revistas, dentre outros, usando os seguintes
descritores:

sistema

penitenciário;

ressocialização;

carências

do

sistema

penitenciário; trabalho, saúde, assistência religiosa e familiar no sistema prisional;
direitos humanos; saúde e capacitação do servidor prisional.
Após análise crítica da literatura, a amostra de referências foi constituída
pelas publicações que atenderam aos critérios de inclusão dos textos a respeito do
assunto em questão definidos neste estudo.
Embora teoria e método sejam coisas diferentes, esses dois termos são
indivisíveis, "[...] devendo ser tratados de maneira integrada e apropriada quando se
escolhe um tema, um objeto, ou um problema de investigação [...]”. (MINAYO, 2010,
p. 44).
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2.1 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

A presente pesquisa objetiva investigar as demandas de reestruturação do
sistema penitenciário brasileiro, com vistas a prover a segurança da sociedade por
intermédio da ressocialização dos indivíduos privados de liberdade em substituição
ao caráter meramente punitivo do encarceramento, resguardando a dignidade da
pessoa humana e se limitará ao sistema penitenciário público e à realidade
brasileira.
Deste modo, este trabalho abordouo modelo de política da Noruega que tem
dado outras destinações às suas unidades prisionais, por estas estarem ociosas
pela falta de demanda, já que além de terem menos pessoas cometendo crime, o
índice de ressocialização é muito mais expressivo. Tratou, ainda, das propostas dos
Estados Unidos da América, China e Rússia, por estes países apresentarem as
maiores populações carcerárias do mundo. (BLUME, 2017; GOMES, 2013).
Para atingir os objetivos propostos estudou-se apenas os aspectos que
influenciam a ressocialização pautados nos Direitos Fundamentais elencados na
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2018) e na Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988).
Não foram alvo deste trabalho as propostas que violam a dignidade da pessoa
humana, os modelos privados de instituições prisionais ou de parcerias públicoprivadas, as crianças e adolescentes infratores.
Assim sendo, destaca-se que, a ressocialização de pessoas condenadas às
penas privativas de liberdade é um tema controverso, complexo, carregado de
emotividade e apelos sociais. De um lado, uns querem a extinção das referidas
sanções e, particularmente, das prisões; do outro, há defensores de penalidades
mais severas que podem chegar até a pena de morte, como medida de proteção da
sociedade. Desta forma, o presente trabalho impõe um limite legal para a
abordagem da ressocialização, excluindo qualquer demanda que não contemple o
devido arcabouço legal sobre o assunto em tela.
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3 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Ao tratar a temática sistema penitenciário é essencial abordar a questão das
penas, cujo significado tem diferentes origens e conotações. No presente trabalho, o
conceito de pena será abordado apenas no contexto jurídico em que esta é entendida
como a consequência jurídica a qual se impõe ao transgressor das normas, “[...] é a
sanção, consistente na privação de determinados bens jurídicos que o Estado impõe
contra a prática de um fato definido na lei como crime [...]”. (OTTOBONI, 2001, p. 4).
Garutti e Oliveira (2012, p. 4) acreditam que a punição tenha surgido na Era
Primitiva, quando o homem passou a viver em grupos, como forma de punir os
transgressores das normas.
Neste sentido, Beccaria (2012), organiza suas ideias a partir do contrato
social, como fundamentação ao fato de que o homem primitivo, considerado
selvagem, se viu impelido a se agrupar como propósito de garantir a sobrevivência e
dessa forma, abriu mão de parte de sua liberdade em detrimento da segurança.
Assim, a formulação das legislações é pautada nas relações sociais e de poder
vivenciados pela sociedade e somente as leis podem impedir ou pôr fim aos abusos
e privilégios usufruídos por uma minoria.

3.1 A EVOLUÇÃO DAS PENAS

Diversas teorias tentam compreender a essência da pena e estas têm sido
organizadas de diferentes formas. Segundo Amaral (2017, p. 43) a sanção teria uma
função de retribuir “[...] a prática de um mal (o delito) com outro mal (a pena). Seria um
mecanismo de justiça universal, compensatório em si e de natureza retributiva [...]”.
Segundo Garutti e Oliveira (2012), didaticamente, a penalidade se classifica
de diferentes maneiras, que variam quanto à sua função e aos períodos históricos,
podendo ser: Vingança Privada, Vingança Divina, Vingança Pública, Humanitária,
Criminológica ou Científica e Novas Defesas. Vale ressaltar que, não há rigidez
temporal neste tipo de classificação, pois comumente um período sofre influência do
outro e, muitas vezes, eles coexistem.
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O período da - vingança privada -, considerado como o mais antigo da
história, entendia a punição como uma forma de vingança, pela ofensa sofrida. A
aplicação da punição era estabelecida pelo ofendido que poderia matar, escravizar,
banir o agressor e a sanção poderia ser imposta à sua família ou tribo. Era comum
que a pena imposta fosse desproporcional ao ato cometido. É neste contexto que
surge a lei do Talião: “[...] olho por olho, dente por dente [...]” que influenciou a
criação de diversas regulamentações da pena na Antiguidade, como o - Código de
Hamurabi. (NORONHA, 2000, p. 21).
A fase compreendida como vingança divina referia-se à fase em que os
crimes cometidos eram considerados uma afronta contra os deuses, que eram os
responsáveis por assegurar a paz. Assim, as punições deveriam acalmar a fúria dos
deuses e as penas, geralmente, envolviam sacrifícios humanos, pois além de
satisfazer as divindades, “[...] punia-se o ofensor e intimidava-se a população para
que não mais praticasse atos considerados criminosos [...]”. Foi um período
considerado perverso pela forma de aplicação das sanções. (GARUTTI; OLIVEIRA,
2012, p. 5).
Ao tempo davingança pública reportava-se a época em que o poder público
tornou-se a instância reguladora de aplicação das penas, a partir das decisões do rei,
que aplicava a sanção de acordo com os seus interesses e conservava a - lei do
Talião. A autoridade públicalançava mão de punições violentas e desproporcionais:
torturas, mutilações, flagelações, banimento e morte. A aplicação da penalidade,
também, se estendia à família do ofensor. Neste momento, o Estado assume a
responsabilidade pelo direito de punir e suas ações eram validadas pela Igreja
Católica. Entretanto, por esta decisão se concentrar nas mãos do soberano, não se
observava critérios claros e objetivos para a aplicação das penalidades, que tratava
com desigualdade os cidadãos.
No período humanitário da pena, a sua execução acontecia em local público e
eraconsiderada um espetáculo para a população, objetivando a promoção do medo
social de quetodo sujeito, ao ser condenado, pudesse passar por grande sofrimento. Tal
exposição desencadeou o desagrado da sociedadecomos exageros das punições e
com a maneira de aplicação da sanção. Assim, é neste contexto de exposições das
puniçõese revolta da população que surgem as seguintes propostas: penalidades
proporcionais aos delitos; a pena de morte e as torturas, como tipo de obtenção de
prova, deveriam ser abolidas; os acusados e condenados deveriam sertratados de
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forma diferenciada; as prisões deveriam ser higienizadas e estabelecer rotinas em que
o condenado pudesse trabalhar e receber educação moral e a pena deveria ter previsão
legal. As ideias de Cesare Beccaria, na Itália, e John Howard, na Inglaterra, foram
extremamente relevantes para as mudanças ocorridas nesta fase.
O período denominado por - criminológico ou científico - da pena foi
fortemente influenciado pelas críticas e propostas emergentes na época do período
humanitário. Com a mudança paradigmática, o delito passou a ser entendido “[...]
como um fato individual e social e o criminoso, assim como as causas que o levaram
a cometer o delito, passaram a ser objeto de investigação [...]”. (GARUTTI; OLIVEIRA,
2012, p. 13). A sanção passa a ser vista como uma forma de tratamento e não como
um castigo. Além disso, a periculosidade do ofensor torna-se o termômetro que
determina o tratamento. Neste momento, questões como “[...] a individualização da
pena, periculosidade e medida de segurança passaram a ser discutidas com maior
profundidade [...]”. Após a Primeira Guerra Mundial, a pena de morte volta a ser
adotada em alguns países. (GARUTTI; OLIVEIRA, 2012, p. 15).
E, por fim, o atual período de - Novas Defesas ou “Neodefensismo” entende,
após diversas mudanças paradigmáticas, que “[...] a pena passa a ser vista como
tendo caráter expiatório, mas voltado para a proteção da sociedade [...]”. (GARUTTI;
OLIVEIRA, 2012, p. 15). Espera-se que, o tratamento direcionado ao criminoso
durante o cumprimento da sanção seja humanizado, com foco na ressocialização do
indivíduo. Surgem severas críticas ao sistema penitenciário, que é visto como
oneroso e ineficiente para atingir o propósito de ressocialização, além de fortalecer a
reincidência criminal. Portanto, a prisão se destinaria apenas aos indivíduos de alta
periculosidade e aos demais caberiam penalidades alternativas em substituição às
penas privativas de liberdade.

3.2 A EVOLUÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Na Idade Média, a Igreja Católica adotou novas medidas de castigos para os
monges rebeldes ou infratores e estes castigos serviriam como penitência, para que o
sujeito reconhecesse os seus pecados. Para tanto, os locais isolados eram
considerados adequados para o cumprimento da penitência. Além disso, “[...] a
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obrigação de restituição e reparação do dano, denotando preocupação com a vítima,
não eximia o pecador – delinquente – da pena, que iria contribuir para ele não voltar a
praticar o ato e se corrigir [...]”. (SALA, 2000, p. 35).
É neste cenário que, esta denominação foi adotada pela justiça ao
estabelecer a pena privativa de liberdade como um tipo de penalidade, em que o
sujeito deveria ser conduzido a um local apropriado a esse fim: se penitenciar pela
prática de um crime.
De acordo com Santis e Engbruch (2012, p. 145), foi só a partir do século XVIII
que o Direito Penal passou a considerar a pena privativa de liberdade como uma
sanção penal, também tida como uma evolução focada na humanização, pois até
então, o Direito Penal se caracterizava por penas “cruéis e desumanas”. A privação de
liberdade não era considerada uma forma de punição, mas apenas uma maneira de
garantir que o acusado de ter praticado um delito, não fugisse e/ou objetivando produzir
provas, por meio do uso de tortura do acusado, que à época era considerada uma
forma legítima de obtenção de provas. Assim, “[...] o encarceramento era um meio, não
o fim da punição [...]”.
Foucault (2007, p. 12) aponta que, ao final do século XVIII e início do século
XIX, extinguiu-se a punição que expunha “[...] o corpo supliciado, esquartejado,
amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto,
dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão
penal [...]”. Aos poucos a execução da pena passa a ser um procedimento
administrativo que “[...] desonera a justiça, ao mesmo tempo em que se livra do
secreto mal-estar [...]”, gerado pela exposição da execução penal, em que o
carrasco, ao cumprir o seu papel legal, se confundia com o criminoso. (FOUCAULT,
2007, p. 13).
Ao final do século XVIII, John Howard critica a realidade prisional da Inglaterra,
ao mesmo tempo que propõe alterações na infraestrutura dos estabelecimentos
prisionais, já que estes passaram a ter como foco a “punição em si”. Em 1787, Jeremy
Bentham propõe a adoção do modelo Panóptico de unidade prisional, em que apenas
um vigilante é capaz de observar todos os presos sem ser visto por estes. “[...] A prisão
seria uma estrutura circular, com celas em sua borda, e no meio vazio se encontra a
torre com o vigia ‘onipresente’ [...]”. (SANTIS; ENGBRUCH, 2012, p. 146).
No final do século XVIII e início do século XIX, nos Estados Unidos da América
surge a proposta de um novo modelo de prisão, em que o condenado deveria
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permanecer isolado, em reclusão total, sem qualquer tipo de contato com o mundo
externo, nem mesmo com outros presos. Além disso, a cela serviria, de repouso e
também para o trabalho e atividades físicas. Esse modelo de prisão ficou conhecido
como Sistema de Reclusão Total ou Sistema da Filadélfia. (FOUCAULT, 2007, p 143).
Outro modelo de prisão, conhecido como Sistema Nova Iorque ou Sistema de
Auburn, surgiu em 1820 e propôs que o isolamento total ocorresse somenteno período
noturno. As refeições e o trabalho deveriam ser exercidos em grupo. Entretanto, os
seus membros não poderiam manter qualquer tipo de comunicação, nem mesmo troca
de olhares, além de ser imposta a vigilância absoluta e a regra de silêncio. (SANTIS;
ENGBRUCH, 2012).
Neste contexto, surge na Inglaterra, um tipo de prisão que associa o modelo
de Filadélfia ao de Auburn e cria a progressão da pena. Inicialmente, o condenado
era inserido no sistema da Filadélfia e, posteriormente, no de Auburn (reclusão
noturna), para mais tarde evoluir para “[...] um regime semelhante ao de liberdade
condicional [...]” até obter a liberdade definitiva. Este estilo de prisão foi aperfeiçoado
na Irlanda, aonde em uma fase anterior à liberdade condicional, o condenado
poderia trabalhar em regime aberto. Posteriormente, outros incrementos foram
agregados a essasistemática, tais como: a remuneração dos condenados pelos
serviços prestados, na Espanha; e trabalho agrícola remunerado, ao ar livre e com
menos vigilância, na Suíça. (SANTIS; ENGBRUCH, 2012, p. 147).
Diante desse processo evolutivo, a punição vai se tornando velada e passa a
configurar a consciência abstrata: a mentalidade de que se pode ser punido e, este
fato, constitui num elemento que deve afastar o sujeito da prática criminosa e não
mais o espetáculo. Dessa forma, é possível afirmar que os corpos deixam de ser o
alvo de aplicação das penas, ao tempo que a alma do sujeito se torna o foco das
sanções, apesar de “[...] na realidade, a prisão, nos seus dispositivos mais explícitos,
sempre aplicou certas medidas de sofrimento físico [...]”. (FOCAULT, 2007, p. 19)
Foucault (2007, p. 132), por sua vez, aponta para o uso de técnicas de
disciplina para exercer o controle minucioso do corpo na atualidade, impondo aos
indivíduos uma sujeição, uma relação de “docilidade-utilidade”. Entende-se como dócil,
o “[...] corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado
e aperfeiçoado [...]”. Assim, entende-se que “[...] a disciplina ‘fabrica’ indivíduos. Ela é a
técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos
e como instrumentos de seu exercício [...]”. (MAGALHÃES et al, 2015, p. 289).
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Goffman (1991, p. 11) considera a prisão como uma instituição total e a
define como “[...] um local de residência e trabalho onde um grande número de
indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente
administrada [...]”. Tal fato, gera sofrimento na medida em que despersonifica o
sujeito, ignorando sua subjetividade.
Goffman (1991) corrobora com as ideias de Foucault (2007), na medida que
compreende as prisões como instituições totais, onde o sujeito é desapropriado do
seu eu, e é exigido que “docilizem os seus corpos”, ao se submeterem às regras
impostas pela instituição total, institucionalizando estes sujeitos.
Assim, é neste contexto de críticas aos modelos de prisões existentes, que viu-se
surgir diferentes modelos de estabelecimentos prisionais, trazendo uma nova perspectiva
de prisão que até então tinha um caráter temporário e passa a ter como foco a “punição
em si”, para posteriormente incluir a progressão de pena como uma perspectiva
“regeneradora” do sujeito que comete crimes. (SANTIS; ENGBRUCH, 2012, p. 146).
A despeito de toda a evolução histórica, recentemente, tem se observado
críticas à própria existência e manutenção do sistema penitenciário, considerado por
muitos como uma forma de desumanizar e segregar os sujeitos que lá residem. Ao
passo que, por outro lado, há os que reivindicam recrudescimento das sanções penais.
(GARUTTI; OLIVEIRA, 2012).

3.3 A REALIDADE BRASILEIRA

O processo de descobrimento e colonização do Brasil por Portugal foi
marcado pelo povoamento constituído, em grande parte, por indivíduos que eram
encaminhados ao Brasil, como punição do tipo deportação para a nova colônia, por
crimes praticados em Portugal. (ROCHA, 2006, p. 49).
Durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal seguiu-se às
Ordenações Filipinas para a tipificação penal e aplicação das sanções aos
condenados, tais como: “[...] pena de morte, degrado para as galés e outros lugares,
açoite, mutilação, queimaduras, confisco de bens, multa e humilhação pública [...]”.
Neste período, ainda não se aplicavam penas privativas de liberdade, pois a prisão
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tinha a finalidade apenas de evitar a fuga do acusado e obtenção de provas.
(SANTIS; ENGBRUCH, 2012, p. 147).
Segundo Sala (2000, p. 21), este período foi marcado pelas desigualdades de
aplicação das penas e pela “[...] confusão que existia entre Direito, Moral e a Religião e
outros vícios [...] as Ordenações Filipinas, em matéria penal teve sua vigência até 1830,
quando foram revogadas pela edição do Código Criminal do Império [...]”.
A Constituição brasileira de 1824 abole “[...] as penas de açoite, a tortura, o ferro
quente e outras penas cruéis; determina-se que as cadeias devem ser ‘seguras, limpas e
bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus, conforme as
circunstâncias e natureza dos seus crimes [...]”. (SANTIS; ENGBRUCH, 2012, p. 147).
A partir da criação do Código Criminal do Império, a pena privativa de
liberdade foi adotada no Brasil e adquire caráter dominante, com duas possibilidades
de aplicação: prisão simples e reclusão com trabalho, que poderia ser perpétua,
além de manter as penas de morte e de trabalhos forçados. O sistema de Auburn foi
adotado para construção das Casas de Correção do Rio de Janeiro (1850) e São
Paulo (1852). Entretanto, tal inovação não foi suficiente para forçar a mudança nas
demais prisões brasileiras. As unidades prisionais eram precárias e apresentavam
muitos problemas sendo que alguns deles persistem até os dias atuais, tais como:
“falta de espaço para os presos”, precariedade de assistência à saúde e higiene,
além de manter presos provisórios junto aos condenados e também “[...] mendigos,
índios, africanos livres e menores [...]”. (SANTIS; ENGBRUCH, 2012, p. 148).
Após a proclamação da República considerou-se urgente a atualização do
Código Penal, de modo a atender os ideais modernistas e se “igualar às grandes
nações”. Assim, em 11 de outubro de 1890, o novo Código Penal brasileiro foi
promulgado, seguindo o Sistema Progressista Irlandês, sobretudo pela progressão
da pena, do mais fechado para o mais aberto, abolindo as penas de morte,
perpétuas, açoite, as galés e nele previa-se a aplicação da prisão celular do tipo
isolamento por até dois anos e trabalho obrigatório, reclusão, encarceramento com
trabalho obrigatório e prisão disciplinar. Todavia, persistiu o problema da falta de
adequação das unidades prisionais da época para atender as novas possibilidades,
o que demandou diversas adequações e levou a promulgação do Decreto nº 22.213,
de 14 de dezembro de 1932, nomeada de Consolidação das Leis Penais. As penas
estabelecidas, anteriormente, foram mantidas, a exceção para a pena de banimento
e o fato de ter sido acrescida a “prisão correcional”, além de a pena disciplinar
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passar a ser aplicada apenas aos menores, 14 a 18 anos, que ganharam um Código
de Menores. (SALA, 2000; SANTIS; ENGBRUCH, 2012).
Segundo Rocha (2006, p. 52), o sistema penitenciário brasileiro remete ao
período científico da prisão do século XX, cujo objetivo “[...] era transformar o indivíduo
pelo aprisionamento do corpo [...] que deveria imprimir no criminoso uma nova vida [...]”.
É neste contexto, que em 1940 entra em vigor o Código Penal, o qual
prevalece até os dias atuais. Esta legislação sofreu a influência do Código Penal
Italiano (1930) e Suíço (1937) e trouxe diversas inovações, como por exemplo: “[...]
pluralidade de penas privativas de liberdades (reclusão e a detenção), o sistema
progressivo para cumprimento dessas penas [...] e o livramento condicional [...]”,
além de inserir na lei penal as medidas de segurança. (SALA, 2000, p. 29).
Desde 1940, o Código Penal tem sofrido algumas alterações, com o intuito de
acolher as demandas da atualidade, mas estas não têm sido consideradas suficientes,
mediante a efervescência de valores e inovações que atingem o homem
contemporâneo. Há uma enorme expectativa de mudança do Código Penal, sem que
haja, uma clareza sobre o momento em que esta, efetivamente, ocorrerá.
Em janeiro de 1996, a partir de um convênio firmado entre o governo de São
Paulo e a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) e sob
supervisão de um juiz idealizador do projeto, Nagashi Furukawa, iniciou-se em
Bragança Paulista uma proposta diferenciada de gestão prisional, com custos
menores, “[...] a partir da qual os presos trabalhavam, estudavam e possuíam uma
certa margem de liberdade intramuros, obtendo-se, como resultado mais evidente, a
diminuição dos casos de fuga e motins [...]”. Neste tipo de unidade prisional, os presos
e a comunidade são os principais gestores. A experiência exitosa foi implantada em
diversos estados da federação e em outros países, apesar de haver um entendimento
de que esse modelo não admite generalizações. (TEIXEIRA, 2006, p. 144).
Entretanto, Alvim (2006) aponta que no Brasil existem presídios que têm
proposto novas formas de atuar e assim, “[...] recuperam e ao mesmo tempo
ressocializam o detento, como ocorre na Associação de proteção e Assistência ao
Condenado (APAC) [...]”. Neste sistema, os presos são os administradores da
própria unidade e são tratados como seres humanos de fato e de direito.
Vale ressaltar que, esta forma de gestão prisional é absolutamente brasileira
e tem sido adotada por diversos países, como referência de política pública e um
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caminho para a problemática da ressocialização dos indivíduos que cumprem penas
privativas de liberdade.
Em contraponto ao modelo da Associação de Proteção e Assistência ao
Condenado, considerado mais humanizado, por volta de meados de 2001, após vários
presídios de São Paulo se rebelarem ao mesmo tempo, revelando o nível de
organização de facções criminosas, cria-se o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD),
considerado à época como a principal medida para o combate às organizações
criminosas. Inicialmente, este programa foi criado em São Paulo, mas teve adesão de
outros estados brasileiros. A proposta do RDD é “[...] endurecer ao máximo o
tratamento aos presos envolvidos em facções e com problemas disciplinares [...]”.
(TEIXEIRA, 2006, p. 147).
Conforme se verifica na tabela a seguir, o cenário atual revela que o Brasil
possui a terceira maior população prisional do mundo, com mais de 726 mil pessoas
presas. A taxa de ocupação de 197,4%, revela que tanto as pessoas privadas de
liberdade quanto os servidores e colaboradores que ocupam os espaços das prisões
estão vivendo em condições insalubres. A disponibilidade de vagas é metade da
demandada, conforme se observa na tabela a seguir:
Tabela 1–População prisional brasileira

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento
Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias. atualização – junho de 2016. Brasília, 2017.

25

Assis (2007, p. 1), em sua análise sobre o sistema penitenciário brasileiro,
aponta que as rebeliões e fugas constantes das unidades prisionais de todo o país,
“[...] são uma resposta e ao mesmo tempo um alerta às autoridades para as
condições desumanas a que são submetidos, apesar da legislação protetiva
existente [...]”. Ele ainda considera que o sistema penitenciário tem sido ineficiente
em atingir o propósito de ressocialização, já que, em média, pelo menos 70% dos
ex-detentos voltam a delinquir e acabam retornando à prisão.
Ao longo da evolução da humanidade tem se observado que a forma de
tratamento destinada aos indivíduos que praticam ilícitos penais tem sofrido
alterações, ora porque muitos atos considerados aceitáveis no passado deixaram de
ser aceitos no presente, ora porque a forma de tratar os indivíduos que violam as
leis também têm ganhado novos contornos.
Sala (2000, p. 57) acredita que, o problema do sistema penitenciário irá se
agravar, uma vez que não há “vontade política” para solucionar esta demanda, pois
a solução não reside apenas na construção de novas unidades prisionais. Este
autor, ainda, ressalta a importância de se ter, à frente da direção dos
estabelecimentos prisionais, pessoas qualificadas, que possam buscar alternativas
“criativas e positivas” e assim, colaborarem de forma efetiva com a busca de
soluções para tão grave problema.
Desta forma, em meio às críticas e reflexões sobre os contextos jurídico,
político e de segurança, dentre outros, pode-se concluir que, o sistema penitenciário
brasileiro perpassa o tempo com carências seculares: falta de vagas; precariedade
na assistência à saúde, necessidade de adequação das estruturas físicas, que com
frequência são insalubres; pouca qualificação dos profissionais para atuarem como
agentes promotores da ressocialização dos indivíduos privados de liberdade;
deficiência na oferta de vagas de emprego e ensino para os custodiados; ineficiência
na classificação e separação de presos, a partir de seu histórico criminal e social;
ausência de uma política de atenção aos egressos etc.
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4 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O
INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE
Desde a antiguidade, Aristóteles afirmava que o ser humano é um ser
tipicamente social, o que implica dizer que para uma convivência minimamente
organizada existe a necessidade de se estabelecer regras sociaiseque a não
obediência a essas normas pode acarretar em algumas punições, dentre elas,
cumprir pena privativa de liberdade.
Neste sentido, a forma de aplicação das sanções privativas de liberdade
sofreu alterações ao longo da história da humanidade e mais recentemente, após as
duas grandes guerras mundiais, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a
discutir a necessidade de humanização do tratamento destinado aos criminosos.
(GARUTTI; OLIVEIRA, 2012, p. 15).
Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), promulgada
pela ONU, em 10 de dezembro de 1948, considera como princípio fundamental a
dignidade da pessoa humana e, em seu art. 5º, estabelece que “[...] ninguém será
submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante
[...]”. É importante salientar que, a ONU não faz distinção, nem exceção a nenhum
ser humano, além de abordar outras garantias aos indivíduos em conflito com a lei.
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009, art. 5o).

4.1 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E AS ORIENTAÇÕES PARA
RECLUSOS

Em 1955, a ONU, por meio do primeiro Congresso das Nações Unidas sobre
Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra,
estabeleceu as Regras Mínimas Para o Tratamento de Prisioneiros. Tais regras
foram aprovadas pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, por
intermédio da Resolução 663 C (XXIV), de 1957 e aditada pela Resolução 2076
(LXII) de 1977. Em maio de 1984, com base na Resolução 147/1984, o Conselho
Econômico e Social aprovou treze procedimentos para a aplicação efetiva das
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Regras Mínimas Para o Tratamento de Reclusos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2018).
Em 22 maio de 2015, a Organização das Nações Unidas realizou uma
atualização das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos
(Resolução 70/175), que passou a ser conhecida como Regras de Nelson Mandela.
(BRASIL, 2016). Neste documento, a ONU procurou “[...] estabelecer o que
geralmente se aceita como sendo bons princípios e práticas no tratamento de
reclusos e na gestão dos estabelecimentos prisionais [...]”. (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 1).
Esta atualização teve como foco reforçar e ampliar o respeito à dignidade
dos indivíduos privados de liberdade, garantindo o acesso à saúde e o direito amplo
de defesa, além de regular as sanções disciplinares. Na base desta atualização está
o objetivo de tratar os presos com imparcialidade, sem qualquer tipo de
descriminação por motivo de “[...] raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política,
origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação [...]”.
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 3).
A primeira parte das Regras de Nelson Mandela é de aplicação geral e se
refere “[...] à administração geral dos estabelecimentos prisionais, aplicável a todas
as categorias de reclusos, incluindo os que estejam detidos para aplicação de
‘medidas de segurança’ ou que sejam objeto de medidas de reeducação ordenadas
por um juiz [...]”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 2).
Esta fase das Regras Mínimas Para o Tratamento de Reclusos e aborda os
seguintes aspectos: registro dos reclusos; separação de categorias; alojamento
destinados aos presos; higiene pessoal; vestuário e roupas de cama; alimentação;
exercício e desporto; serviços médicos; restrições, disciplinas e sanções;
instrumentos de coação; revistas aos reclusos e inspeção de celas; informações e
direito de reclamações dos reclusos; contatos com o mundo exterior; biblioteca;
religião; depósito de objetos pertencentes aos reclusos; notificações; investigações;
transferência de reclusos; pessoal do estabelecimento prisional; inspeções internas
e externas.
É importante salientar que, esse conjunto de regras procurou garantir a
adequação da infraestrutura das unidades prisionais, ressaltando a importância da
existência de celas, espaços de trabalho, lazer, estudo e leitura com ventilação,
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luminosidade, dimensão física, aquecimento, mobiliário e limpeza que preservem a
dignidade da pessoa.
A Organização das Nações Unidas (2015, p. 24) destaca a necessidade de
qualificação dos servidores do sistema prisional ena Regra 74 consta que “[...] a
administração prisional deve selecionar cuidadosamente o pessoal de todas as
categorias, dado que é da sua integridade, humanidade, aptidões pessoais e
capacidades profissionais que depende a boa gestão dos estabelecimentos
prisionais [...]”. Para tanto, a ONU, ainda, observa as necessidadesdos funcionários
possuírem “um bom nível de educação”, além de “[...] ser-lhes proporcionados
condições e meios para poderem exercer as suas funções de forma profissional [...]”,
o que deve ser assegurado, por meio de “[...] cursos de aperfeiçoamento
organizados periodicamente [...]”. A remuneração dos profissionais que atuam em
unidades prisionais, também, foi um dos aspectos tratados nas referidas Regras,
apontando que esta “[...] deve ser suficiente para permitir recrutar e manter ao
serviço homens e mulheres competentes [...]” e garantir a “[...] segurança no
emprego dependente apenas da boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão física
[...]”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 24).
A segunda parte das Regras de Nelson Mandela aborda as especificidades
de cada categoria de reclusos: condenados (Categoria A), com transtornos mentais
e/ou problemas de saúde (Categoria B), ou prisão provisória (Categoria C), presos
civis (Categoria D), pessoas presas ou detidas sem acusação (Categoria E).
Entretanto, endente-se que, na medida do possível, as regras gerais devem ser
aplicadas a todas as categorias, desde que não se contradigam e sejam pertinentes
com as respectivas regras de cada categoria.
Nesta parte são estabelecidas regras aplicáveis às categorias especiais,
compreendendo que a prisão, por si só, já é capaz de causar sofrimento ao privar o
indivíduo de um dos seus maiores bens que é a liberdade, cerceando sua
autodeterminação. Por esta razão, o sistema prisional não deve “[...] agravar o
sofrimento inerente a tal situação [...]”. Ainda, segundo o autor, o objetivo da pena
“[...] privativa de liberdade é, em última instância, proteger a sociedade contra o
crime [...]”. (ABBADI, 2012, p. 19).
Neste contexto, a pena deve focar “[...] medidas necessárias para assegurar
ao recluso um regresso progressivo à vida em sociedade [...]” (ORGANIZAÇÃO DAS
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NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 28), ou seja, o foco é a vida do sujeito na convivência
em sociedade, usufruindo da liberdade e não na manutenção deste na prisão.
Neste sentido, a concretização deste princípio “[...] exige a individualização
do tratamento e, para este fim, um sistema flexível de classificação dos reclusos
[...]”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 28). Assim, o tratamento
deverá atender às diferentes demandas de cada grupo, promovendo a sua
reabilitação; desenvolvendo nas pessoas privadas de liberdade “[...] a vontade e as
aptidões que as tornem capazes, após sua libertação, de viver no respeito pela lei e
de prover às suas necessidades. Este tratamento deve incentivar o respeito para si
próprias e desenvolver o seu sentido de responsabilidade [...]”. (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 29).
Para o sucesso desse objetivo a administração prisional deve garantir
assistência religiosa, educacional, moral, além de orientação e formação
profissional, desenvolvimento físico à cada recluso; considerando seu “[...] passado
social e criminal, as suas capacidades e aptidões físicas e mentais, a sua
personalidade, a duração da condenação e as perspectivas da sua reabilitação [...]”.
A ONU ressalta que o aprisionamento do indivíduo deve manter o foco na vida do
sujeito em liberdade e não na exclusão, e que para tal propósito é de suma
importância a cooperação de organismos comunitários que propiciarão a reinserção
gradativa do sujeito à sociedade. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p.
29).
Por fim, cabe salientar que as Regras de Nelson Mandela não incluem as
instituições destinadas aos menores delinquentes, apesar de compreender que
estas podem ser aplicadas a tais instituições, apesar de o entendimento geral ser de
que “[...] os delinquentes juvenis não deveriam ser condenados à pena de prisão
[...]”. (ABBADI, 2012, p. 16).

4.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O TRATAMENTO DE RECLUSOS

O Brasil é um dos países membros da Organização das Nações Unidas,
além de signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), e neste
contexto, traz no cerne da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de
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1988 (BRASIL, 1988) e da Lei nº 7210/1984, que trata da Execução Penal (BRASIL,
1984), as garantias que reforçam os pressupostos básicos preconizados pela
DUDH. (ABBADI, 2012).
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, não aborda de
forma específica o tratamento destinado aos indivíduos privados de liberdade.
Entretanto, o artigo 5º da CRFB trata dos direitos e garantias individuais do cidadão,
não excluindo nenhum indivíduo, nem mesmo os criminosos. Assim, os direitos
previstos na Constituição Federal de 1988 se estendem a todos os brasileiros,
inclusive os aprisionados. Além disso, a Carta Magna não revogou a Lei de
Execução Penal (LEP) de 1984, que aborda especificamente o tratamento a ser
dado aos encarcerados. (BRASIL, 1988; BRASIL, 1984).
Neste sentido, em 11 de julho de 1984, foi promulgada a Lei nº 7210, que
versa a respeito da Execução Penal brasileira (LEP). Nesta lei, procurou-se atender
às diretrizes gerais preconizadas pelas Regras Mínimas para Tratamento de
Prisioneiros de 1977, da ONU, adequando tais regras à realidade brasileira e, ainda,
apresentando algumas evoluções. (ABBADI, 2012).
A LEP brasileira é constituída de nove títulos que abordam os seguintes
aspectos: o Objeto e a Aplicação da Lei de Execução Penal; o Condenado e o
Internado; os Órgãos da Execução Penal; os Estabelecimentos Penais; Execução
das Penas em Espécie; Execução das Medidas de Segurança; os Incidentes de
Execução; o Procedimento Judicial e as Disposições Finais e Transitórias. (BRASIL,
1984).
A Lei de Execução Penal prevê, no Título I, que tanto o preso provisório
quanto o condenado na justiça comum, eleitoral ou militar receba tratamento
igualitário. Além de ter procurado assegurar ao recluso, apenado ou internado, todos
os direitos que não sejam diretamente atingidos, por meio de uma decisão judicial ou
pela legislação, coibindo assim, qualquer ato que faça distinção social, racial, política
ou religiosa. Observa, ainda que “[...] o Estado deverá recorrer à cooperação da
comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança [...]”.
(BRASIL, 1984, p. 1).
O Capítulo I, do Título II, aborda a classificação dos condenados, apontando
que esta deverá atentar para os “[...] seus antecedentes e personalidade, para
orientar a individualização da execução penal [...]”, além de ressaltar que a avaliação
de classificação deverá ser realizada por uma equipe técnica, composta pelos
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seguintes profissionais: psiquiatra, psicólogo, assistente social, chefe de serviço e o
diretor geral da unidade prisional como dirigente da reunião. Tais profissionais, ao
avaliarem o indivíduo, condenado ou provisório, devem pautar suas indicações de
tratamento, considerando a história de vida do sujeito, propondo a adequação e
individualização do atendimento, com vistas à vida em liberdade, promovendo
assim, a reinserção social do sujeito. (BRASIL, 1984, p. 1).
O Capítulo II, do Título II, trata Da Assistência do preso e internado,
ressaltando que esta “[...] é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o
retorno à convivência em sociedade [...] a assistência estende-se ao egresso [...]”. A
LEP estabelece que, a assistência deverá abordar as seguintes áreas: material
(alimentação, vestuário e instalações higiênicas), saúde (médico, farmacêutico,
odontológico de caráter preventivo e curativo), jurídica (presos e internados sem
recursos para constituir um advogado), educacional (instrução escolar e formação
profissional, sendo o ensino fundamental obrigatório), social (tem a finalidade de
amparar o preso ou internado os preparando para o retorno à vida em liberdade) e
religiosa (preservando a liberdade de escolha do sujeito). (BRASIL, 1984, p. 2).
A Lei de Execução Penal aborda, em seu Capítulo III, a necessidade de
ofertar trabalho aos presos, considerando “[...] o trabalho do condenado, como dever
social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva [...]” e
a remuneração não pode ser inferior a três quartos do salário mínimo. Salienta que,
o preso condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar, desde que
sejam respeitadas as suas aptidões e capacidades. Entretanto, o preso provisório
não é obrigado a trabalhar, mas fazendo isso desenvolverá as atividades laborais no
interior do estabelecimento. A legislação, ainda, considera que, ao selecionar um
preso para o trabalho, deve-se levar em consideração sua aptidão, necessidades e
oportunidades futuras no mercado de trabalho, além de ser adequado às condições
de cada sujeito. (BRASIL, 1984, p.6).
O Capítulo IV trata dos deveres, direitos e disciplina a que está sujeito o
condenado, estabelecendo as faltas disciplinares, sua classificação, assim como, as
recompensas, as sanções e a aplicação destas, no trâmite do processo disciplinar.
O Título III aborda dentre outros aspectos, a administração e o pessoal dos
estabelecimentos

penais,

determinando

que

a

direção seja

ocupada

por

profissionais com formação superior nas áreas de “[...] Direito, Psicologia, Ciências
Sociais, Pedagogia ou Serviço Social [...]”, agregando-lhes experiência na área
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administrativa. Quanto aos servidores do sistema prisional, entende-se que há
necessidade de profissionais para atuarem em “[...] diferentes categorias funcionais,
segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às
funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais
funções [...]”, salientando-se a necessidade de “[...] preparação profissional, cuja a
ascensão funcional dependerá de cursos específicos de formação, procedendo-se a
reciclagem periódica dos servidores em exercício [...]”. (BRASIL, 1984, p. 15).
O Título IV relaciona e define os tipos de estabelecimentos penais,
considerando que estes se destinam “[...] ao apenado, ao submetido à medida de
segurança, ao preso provisório e ao egresso”. Determina, também, que um mesmo
“conjunto arquitetônico” pode abrigar diversos tipos de estabelecimentos, desde que
os sujeitos sejam previamente classificados e os condenados separados dos
provisórios, presos reincidentes separados dos primários, entre outros. Ressalta-se
que, os estabelecimentos penais enumerados e definidos por esta legislação são:
penitenciária; colônia agrícola, industrial ou similar; casa do albergado; centro de
observação; hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e cadeia pública.
(BRASIL, 1984, p. 19-21). Considerando o cenário existente, fica patente a
necessidade atualização da legislação de modo a incluir o Regime Disciplinar
Diferenciado e a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, além de
incluir a psicologia como uma ciência no campo da assistência à saúde e não
somente como um instrumento de avaliação.
Portanto,

em

atendimento

aos

pressupostos

de

diversos

acordos

internacionais e da legislação brasileira, a ressocialização emerge como uma
medida indispensável ao tratamento dos indivíduos condenados ao cumprimento de
penas privativas de liberdade. Assim sendo, o que se propõe é reinserir tais
indivíduos à vida social, após um período de aprisionamento, objetivando que estes
sujeitos, ao retornarem ao convívio social não reincidam em crimes. (BARATTA,
2011).
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5 A RESSOCIALIZAÇÃO COMO CAMINHO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Com a evolução do Direito Penal e da forma de cumprimento de pena, muito
se fala de ressocialização, mas afinal o que é ressocializar?
Segundo Houaiss (2009, p. 1654; 1761), ressocialização é o “[...] ato ou efeito
de ressocializar(-se) [...]” que, por sua vez, trata-se de “[...] voltar a socializar(-se) [...]”
e socializar

refere-se a “[...]

tornar(-se)

social, reunir(-se)

em sociedade;

sociabilizar(se), assocializar(-se) [...]”.
A Lei nº 7210, que versa sobre a execução penal brasileira, em seu art. 1º,
estabelece que a pena tem como objetivo oferecer as condições ideais de
integração social do condenado e não somente de fazer cumprir a sentença judicial.
(BRASIL, 1984).
Baqueiro (2017, p. 186-187 apud Durkheim, 2002) afirma que antes do seu
nascimento, o sujeito já tem traçadas as regras a que deve seguir e os
comportamentos que deve adotar.
Neste sentido, Foucault (2007) adota o termo “docilização dos corpos”,
referindo-se à submissão do sujeito aprisionado aos determinantes culturais, sem
que haja consciência de suas escolhas, assim pode-se dizer que tal palavra
compreende a submissão cega do sujeito às convenções sociais, ou seja, o
processo de ressocialização do indivíduo que cometeu crime, compreende a
docilização dos corpos, obtida a partir do processo de institucionalização do
indivíduo, conforme é retratado por Goffman (1991).
Ao se pensar sobre o criminoso e o objetivo de ressocialização da pena, tal
como é entendida nos dias atuais, e, considerando que ressocializar pressupõe fazer de
novo, fica a ideia de que a socialização que o sujeito teve, até então, não foi dentro das
normas e padrões estabelecidos socialmente e ao quebrar esse acordo, o sujeito
precisa ser reconduzido ao percurso determinado pela sociedade. (BAQUEIRO, 2017,
p. 182).
Neste contexto, emergem as seguintes indagações: O Estado possibilitou,
suprindo as necessidades básicas, a socialização adequada do sujeito, agora tido
como criminoso, antes que este quebrasse o contrato social? Onde estava o Estado
quando o sujeito estava sendo socializado? E, qual é a responsabilidade do Estado
no processo de ressocialização dos egressos do sistema prisional?
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Considerando os dados divulgados pelo Ministério da Justiça, por intermédio
do Departamento Penitenciário Nacional, sobre os indivíduos privados de liberdade
no Brasil, observa-se que a população carcerária brasileira, em sua maioria, é
constituída por sujeitos com reduzido poder aquisitivo, sem qualificação profissional
e com baixa escolaridade. (BRASIL, 2017). Tal fato, permite inferir que o Estado
esteve ausente durante o processo de socialização dessas pessoas. Será diferente
durante e após o aprisionamento?
Segundo Baqueiro (2017, p. 153), ressocializar sugere um discurso
adequado, imbuído de valores e respeito à dignidade humana, quando na verdade
se observa que o encarcerramento promove “[...] a perda da condição humana [...]”,
por meio do cumprimento da pena; onde “[...] há uma culturalização prisional e uma
desculturalização social [...]”, na medida em que o indivíduo passa a ser rigidamente
submetido “[...] a disciplina, horário, vigilância, castigo e trabalho [...] de tal sorte a
determinar a perda da identidade do preso [...] resta impossível nutrir qualquer
consciência ou senso crítico, apenas se cumpre ordens [...]”.
Baqueiro (2017, p. 155-164) afirma, ainda, que as normas jurídicas são
formuladas com vistas a atender os anseios das classes dominantes, mantendo o
controle da sociedade. Assim, emergem novos valores para que se possam
fortalecer os interesses dos grupos dominantes. Neste contexto, “[...] a função do
Direito Penal não é a concretização da justiça, mas sim, viabilizar a ‘convivência
social’ e a pena seria um dos mecanismos para se atingir esse objetivo [...]”.
Pitondo (2017) assegura que a pena, em sua essência, tem uma
característica ressocializadora, apesar de na prática observar-se uma distorção da
verdadeira função desta, que não deveria ser somente de punição. O seu principal
foco deveria sempre ser o de buscar “uma reabilitação” do preso, para que ao
retornar ao convívio social, este tenha adquirido outros valores que sejam mais
compatíveis com uma convivência mais harmoniosa no seio sociedade. A pena deve
ser vista como “[...] um instrumento para que o preso busque uma reabilitação e
volte à sociedade com outros valores e, de um modo geral, amparado e resguardado
pelo Estado a fim de reestruturá-lo para que tenha uma vida digna [...]”.
Baqueiro (2017, p. 174) declara que a despeito de todas as críticas feitas ao
Direito Penal, que confere ao Estado a condição de intervencionista, não se pode negar
o avanço que o mesmo trouxe: “[...] a previsão de direitos e garantias fundamentais
tendentes a assegurar a dignidade da pessoa humana [...]”. Assim, como também se
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observa o avanço no Direito Penal, o qual entende que o “[...] Estado Social
Democrático baseia-se na ideia de que a liberdade é a regra e a prisão a exceção [...]
apenas quando for indispensável se poderá segregar a liberdade do indivíduo [...]”.
Neste

contexto,

os

princípios

de

legalidade,

razoabilidade

e

proporcionalidade tornam-se os pilares do Direito Penal, apesar de, muitas vezes,
serem aplicados de modo deturpado em razão das funções não declaradas pelo
Estado, além de frequentemente, o Estado se eximir de suas responsabilidades “[...]
diante de suas falhas [...]”, cite-se como exemplo, o fato de que, em função do
aumento da violência e da criminalidade, o Estado procura endurecer a pena ao
invés de investir em emprego e educação que podem configurar a causa do
aumento da violência. (BAQUEIRO, 2017, p. 175).
Neste cenário, vigora a ideia de que um dos objetivos da pena é a “[...]
neutralização do indivíduo e a reeducação [...]”. Nesse processo, a atividade laboral
ganha destaque, pois é por meio do trabalho “[...] que o condenado conseguirá se
readequar ao convívio em comunidade [...]”. A pena visa a educação do criminoso e
deve possibilitar que seja desenvolvido nele o “[...] senso de responsabilidade [...]”,
além da cidadania e coletividade. Assim, para que se alcance estes propósitos devese “[...] respeitar a condição humana, a integridade física e psíquica do preso [...]”.
(BAQUEIRO, 2017, p. 174;179).
Pitondo (2017) enfatiza a relevância do Estado e da sociedade na
ressocialização do indivíduo privado de liberdade. Afinal, é necessário que o Estado
assuma medidas para a prestação de assistência ao preso e ao internado, de modo
a orientar o seu regresso à convivência social.
Apesar da ressocialização estar amparada na lei e nas orientações da
Organização das Nações Unidas, nos últimos anos tem se observado, como exposto
anteriormente, o crescimento da população carcerária e a ascensão do crime
organizado, tornando mais vulnerável a segurança pública, no Brasil. Dessa forma,
em função da incapacidade dos órgãos de segurança pública, devido altos índices de
ações do crime organizado e da violência contra pessoas, bens e patrimônio,
aterrorizando a população, as Forças Armadas têm sido convocadas a atuarem na
Garantia da Lei e da Ordem e na promoção da paz social, ainda que sua principal
missão constitucional seja de defesa da pátria.
De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional a atuação das Forças
Armadas, na segurança pública “[...] tem caráter subsidiário e só deve ocorrer ‘após
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esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio’ relacionados no art. 144 da Constituição
da República Federativa do Brasil [...]”. (BRASIL, 2016, p. 123).
Neste cenário, a ressocialização surge como uma das soluções para minimizar
o grave problema da criminalidade, mas não se encerra nela, o qual impacta
significativamente na segurança pública, na medida em que ao se diminuir a
reincidência criminal tem-se aredução de ocorrências de crimes cometidos por
indivíduos egressos do sistema prisional. Assim, a queda da reincidência criminal, por
meio da ressocialização, tem sido observada, por exemplo, na Suécia e na Noruega,
como um aspecto extremamente importante. (BOTELHO, 2018).
No cenário mundial, os países com maior população carcerária são: Estados
Unidos da América, China, Brasil, Rússia, Índia, Tailândia e México, conforme
apresentado no - ANEXO A. Observa-se que, cada país tem lidado com a
criminalidade e com a população carcerária de um modo peculiar.
Os Estados Unidos da América (EUA), tradicionalmente, são considerados
como o país da lei e da ordem e adota a política pública de segurança, nomeada de
guerra às drogas, que promoveu o crescimento do número de encarceramentos.
Segundo Blume (2017, p. 1), uma importante ação de combate ao crime nos EUA “[...]
foi o endurecimento geral da legislação, com penas mais longas para diversos crimes
[...]”. Até os anos de 1980 foi comum, neste país, prisões privadas. Entretanto, desde
então, estas têm sido incorporadas pelo serviço público, pois se mostraram incapazes
de reduzir os custos de forma significativa, além de apresentar menor oferta de
serviços de reabilitação e crescimento do número de motins. (BLUME, 2017).
O sistema penitenciário chinês foi considerado um dos mais bárbaros do
mundo, até 2013, por obrigar os presos a realizar trabalhos forçados, com atividades
de até 15 horas por dia, sem folgas. Este modelo é criticado pela falta de
transparência, com existência de prisões secretas e detenções à revelia do poder
judiciário, além do desrespeito aos direitos fundamentais do preso, preconizados
pela Organização das Nações Unidas, inexistindo o devido processo legal antes da
condenação e utilizando-se da tortura. Mediante o movimento de reforma do sistema
penitenciário, ocorrido em 2012, foi abolido o campo de trabalhos forçados. O
movimento de reforma do sistema penitenciário objetivou diminuir a violação de
direitos humanos imposta aos presos. (BLUME, 2017). Este sistema chinês não é
um modelo a ser seguido, porque não propicia ao preso condições de trabalho e
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nem o qualifica para inserí-lo no mercado de trabalho e reinseri-lo na sociedade,
após o cumprimento da pena, levando-o a cometer novos crimes.
No caso da Rússia, à semelhança da China, em que se observa o uso dos
campos de trabalho forçado, os presos são inseridos nos sistemas de colônias de
trabalho, porém a atividade laboral é remunerada e parte do salário é destinada ao
governo como forma de garantir a manutenção das unidades prisionais. (BLUME,
2017). Neste sistema russo existem alguns problemas. Um deles refere-se às
injustiças para com os presos tanto pelos trabalhos forçados quanto pelo confisco de
percentual de seu pagamento. O outro está ligado a não especialização dos
apenados, o que não proporciona a eles a chance de serem contratados pelas
empresas por falta de formação ou qualificação, após o cumprimento da pena.
Segundo Bortolotto (2016), o índice de reabilitação de presos na Noruega é
de cerca de 80% e o prazo máximo de cumprimento de pena é de 21 anos,
prorrogáveis por 5 anos para os casos em que o sujeito não se mostra
completamente “[...] reabilitado para o convívio social [...]”. No sistema penitenciário
da Noruega, a estrutura das unidades prisionais comporta celas sem grades,
bibliotecas, espaço para convivência familiar, práticas de esportes e artes, formação
profissional e trabalho remunerado. Parte do sistema é composto por “casas de
adaptação”, onde a rotina deve ser a mais normal possível.
No Brasil, de modo geral, observa-se o oposto do que ocorre na Noruega
com a população carcerária. Além da taxa de ressocialização ser de apenas 30%, a
estrutura das unidades prisionais não favorece a reintegração social dos presos.
Para complicar, há informações contraditórias sobre o índice de ressocialização no
Brasil, que variam entre 10 e 30%, apesar de todos reforçarem a ideia que este
resultado é muito baixo. (BORTOLOTTO, 2016; ASSIS, 2007).
Mediante o exposto, há de se reconhecer que o sistema penitenciário tem se
mostrado ineficiente em atingir o seu objetivo de ressocializar os condenados,
sobretudo por dar pouco enfoque aos programas de promoção da ressocialização,
priorizando apenas a repressão ao crime. Entretanto, a ressocialização, na atual
conjuntura de evolução moral da sociedade, se apresenta como uma forma menos
desumana de tratar o indivíduo encarcerado, evitando-se o risco de haver um
retorno à uma espécie de barbárie pelo fato de não se ter encontrado uma maneira
mais adequada de lidar com os indivíduos que cometem crimes.
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6 OS PILARES DA RESSOCIALIZAÇÃO

Rocha (2006) aponta para a realidade atual do sistema penitenciário
brasileiro, afirmando que esta reflete o abandono do Estado e da sociedade aos
indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade, o que é observado pela
carência de políticas públicas, superlotação, fugas, rebeliões, inadequação das
unidades prisionais e corrupção.
O descaso com o sistema penitenciário se reflete não somente nos
indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade, mas também nos servidores
do sistema penitenciário, que padecem do abandono do Estado e da sociedade.
(OLIVEIRA et al, 2013).
De acordo com as Regras Mínimas das Nações Unidas Para o Tratamento
de Reclusos, previstas pela Organização das Nações Unidas (2018), compreendese que é de suma importância que as unidades prisionais tenham como foco a
ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade. Neste
sentido, espera-se que os presos além de receberem tratamento humanizado,
também sejam comtemplados com assistência educacional, religiosa, de saúde,
trabalho, familiar, entre outras.Todas com vistas à melhoria das condições de vida
quando estiverem em liberdade.
A seguir, serãoabordados alguns dos principais pressupostos considerados
como pilares essenciais à ressocialização dos indivíduos reclusos.

6.1 EDUCAÇÃO

Durkheim (2011, p. 44, apud Kant), considera que a educação visa a “[...]
desenvolver em cada indivíduo toda a sua perfeição da qual é capaz [...]”,
compreendendo perfeição como a perspectiva de elevação de todas as
potencialidades que existem nas pessoas, da “[...] forma mais completa quanto
possível, mas sem deixá-las prejudicarem umas às outras [...]” e respeitando a
singularidade e a subjetividade do indivíduo.
Para Durkheim (2011, p. 43), a educação designa “[...] o conjunto das
influências que a natureza ou os outros homens podem exercer sobre a nossa
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inteligência ou vontade [...]”. Assim, pode-se entender que as habilidades humanas
estão diretamente associadas às relações que o indivíduo estabelece com a
natureza e com a sociedade, ou seja, o processo educacional é influenciado pelo
contexto sócio histórico em que o sujeito está inserido, que, por sua dinamicidade,
se transforma com o transcorrer do tempo.
De acordo com Santos (2013, p. 24), “[...] toda transformação [...] importante
na organização de uma sociedade apresenta uma mudança [...] na ideia que o
homem deve fazer de si mesmo. Por isso, [...] a educação tem caráter social, pois é
ela que traça o modelo do homem que cada um deve ser [...]”. Neste contexto, a
evolução da educação decorre do desenvolvimento social.
Desta forma, por suas características sociais, a educação demanda o
desenvolvimento e aprimoramento das pessoas. Assim, na realidade prisional, a
educação se configura como mais uma perspectiva de reintegração social, uma vez
que poderá preparar, de forma mais adequada e qualificada, o indivíduo privado de
liberdade, para o mercado de trabalho e assim possibilitar a sua reinserção social.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu capítulo III, seção
I, art. 205 estabelece que “[...] a 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, 1988, p. 121). Portanto, o texto
constitucional garante o direito à educação a todos os indivíduos, livres ou privados
de liberdade.
A Lei de Execução Penal, em seu capítulo II, seção V, estabelece que “[...] a
assistência educacional nos estabelecimentos prisionais brasileiros, compreenderá a
instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado [...]”, com vistas
à sua qualificação profissional e à vida em liberdade. (BRASIL, 1984, p. 4).
Segundo Saverio (2010, p. 59), “[...] a educação no sistema prisional sofre
de uma precariedade absoluta em unidades cada vez mais superlotadas. Do total de
presos brasileiros, 10,5% são alfabetizados e 70% dos presos brasileiros não
concluíram o ensino fundamental [...]”. Os dados atuais, divulgados pelo
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), revelam que 4% dos presos são
analfabetos, 6% são alfabetizados sem cursos regulares e 51% dos presos
brasileiros não concluíram o ensino fundamental, conforme- ANEXO B, que
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apresenta a escolaridade dos indivíduos privados de liberdade no Brasil. (BRASIL,
2017).
Considerando que a educação, em sua essência, se propõe a desenvolver
as potencialidades do sujeito, no contexto prisional, esta se torna um importante
aliado da ressocialização do indivíduo e, “[...] para isso se faz necessário o
desenvolvimento de programas educacionais [...] voltados para a educação básica
de jovens e adultos que visem alfabetizar e, sobretudo, trabalhar para a construção
da cidadania do apenado [...]”. (SAVERIO, 2010, p. 59).
Para Julião (2011 p. 152), “[...] o sistema penitenciário contemporâneo
abriga grande quantidade de jovens excluídos socialmente, segregados política e
economicamente dos benefícios sociais [...]” e a educação, apesar de ser uma das
possibilidades de promoção da ressocialização, é comumente vista como mera
ajuda para diminuir o ócio dos presos.
De modo geral, o Estado e a sociedade têm tradicionalmente negligenciado
a relevância da capacitação e qualificação da mão de obra do apenado para sua
efetiva ressocialização. Neste sentido ressalta-se que:
“É importante perceber que não basta criar uma escola associada ao
ensino profissional, mas sim uma que ajude a desenvolver
potencialidades (competências) que favoreçam sua mobilidade social,
não se deixando paralisar pelos obstáculos que serão encontrados na
relação social. Em suma, uma escola que privilegie a busca pela
formação de um cidadão consciente da sua realidade”. (JULIÃO,
2011 p. 148)

A despeito das dificuldades de execução de uma política educacional mais
efetiva no sistema prisional brasileiro, Fernando Salla (1999, p. 67) afirma que “[...]
por mais que a prisão seja incapaz de ressocializar, um grande número de detentos
deixa o sistema penitenciário e abandona a marginalidade porque teve a
oportunidade de estudar [...]”.
Assim, no cenário prisional, a educação possibilita além da preparação do
sujeito, por meio do desenvolvimento de suas competências para o mercado de
trabalho, a ressignificação dos seus valores, e também que o indivíduo, que outrora
cometera um crime, possa dar um novo sentido a sua existência e não volte a
cometer outros delitos. (JULIÃO, 2011).
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6.2 ATENÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE

Apesar de ser um dos pilares que embasam a Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, abordada nas Regras Mínimas das Nações Unidas para
o Tratamento de Reclusos de 2015, e, tambémde estar contemplada na Constituição
da República Federativa Brasileira (1988, p. 116) onde assegura que “[...] 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 [...]”. E, ainda, ser mencionada na Lei de Execução Penal (1984, p. 2),
garantindo que “[...] a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar à convivência em sociedade [...]”, a atenção à
saúde, que é uma necessidade básica do ser humano, é altamente negligenciada
pelo Estado, dentro das unidades prisionais. Assim, em paralelo à ausência de
políticas educacionais para o sistema penitenciário, encontra-se a falta de eficácia
da política de atenção à saúde do sujeito encarcerado.
Em uma pesquisa realizada por Sousa (et al, 2013), identificou-se que nas
unidades prisionais há “[...] carência de equipe multiprofissional qualificada e
permanente [...]”. Constatou-se que, os cuidados com a saúde ocorrem, quase
sempre e exclusivamente, em quadros de urgência. Observou-se poucas ações de
prevenção às doenças e promoção da saúde, apesar da recorrência de
enfermidades como pneumonia, doenças sexualmente transmissíveis, transtornos
mentais, entre outras, ser algo recorrente.
Em 2014, entrou em vigor o Plano Nacional de Saúde do Sistema
Penitenciário (PNSSP), do Ministério da Saúde, cujo objetivo é “[...] incluir no
sistema de saúde os brasileiros que cumprem pena e cumprir um direito garantido
pela Constituição [...]”. O PNSSP estabelece que os municípios assumam a
responsabilidade por sua população carcerária. Entretanto, a adesão do município
ao Plano deve ocorrer de forma voluntária o que limita e dificulta o acesso do
indivíduo privado de liberdade à saúde. (MINISTÉIRO DA SAÚDE, 2014, p. 2).
O referido plano estabelece diversas medidas com foco na atenção à saúde
do indivíduo privado de liberdade, como por exemplo “[...] a inserção formal da
população carcerária no Sistema Único de Saúde, assegurando que cada unidade
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prisional seja ponto integrante da Rede de Atenção à Saúde [...]”. Todavia,
observam-se muitos óbices em sua implantação, o que demanda ações mais
diretas, a fim de que se possa alcançar o seu objetivo de promoção da qualidade de
vida dos encarcerados. (FREITAS et al, 2016, p. 171)
O Plano Nacional de Saúde para o Sistema Prisional (PNSSP) estabelece
como diretrizes estratégicas de saúde:
“Prestar assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade
às necessidades de saúde da população penitenciária; Contribuir
para o controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que
acometem a população penitenciária; Definir e implementar ações e
serviços consoantes com os princípios e diretrizes do SUS;
Proporcionar o estabelecimento de parcerias por meio do
desenvolvimento de ações intersetoriais; Contribuir para a
democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da
organização dos serviços e da produção social da saúde; Provocar o
reconhecimento da saúde como um direito da cidadania; Estimular o
efetivo exercício do controle social”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004,
p. 14)

O PNSSP ainda estabelece que, nas unidades prisionais com mais de 100
presos, tenham uma equipe mínima para atenção à saúde destes e a cada 500
presos uma nova equipe seja constituída. A equipe mínima de saúde deve ser
composta por: médico; enfermeiro; odontólogo; psicólogo; assistente social; auxiliar
de enfermagem; e auxiliar de consultório dentário. Tais profissionais devem
obedecer a uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Uma crítica pertinente
apresentada à proposta de 500 presos por equipe de saúde, consiste no fato de que
a quantidade é superior à capacidade da equipe em prestar um atendimento efetivo
ao propósito de ressocialização.
Segundo Freitas (et al 2016, p. 171), um dos limitadores da adequada
assistência à saúde dos presos, é a superlotação do sistema penitenciário, pois no
Brasil, este é um problema que interfere diretamente nas condições de saúde dos
indivíduos que cumprem pena privativa de liberdade, e é “[...] agravada por fatores
socioeconômicos, culturais e comportamentais [...]”.
Freitas (et al 2016. p. 175) ainda aponta os seguintes entraves à promoção
da saúde dos indivíduos privados de liberdade, que cumprem pena no sistema
penitenciário brasileiro: precariedade ou inexistência de saneamento básico,
acarretando “[...] problemas como a insalubridade dos ambientes [...]”; precariedade
nos hábitos de higiene por parte dos presos, incidindo diretamente no aumento de
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doenças infecciosas; precariedade nas estruturas físicas das unidades prisionais,
com ventilação e luminosidade precárias, o que favorece a proliferação de doenças.
Neste contexto, algumas doenças são mais observáveis, tais como:
tuberculose, pneumonia, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis, dermatites,
doenças psíquicas, como depressão, transtorno do humor, esquizofrenia, dentre
outras, dependência química etc. (DUMKE; ALMEIDA, 2015)
Neste cenário, verifica-se concluir que a atenção à saúde dos indivíduos
encarcerados, os quais cumprem pena no sistema penitenciário brasileiro é
deficitária e não atende à proposta do Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário, nem ao preconizado no conjunto de Regras Mínimas das Nações
Unidas Para o Tratamento de Reclusos, estabelecidas pela Organização das
Nações Unidas (2015), carecendo, em regime de urgência, de políticas e ações de
Estado, por intermédio dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Segurança
Pública, a fim de minimizar este grave óbice que assola a população carcerária e
leva o país a incorrer em desobediência aos direitos humanos dos presos, bem
como ao descumprimento das normas supracitadas.

6.3 TRABALHO

Madeira (2004) constatou que o trabalho é a principal ferramenta de
ressocialização dos indivíduos privados de liberdade em decorrência da prática de
atos delituosos. Cabe destacar que, a atividade laboral somada à educação e saúde,
têm um papel extremamente significativo, no que tange à ressocialização de presos
e egressos do sistema prisional.
De acordo com Julião (2011), a ideia de reabilitação do indivíduo aprisionado
associada ao trabalho não é algo recente, pois remonta ao período Imperial
Brasileiro do século XIX. Apesar disso, só recentemente começou a haver uma
preocupação com a qualificação da mão de obra dos presos, com vistas à
reinserção no mercado de trabalho, após o cumprimento da pena.
Para Moraes (2002), um dos aspectos que fortalecem a crise no sistema
penitenciário nacional é a ociosidade dos presos. Neste sentido, ressalta-se que
manter pessoas em idade produtiva no ócio, além de permitir que estes
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desenvolvam o refinamento de habilidades voltadas para a prática de crimes, causa
indignação entre os que precisam lutar pela sobrevivência, diariamente, fora das
grades da prisão.
Matos (2018) aponta que apesar de nos últimos anos observar-se o
crescimento da população carcerária brasileira, somente 20% dos presos
desenvolvem alguma atividade laboral durante o cumprimento da pena.
A Lei de Execução Penal (LEP) compreende “[...] o trabalho do condenado,
como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e
produtiva [...]” e, para tanto, deve ser remunerada. (BRASIL, 1984, p. 5). A proposta
da LEP é que o trabalho, assim como a educação, assistência à saúde, familiar e
religiosa, possibilitem ao sujeito o desenvolvimento de suas potencialidades de
modo a resignificar valores, sobretudo ligados ao crime e à vida em sociedade.
Segundo Dejours (1993), o trabalho pode expressar a criatividade do ser
humano, revelando sua subjetividade, possibilitando a estabilização e seu
desenvolvimento. Neste contexto, a atividade laboral pode contribuir efetivamente
com o processo de ressocialização dos indivíduos privados de liberdade.
A atividade laboral, prepara o encarcerado para o mercado de trabalho, após
o cumprimento da pena. Além disso, propicia benefícios psicológicos ao sujeito, à
medida que promove um maior comprometimento social e estabilidade emocional.
Tais fatos, por si só já seriam suficientes para incentivar o trabalho dos apenados
durante o cumprimento da sanção penal, mas também colaboram com a
manutenção da ordem e reduz a incidência de rebeliões. (SOUZA, 2017).
Entretanto, vale ressaltar que, a atividade laboral, com o objetivo de
ressocialização, deve considerar que:
“O real significado do trabalho, na vida dos apenados, só será
visualizado a partir do momento em que a organização penitenciária
entender que o indivíduo só encontra sentido no trabalho, quando
poder estabelecer com ele um vínculo que lhe permita uma sintonia
entre o significado da tarefa e sua história singular. O trabalho
somente terá um papel preponderante na ressocialização dos
apenados quando esses encontrarem um sentido nas tarefas que
realizam e, a partir de então, tentarem buscar o equilíbrio físico e
mental”. (LEMOS; MAZZILLI; KLERING, 1998, p. 139).

Neste sentido, um dos aspectos que pode conferir significado ao trabalho
desenvolvido pelo sujeito dentro das unidades prisionais é a remuneração pela
tarefa desempenhada, pois esta poderia ser a fonte de manutenção da família, o que
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possibilitaria o “reenquadramento social”. Porém, por se mostrar incapaz de atingir
esse fim, “[...] a consequência desse fato é o sentimento de rejeição ao trabalho
prisional por parte dos apenados [...]”. (LEMOS; MAZZILLI; KLERING, 1998, p. 141).
Desta forma, ressalta-se que, não basta ofertar a atividade laboral ao sujeito
durante o cumprimento da pena, é necessário qualificar esta mão de obra para o
mercado de trabalho, com vistas à vida em liberdade. Para tanto, é mister “[...]
desenvolver potencialidades, competências, que favoreçam sua mobilidade social,
não se deixando paralisar pelos obstáculos que serão encontrados na relação social
[...]”. Assim, é imprescindível que se “[...] privilegie a busca pela formação de um
cidadão consciente da sua realidade [...]”. (JULIÃO, 2011, p. 148).
Madeira (2004, p. 7) salienta que, a ressocialização dos indivíduos privados
de liberdade é muito “[...] mais efetiva quando os egressos têm elevados níveis de
capital social e cultural, bem como uma socialização secundária, voltada para o
trabalho [...]”. Tal fato, já constituiu uma dificuldade à reinserção social dos presos,
uma vez que estes, em sua maioria, não apresentam elevados níveis de capital
social e cultural e o sistema penitenciário brasileiro, de modo geral, não tem
preenchido estas lacunas.
O foco da atividade laboral para os detentos não deve estar somente em
retirá-los do ócio, mas sobretudo em prepará-los para o retorno à sociedade de
forma integrada, possibilitando a reintegração social. Para se atingir esse objetivo,
uma das possibilidades é estabelecer parcerias com empresas privadas, com o
propósito de ofertar vagas de emprego para os indivíduos privados de liberdade. O
estabelecimento de parcerias “[...] consiste em um dos principais instrumentos para
garantir o direito ao trabalho prisional [...]”. (MATOS, 2018, p. 48).
Para Moraes (2002), uma das perspectivas de ressocialização de pessoas
privadas de liberdade é por meio da atividade laboral, pois os investimentos neste
campo retornam à sociedade, ao possibilitar a reintegração do apenado que será
capaz, após o cumprimento da pena, de manter-se por intermédio de uma atividade
frutífera e lícita.
Em 2018, a Presidência da República assinou o Decreto que instituiu a
Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, voltada à ampliação e
qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à formação
profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional, e regulamenta o § 5º
do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que normatiza o disposto no inciso
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XXI do caput do art. 37 da Constituição e instituiu normas para licitações e contratos
da administração pública firmados pelo Poder Executivo federal. Portanto, fica patente
que este foi um grande avanço em relação à ressocialização dos encarcerados.
(BRASIL, 2018).
Assim sendo, se a sociedade e as políticas públicas quiserem efetivamente
ressocializar os indivíduos privados de liberdade, é imprescindível reconhecer que a
educação e o trabalho são essenciais para “[...] o desenvolvimento humano e sua
socialização [...]”. (JULIÃO, 2011, p. 152).

6.4 ADEQUAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, compreende que são direitos dos
indivíduos privados de liberdade: assistência à saúde, religiosa, familiar, social e
jurídica, além de alimentação, uniformes, divisão proporcional do tempo para o
trabalho, descanso, lazer, exercício das atividades profissionais, intelectuais e
artísticas que devem ser compatíveis com a execução da pena. (BRASIL, 1984).
Dessa maneira, um dos problemas graves enfrentados pela gestão do
sistema penitenciário é a falta de recursos, salientando o descaso das autoridades
neste setor,

marcado pela falta de estrutura adequada à demanda

de

ressocialização. (ASSIS, 2007; ALVIM, 2006).
Destaca-se que, o relatório da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados apresenta os aspectos que foram considerados os entraves mais
relevantes do sistema penitenciário brasileiro: superlotação; agressões, torturas e
impunidade dos acusados dessas práticas; falta de assistência à saúde, jurídica,
social; ausência de banho de sol; má qualidade da água e da comida servida; revista
vexatória e ausência de autorização para visita; insuficiência de programas de
trabalho e ressocialização. (JULIÃO, 2011).
Entende-se que, para a efetiva promoção da ressocialização dos presos é
necessário que haja a preservação da individualidade dos sujeitos nas celas; criação
e/ou ampliação das vagas nas escolasde ensino fundamental, médio, técnico e
superior;a inserção em atividades laborativas; disponibilização de espaços para
atividades culturais e esportivas; promoção efetivo de atendimento à saúde com
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psicólogos, dentistas, médicos etc; disponibilização de medicamentos, viaturas,
computadores, salas adequadas para atendimentos que preservem o sigilo das
informações, além de capacitar os servidores para lidarem com esse público.
(ASSIS, 2007; ALVIM, 2006).
Conforme apontam Dumke e Almeida (2015), muitas doenças são
acentuadas no sistema penitenciário, “[...] pelas precárias condições de moradia,
saúde e alimentação prisionais [...]”.
Neste sentido, Marcão (2012) revela que a assistência à saúde, dentro das
unidades prisionais, também, é carente de equipamentos adequados à prestação de
serviço. Quando é superada a dificuldade de atendimento médico, ainda se corre o
risco de não ter acesso à medicação necessária ao tratamento da enfermidade.
(RODRIGUES, 2017).
A Lei de Execução Penal, no art. 88, estabelece que o preso deve cumprir pena
em celas individuais, com instalações sanitárias e dormitório. (BRASIL, 1984).
Entretanto, verifica-se que a realidade é totalmente divergente, pois as unidades
prisionais, de modo geral, não oferecem nenhuma estrutura eficaz e humana para alojar
o detento, que além de dividir o já reduzido espaço com outros presos, tem que dividir
colchões no chão e até a revezar os horários de descanso, ou seja, enquanto um dorme
outro preso fica sentado ou em pé por falta de espaço. (RODRIGUES, 2017).
A superlotação do sistema prisional é um problema, comumente, relatado
por estudiosos desta área.Este fato, gera tensões que podem desencadear conflitos,
atos de violência entre os próprios presos, tentativas de fuga, rebeliões, além do
desconforto causado ao detento e das inadequações de higiene e salubridade das
unidades prisionais.
Observa-se, ainda, que os presos têm que lidar com a carência de
assistência material, como por exemplo, a precária condição de higienização; a
baixíssima qualidade dos alimentos; afalta de: camas, colchões, cobertores,
produtos de higiene pessoal e limpeza, distribuição de preservativos etc. Portanto,
esse descaso da administração pública para com os indivíduos privados de
liberdade tem servido de estopim para desencadear inúmeras rebeliões em
unidades prisionais de todo país.
Segundo o relatório da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados (2006), pode-se constatar outras graves carências que o
sistema penitenciário brasileiro apresenta, tais como: faltas de medicamentos,
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médicos e carência de psicólogas, assistentes sociais e assistência jurídica em
diversas unidades prisionais da federação; de viatura e escolta para levar presos às
audiências, às perícias e ao médico e número insuficiente de agentes penitenciários
proporcionais à população carcerária.
Outro aspecto a ser considerado é que, a despeito dos estudiosos ressaltarem
a importância do trabalho e da educação para a ressocialização dos presos,
frequentemente, se ouve a explicação que não há espaço suficiente nas unidades
prisionais, a fim de que se coloque em prática atividades laborais e aulas nos presídios.
(RODRIGUES, 2017; MARCÃO, 2012). Tal fato, evidencia a necessidade de
adequação das estruturas prediais das unidades prisionais para atender o propósito
ressocializador estabelecido em acordos internacionais e na legislação brasileira.
O relatório da Anistia Internacional 2017/2018 aponta para o fato de que o
sistema penitenciário brasileiro está superlotado, com condições desumanas e
degradantes, precariedade nas instalações físicas, de modo a desfavorecer a
adoção de hábitos de higiene adequados, deficiência na oferta de alimentação e
assistência à saúde. (ANISTIA INTERNACIONAL, 2017, p. 2)
Isto posto, fica evidente que os impasses e ausência de recursos no seio do
sistema penitenciário brasileiro relevam que o imperativo de ressocialização se
apresenta inatingível, considerando-se que “[...] as prisões brasileiras se mostram
totalmente sem estrutura para inserir novamente o preso a sociedade [...]”.
(RODRIGUES, 2017, p. 37).
Portanto, a necessidade de adequação da estrutura física das unidades
prisionais, como observado no decorrer deste trabalho, perpassa todos os setores
da administração, da segurança, da educação, da saúde, do trabalho etc., os quais
compõem o sistema prisional. (ASSIS, 2007; ALVIM, 2006).

6.5 ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

O suporte religioso ao indivíduo privado de liberdade está assegurado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 5º, inciso VI e VII;
pela Lei de Execução Penal de 1984, nos artigos 4º, 10º, 24º, 41º e 60º e, também,
pela
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Estabelecimentos Prisionais) do Ministério da Justiça. Estas normas compõem o
arcabouço legal que regulam o apoio religioso aos presos, contribuindo, em certa
medida, para que a referida assistência auxilie na ressocialização dos detentos.
De acordo com a Lei de Execução Penal, o apoio religioso constitui um dos
direitos do encarcerado, ao mesmo tempo que assegura que “[...] nenhum preso ou
internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa [...]”. (BRASIL,
1984, p. 4).
Silva (2018, p. 15) afirma que, os tribunais entendem que “[...] a religião é
uma fonte poderosa que pode alcançar a ressocialização do apenado [...]”.De igual
modo, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso
Extraordinário, queexiste a necessidade da atividade religiosa no cotidiano do
detento a qual visa a ressocialização, mencionando que "[...] a justiça deve estimular
no criminoso, notadamente o primário e recuperável, a prática da religião, por causa
do seu conteúdo pedagógico [...]".
Nesta mesma direção, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou que
"[...] a religião é necessária e imprescindível na reeducação do condenado,
constituindo um dos fatores decisivos na ressocialização e reinserção deste na
convivência com a sociedade [...]". (MINAS GERAIS, 2002).
Segundo Souza e Miranda (2013, p.3), quando um preso se insere em um
grupo religioso é possível observar mudanças comportamentais em sua vida, dentre
elas: “[...] abandono dos vícios, moderação nas atitudes, higiene pessoal e um
tratamento de respeito para com os funcionários [...] a religião tem sido uma
ferramenta que muito tem contribuído para a ressocialização do apenado [...]”.
Dessa forma, a assistência religiosa tem por missão “[...] incentivar a
reintegração social e proporcionar a mudança de comportamento dos indivíduos
privados de liberdade, anunciar os valores éticos e morais descritos nos livros de
instruções religiosas, visando a humanização [...]” dos encarcerados. (SECRETARIA
DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, 2013, p. 10).
Entretanto, um problema recorrente prende-se ao fato do Estado estar
transferindo para as instituições religiosas a sua responsabilidade nesta área,
particularmente, no que tange ao tratamento humanitário dos custodiados, ao passo
que não propicia a estas instituições os recursos necessários às suas atividades
básicas e fundamentais para o seu funcionamento. (SOUZA; MIRANDA, 2013).
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Assim sendo, verifica-se que, a assistência religiosa é um dos direitos do
preso previsto na legislação vigente. Todavia, observou-se que, ainda existem
necessidades de adequações na prestação deste serviço religioso que pode
contribuir para a ressocialização do preso, aliado a outros meios de apoio ao sujeito
encarcerado.

6.6 ASSISTÊNCIA FAMILIAR

De acordo com o artigo 3º da Lei de Execução Penal “[...] ao condenado e ao
internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei [...]”. Entretanto, tem-se consciência que o preso acaba perdendo diversos
direitos, lamentavelmente, inclusive os familiares e religiosos. (BRASIL, 1984, p. 1).
Frequentemente, observa-se que um dos efeitos indiretos da privação de
liberdade é a perda da convivência familiar, o que acarreta sofrimento ao indivíduo
aprisionado, para além do previsto legalmente.
Segundo Mirabete (2002, p. 23), “[...] os vínculos familiares, afetivos sociais
são sólidas bases para afastar os condenados da delinquência [...]”, pois o apoio
familiar é essencial ao processo de ressocialização do preso, considerando-se que a
família é “[...] o seio que vai receber esse indivíduo quando da sua saída da
penitenciária [...]”. (MIRABETE, 2002, p. 87). Assim, entende-se que o apoio afetivo
familiar e social, constitui uma das bases para o processo de ressocialização.
Figueiredo Neto (et al 2018, p. 2) traz à luz que “[...] a falta de moradia é o
principal desencadeador da reincidência criminal. A ausência de uma atividade
laboral lícita para extrair sustento é o segundo fator e a falta de apoio familiar, a
terceira [...]”. Uma das consequências prática de uma prisão sem condições de
ressocializar o detento é a separação familiar que acontece, via de regra, quando
um sujeito da família está preso. Por isso, torna-se extremamente importante a
assistência familiar. “O ideal é realizar o tripé ressocialização, família e
normatização”. (FIGUEIREDO NETO et al 2018, p. 4).
Ainda na área de assistência familiar, o indivíduo privado de liberdade,
também, tem o direito de receber visitas íntimas do(a) cônjuge ou companheira(o)
em dias pré-estabelecidos e em ambiente reservado. Para tanto,a pessoa deve estar
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cadastrada pela direção de segurança. Esse direito do preso está condicionado ao
seu comportamento, às condições da unidade prisional, à segurança do presídio,
“[...] a preservação da saúde das pessoas envolvidas, a defesa da família, e podem
ser suspensos caso coloquem em risco a segurança do estabelecimento e disciplina
dos presos [...]”. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015).
Isto posto, constata-se que, a assistência familiar é prevista em lei e tem um
papel, extremamente, significativo na ressocialização dos sujeitos encarcerados e
egressos do sistema prisional.

6.7 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade brasileira tem um papel fundamental na ressocialização dos
detentos e egressos do sistema prisional. Todavia, verifica-se que existe grande
necessidade de a população ter uma participação mais ativa quanto à questão da
ressocialização. Entende-se que, a sociedade pode exigir dos governantes, dos
parlamentares e outros atores envolvidos medidas efetivas para esta área tão
relegada a segundo plano pelo Estado.
De igual modo, observa-se que a precariedade do sistema penitenciário
brasileiro é reflexo da omissão do Estado em cumprir os pressupostos legais e
convenções internacionais em ressocializar os indivíduos que cumprem penas
privativas de liberdade e, tal fato é potencializado à medida que é comum se identificar
uma forte rejeição dos presos por parte da sociedade. Assim, o completo desamparo
das autoridades possibilita que o preso ou egresso do sistema prisional seja
marginalizado perante a sociedade, além de limitar a sua perspectiva de readaptação
e ressocialização, o que poderá levá-lo de volta ao mundo do crime. (RODRIGUES,
2017).
Neste contexto, “[...] o Estado, por si só, não tem demonstrado competência
para solucionar a questão das penitenciárias, problema que, na realidade, envolve
toda a sociedade [...]”. (RODRIGUES, 2017, p. 2).
Assim, o processo de reinserção do social dos indivíduos que cumprem
penas privativas de liberdade no Brasil, é completamente comprometido, pois uma
vez em liberdade o sujeito enfrenta inúmeras dificuldades decorrentes do
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preconceito, que impossibilitam grande parte desse público de ter acesso ao
mercado de trabalho, às garantias e aos direitos fundamentais.
O enfrentamento do preconceito social repercute negativamente na vida do
indivíduo privado de liberdade que, ao retornar à convivência social, se vê
desacreditado de sua capacidade de abandonar o crime.
Vale destacar que, a participação da sociedade e entidades civis na vida dos
presos é imprescindível tanto no período de cumprimento da pena quanto em seu
retorno ao convívio social. Entende-se que é durante o período de aprisionamento que
o sujeito deverá ter acesso a outras perspectivas de vida que o levem a recusar a vida
delitiva, encontrando uma nova forma de estar no mundo que não inclua a prática de
crimes.
Neste sentido, afirma-se que a participação da sociedade civil é essencial, pois
ainda que o sistema penitenciário execute o seu papel ressocializador, é no seu retorno
ao convívio social que o indivíduo se mostrará ressocializado. Para tanto, é necessário
que ele possa ter acesso ao trabalho, saúde, educação, lazer, etc., que sem a parceria
com as entidades civis torna-se inviável para o Estado execute sozinho.
Assim sendo, fica evidente que sem a referida participação no processo de
ressocialização dos indivíduos privados de liberdade, esta não será efetiva, pois é
no cerne da sociedade que o indivíduo desempenhará as habilidades desenvolvidas.
Além disso, o Estado não tem condições de atender todas as demandas dos
egressos do sistema penitenciário, sem a participação direta dos diversos setores
sociais e governamentais, no que se refere a oferta de emprego, a qualificação da
mão de obra e na viabilização dos meios pessoais e materiais para a educação
formal dos presos, dentro das unidades prisionais.
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7 ATENÇÃO AO SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

As últimas décadas foram marcadas pelo aumento assustador da
criminalidade em todo país e, consequentemente, a população carcerária brasileira
saltou de 90 mil, em 1990, para 727 mil detentos, em 2016. Dessa forma, em função
desse crescimento excessivo houve uma demanda por incremento e por
aparelhamento do sistema prisional. (BRASIL, 2014). Neste contexto, avulta de
importância a necessidade de adoção de políticas e ações do Estado em relação à
valorização dos profissionais que atuam no sistema prisional.
A criminalidade é um problema social altamente complexo que demanda
ações de diversos setores públicos, privados e da sociedade. A atividade laboral
desenvolvida por profissionais da área prisional, também se revela extremamente
complicada, sobretudo no que se refere “[...] a custódia e a execução de penas
privativas de liberdade ou restritivas de direito. Isso em razão de envolver diversos
atores, diferentes áreas do conhecimento e grupos de profissionais [...]”. (DUARTE,
2013, p. 2).
Segundo o relatório da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados (2006), em muitas unidades prisionais brasileiras não existe
uma equipe técnica composta, por exemplo, por médico, enfermeiro, dentista,
psicólogo, assistente social, assistente jurídico e pedagogo, a fim de realizar os
atendimentos básicos, imprescindíveis à ressocialização. Tal fato, demonstra o
descaso do Estado com a área jurídica, de saúde e, por conseguinte, com a
ressocialização dos indivíduos privados de liberdade. (COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS, 2006).
Neste sentido, muitas exigências advêm desta necessidade de adequação
do sistema prisional, tais como: contratação de agentes penitenciários, de
psicólogos, de médicos, de assistentes sociais, de pedagogos, de dentista, de
auxiliar de consultório odontológico, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de
analistas jurídicos, de engenheiros, de servidores administrativos, entre outros;
capacitação e qualificação da mão de obra dos servidores do sistema prisional;
disponibilização de recursos essenciais ao trabalho realizado por estes profissionais;
criação de planos de carreira, cargos e salários e implementação de núcleos de
atenção à saúde dos servidores considerando-se que estes lidam com atividades
estressantes em sua rotina de trabalho.
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Dessa forma, tornam-se urgentes diversas ações governamentais para a
criação de novas unidades prisionais e de absorção das especificidades da nova
mão de obra no setor prisional, tendo em vista o crescimento da população
carcerária. Assim, o trabalhador é, frequentemente, deixado de lado em virtude da
emergente prioridade de atendimento do criminoso. (DUARTE, 2013). Neste
contexto, o trabalhador inicia suas atividades nas unidades prisionais sem nenhum
treinamento prévio, que é um fator negligenciado, também, pelas academias do
sistema prisional. Em função desse equívoco da administração pública, o
aprendizado se dá por meio da convivência com os colegas mais experientes e com
a prática, correndo-se o risco de serem orientados por bons ou, excepcionalmente,
maus profissionais.
Historicamente, os servidores “[...] do sistema prisional sempre enfrentaram
dificuldades e condições precárias de trabalho, o que resultaria na necessidade de
especializar estes indivíduos para o desempenho de funções [...]”. (BARCINSKI et
al, 2014, p. 2248).
Aliado a tudo isso, a ausência de capacitação adequada a proposta
ressocializadora

da

legislação

possibilita

que

os

agentes

penitenciários,

frequentemente, cometam abusos de poder, com violação de direitos e garantias
fundamentais dos indivíduos privados de liberdade. (COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E MINORIAS, 2006).
Oliveira (et al 2013, p. 75) em pesquisa realizada no sistema penitenciário da
Paraíba aponta para a necessidade de investimento no setor da segurança pública,
ressaltando a importância da “[...] qualificação da gestão das unidades prisionais,
buscando valorizar os profissionais [...]” que ali atuam.
De igual modo, outro fator complicador, refere-se ao fato das direções das
unidades prisionais serem desempenhadas por pessoas selecionadas por “critérios
políticos”, desconsiderando as exigências legais, “o perfil adequado e o preparo
prévio”. Desta forma, é comum que o gestor prisional desconheça a necessidade de
trabalhar as questões subjetivas do preso “como parte de sua ressocialização”,
deixando, regularmente, tal função a cargo das instituições religiosas. (COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS, 2006)
Estudiosos do processo de ressocialização de indivíduos privados de
liberdade compreendem que os principais pilares para que se obtenha êxito nesta
proposta estão centrados na educação, atenção à saúde do preso e trabalho. Vale
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ressaltar que, todos esses aspectos só serão alcançados mediante a capacitação e
qualificação da mão de obra dos servidores do sistema prisional, os quais são
responsáveis por colocar em prática as políticas ressocializadores. (JULIÃO, 2011;
SOUSA, et al, 2013; MORAES, 2002; ASSIS, 2007; ALVIM, 2006).
É importante destacar que, as unidades prisionais são carentes de
equipamentos e materiais essenciais ao efetivo exercício profissional, assim como
de servidores capacitados para o atendimento dos presos, em especial, nas áreas
de saúde e assistência, o que leva ao sentimento de inadequação por parte dos
trabalhadores, por não conseguirem desempenhar suas funções de modo a atender
o propósito ressocializador para os quais foram objeto de contratação. (MARCÃO,
2012).
O descaso do poder público com o sistema penitenciário reflete diretamente
no tratamento dado, não somente aos indivíduos privados de liberdade, mas aos
servidores prisionais que, também, são negligenciados pelo Estado. Vale destacar
que, a despeito destes servidores terem que lidar diariamente com o risco de morte,
com os estigmas sociais decorrentes de sua atividade profissional, com sobrecarga
do trabalho devidoao baixo quantitativo de servidores, principalmente, em áreas
assistenciais, com “[...] a insalubridade e a falta de valorização social [...]”.
(BARCINSKI, et al, 2014, p. 2248). Atualmente, verifica-se que o profissional que
trabalha no sistema prisional tem se tornado alvo de facções criminosas e de
diversos crimes contra sua vida, o que tem sido constatado e relatado pela mídia.
Barcinski (et al, 2014, p. 2245) assegura que, a atividade prática dos
servidores do sistema prisional, particularmente a dos agentes penitenciários, “[...]
fundamenta-se simultaneamente em ideologias punitivas e ressocializadoras,
expressas em sentimentos contraditórios de raiva e carinho em relação aos
indivíduos privados de liberdade [...]”.
Desta forma, percebe-se um aumento do índice de doenças do servidor
prisional que, diante das mazelas inerentes ao seu trabalho não identifica uma rede
de apoio em que possa dar vazão ao sofrimento e às pressões do cotidiano
decorrentes de suas atribuições profissionais.
Assim, além dos aspectos inerentes ao padrão de procedimento dos
diversos profissionais que compõem o quadro funcional das unidades prisionais,
nota-se que o trabalhador tem se tornado mais vulnerável a problemas de saúde,
estresse, conflitos emocionais, desordens comportamentais, uso abusivo de álcool e
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outras drogas, conflitos interpessoais, familiares etc. (MEDERIOS-COSTA et al,
2017).
Desta maneira, Rodrigues (2017, p. 25) propõe que alguns focos estruturais
funcionais sofram severas alterações, sendo um deles o processo seletivo de
agentes penitenciários. Após contratados estes servidores devem ser rigorosamente
acompanhados por psicólogos, pois o clima organizacional nos presídios é hostil, o
que influencia o comportamento destes trabalhadores. Estes profissionais devem
introjetar que a disciplina pode ser rigorosa, mas “[...] sem necessidade de força
bruta, de forma a ensinar, sem ferir os direitos dos presos, tanto humanos, quanto
fundamentais [...]”.
Mediante o cenário aqui explicitado, fica evidente a imperativa necessidade
da gestão pública aumentar o efetivo profissional e disponibilizar meios materiais
para o funcionamento adequado e satisfatório das unidades prisionais. Além disso
faz-se necessária, priorizar a administração dos recursos humanos, “[...] entendida
como o Plano de Cargos, Carreira e Salários, além de contribuir com o que é
premente investir em estrutura física, a fim de melhorar as condições de trabalho
destes profissionais [...]”. (BARBOSA et al, 2018, p. 156). Tal ação, além de fazer
justiça ao servidor penitenciário, que é convocado pelo Estado a lidar com os
sujeitos segregados socialmente

e que são considerados indesejáveis e

desnecessários por parcela significativa da população, expressa o reconhecimento e
valorização destes profissionais por parte do Estado e da sociedade.
Portanto, é fundamental investir nos servidores do sistema penitenciário,
considerando que o capital humano compreende o aspecto mais relevante de
qualquer organização e que, sem ele, nenhuma política se concretiza. Assim sendo,
entende-se que se medidas prioritárias, como: fomento e criação de núcleos de
saúde, plano de carreira, cargos e salários, capacitação e qualificação profissional,
criação de postos de trabalho e contratação de mais servidores, além de
disponibilizar os recursos materiais para o efetivo desenvolvimento das atividades
laborais não forem implementadas pelo Estado e/ou pelos governos, o sistema
prisional continuará seriamente comprometido, não cumprindo parte do seu papel
legal e social para o qual foi destinado.
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8 CONCLUSÃO
“O ciclo está completo porque:
Da humilhação, vem a compaixão.
Do medo, vem a coragem.
Da revolta, vem a compreensão”.
(Ricky Medeiros)

Este trabalho buscou aprofundar o estudo a respeitodas demandas de
reestruturação do sistema penitenciário brasileiro, de modo a garantir a segurança
da sociedade, por intermédio da ressocialização dos indivíduos privados de
liberdade em substituição ao caráter meramente punitivo do encarceramento,
resguardando a dignidade da pessoa humana.
Para

alcançar

o

objetivo

supracitado,

procurou-se

traçar

objetivos

intermediários; tais como: descrever a evolução histórica do sistema prisional
brasileiro; e, a relação entre a legislação brasileira e os pressupostos da Organização
das Nações Unidas (ONU) no tratamento destinado aos sujeitos privados de
liberdade; identificar as medidas necessárias, tais como: educação, atenção à saúde,
trabalho, adequação e aparelhamento das unidades prisionais e parcerias com a
sociedade civil, que viabilizem a ressocialização dos presos; e identificar as demandas
de investimento na qualificação, amparo à saúde e planos de cargos e salários dos
servidores do sistema penitenciário.
Inicialmente, vale ressaltar que, ao longo do processo histórico do referido
sistema identificou-se mudanças na forma de tratamento dos indivíduos privados de
liberdade. Destaca-se que, o modelo deixou de ser meramente punitivo, incluindo a
ressocialização durante o cumprimento da pena. Observou-se que, a prisão foi
concebida no processo histórico de desenvolvimento humano e não se constituiu
como uma capacidade efetiva de ressocialização, mas sim pela absoluta falta de
ação social para lidar com o sujeito que comete crimes, sobretudo, os hediondos,
pois ainda é impossível deixar esses sujeitos impunes. Isto equivale a dizer que as
prisões ainda existem, não porque sejam boas, mas sim pela absoluta incapacidade
humana em lidar com os indivíduos que descumprem as leis, de modo que a
segregação destes tem sido a solução encontrada. Assim, é necessário que haja
uma mudança paradigmática, onde se estabeleça uma alteração profunda no
processo de socialização dos seres humanos, a fim de propiciar que estes se tornem
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atores responsáveis de sua própria história e comprometidos com os valores
humanos.
Em relação a legislação brasileira e os pressupostos da ONU no tratamento
destinado aos sujeitos privados de liberdade verificou-se que, existe alinhamento
entre ambos. Entretanto, o Brasil necessita avançar em termos práticos, no que tange
à execução do previsto na legislação pertinente ao assunto em questão, pois exercita
muito pouco os pressupostos legais atinentes à ressocialização.
No que se refere às medidas necessárias, como educação, atenção à saúde,
trabalho, adequação e aparelhamento das unidades prisionais e parcerias com a
sociedade civil, que viabilizem a ressocialização dos encarcerados identificou-se o que
se segue:
Quanto à educação, verificou-se a importância da mesma

para a

ressocialização do apenado. Ressalta-se que, este foi um dos pontos capitais, haja
vista o reflexo positivo que o ensino proporcionaao indivíduo privado de liberdade e,
por conseguinte, para a sociedade. Em síntese, isto possibilita uma reinserção na
sociedade, minimizando a possibilidade de cometimento de novos crimes.
Em se tratando da atenção à saúde percebeu-se que, embora o referido
suporte esteja regulamentado em legislações específicas, os sujeitos encarcerados
não têm recebido o devido atendimento. As condições mínimas esperadas não são
concedidas aos presos, tendo em vista a falta de profissionais da saúde que os
atendam, propiciando a assistência necessária. Este é um problema altamente
relevante que foi identificado em função da inadequação das condições ambientais de
saúde.
Sobre o trabalho dos presos constatou-se que, este é um aspecto extremamente
difícil, por questões históricas de descriminação, insegurança por parte do empregador,
ausência de apoio do Estado, falta de qualificação da mão de obra dos presos e dos
egressos do sistema prisional, desinteresse da classe política e da sociedade em
abordar temas relativos à geração de emprego e renda para este público. De igual
modo, verificou-se que, o trabalho possibilita a reinserção do sujeito no mercado laboral,
proporcionando-lhe condições adequadas de sustento próprio e de seus familiares, o
que minimiza as chances de reincidência criminal. Destaca-se a iniciativa do Governo
Federal ao editar o Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, instituindo a Política
Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, o que poderá contribuir para a
ressocialização dos presos e egressos das unidades prisionais. Além disso, as
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parcerias com a sociedade precisam ser incrementadas nas esferas federal, estadual e
municipal. É necessário convênios formais de médio e longo prazo com alguns órgãos e
instituições, como por exemplo, o Sistema “S” (SENAI, SENAR e SENAC).
No que tange à adequação e aparelhamento das unidades prisionais e
parcerias com a sociedade comprovou-se que, as condições estruturais se
mostraram precárias e sem perspectivas de melhorias para o sistema, por falta de
vontade política e previsão orçamentária, gerando desconforto tanto para os
profissionais quanto para os presos. Estes sofrem, diuturnamente, com condições
quase desumanas e insalubres, o que os leva a se rebelarem em busca de
melhorias. A recorrente falta de vagas nos estabelecimentos prisionais, torna o
ambiente inapropriado para o cumprimento das penas, de modo a garantir,
adequadamente, a reinserção social do sujeito adequadamente. Identificou-se uma
necessidade urgente e emergente de que o Estado adote medidas, políticas e ações
a fim de melhorar a qualidade da alimentação, aquisição de viaturas, ambulâncias,
insumos para os atendimentos de saúde, mobiliário, computadores, da estrutura
predial, construção de novas unidades prisionais, com o propósito de reduzir a
superlotação nos presídios.
Em relação as demandas de investimento na qualificação, amparo à saúde e
planos de carreiras, cargos e salários dos servidores do sistema penitenciário
identificou-se que, há pouco investimento do Estado na especialização dos
profissionais que atuam no setor prisional. De igual modo, a assistência à saúde dos
trabalhadores desta área é insatisfatória, porque não atende à demanda de atenção
diferenciada devido ao estresse laboral, do ambiente insalubre, do risco da atividade,
dentre outros. É fundamental a criação de plano de carreira, cargos e salários dos
servidores prisionais, o que promoverá a valorização do trabalhador e impedirá que
pessoas alheias ao sistema assumam cargos de gestão por indicação política.
Portanto, é fundamental que o Estado cumpra o seu papel em relação ao
sistema prisional, para que seja possível ressocializar o preso, por meio da
aplicaçãodos pressupostos legais, como: classificação do preso, propiciando a
execução do Plano Individualizado de Ressocialização e garantindo saúde, educação,
trabalho, assistência religiosa e familiar.
Por fim, constatou-se que, em grande medida a ressocialização contribui
efetivamente para o Desenvolvimento, Segurança e Defesa Nacional, tendo em vista
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que o indivíduo privado de liberdade ao ser ressocializado, via de regra, reduz as
possibilidades de voltar a cometer crimes.
Abordar a temática sistema prisional e a importância da ressocialização
parece cair na zona comum, porque tudo é de fato óbvio. Afinal, todo mundo sabe o
que de fato deve ser feito e, talvez, como deve ser feito na teoria. Entretanto, a
dificuldade consiste em colocar em prática esse saber, pois a efetividade da
ressocialização depende do interesse e da gestão pública. Assim, qualquer trabalho
sobre o sistema prisional, a menos que seja uma ideia revolucionária no sentido de
dar novos destinos e novas soluções penais à criminalidade, não se resume apenas
a privação da liberdade, mas a outras formas de sanções que, até o momento,o
mundo civilizado ocidental não conseguiu encontrar para o problema Estado versus
criminalidade.
Para quem trabalha com os indivíduos privados de liberdade, fica o eterno
incomodo, questionamento e indignação pela falta de interesse do Estado em
colocar em prática os propósitos ressocializadores, justamente por estes serem
óbvios demais para que o Estado se mantenha na inércia, sobretudo, ao se
considerar que os investimentos neste campo retornam à sociedade. É desolador
constatar que, as unidades prisionais estão lotadas de seres humanos tratados
como lixo, incluindo os seus servidores, sendo que muitos deles tiveram seus
direitos fundamentais negligenciados desde a sua concepção.
Não se trata aqui de atribuir a responsabilidade da criminalidade unicamente
ao Estado, pois é patente que este é um problema complexo, com múltiplas
etiologias. Mas, não se pode negar que é no social, nas relações que o sujeito
estabelece com os outros e, por conseguinte, com o Estado que se insere sua
possibilidade de resgate e adequação a um tipo de vida que não inclua o crime,
respeitando a legislação e as normas. Entretanto, se o Estado não se apropriar de
sua

responsabilidade

perante

os

indivíduos

que

compõem

a

sociedade,

continuaremos a produzir criminosos ou, no mínimo, a propiciar que estes se
fortaleçam como tal. A solução para a criminalidade e para o sistema prisional está
no investimento em diferentes ações que promovam a dignidade da pessoa humana,
e permitam dar um novo sentido à sua existência de modo a valorizar a sua e a dos
demais.
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ANEXO A – Países com maior população carcerária

Fonte: Conjur, 2017 (https://www.conjur.com.br/2017-dez-08/brasil-maior-populacao-carcerariamundo-726-mil-presos).
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ANEXO B – Escolaridade dos indivíduos privados de liberdade no Brasil

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016.

