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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral a investigação da vida na prisão na 
perspectiva de ex-presidiários e sua implicação no desenvolvimento humano e 
social. Especificamente, o trabalho tem como objetivos compreender os modos de 
vida pré-prisão, verificar como se dá a vivência na prisão em termos de cerceamento 
de direitos humanos e possíveis impactos na subjetividade dos presos, compreender 
como se dá o processo de reinserção social pós-prisão e refletir sobre a instituição 
prisional e o desenvolvimento. Quanto ao método, foi utilizada a abordagem 
qualitativa, dividindo os dados coletados em três eixos temáticos, quais sejam, 
antes, durante e depois da prisão. Os dados obtidos foram analisados por meio da 
análise de conteúdo tradicional. Com os resultados obtidos, verificou-se, em geral, 
que a maioria dos entrevistados era pobre antes da prisão e viveram, neste 
momento da vida, em condições que indicaram subdesenvolvimento. Além disso, 
verificou-se que durante a prisão, a maioria dos entrevistados tinha relação com 
outros presos baseada na desconfiança e na insegurança, sofrendo também com as 
humilhações advindas dos funcionários da prisão. Após a prisão, verificou-se que o 
relacionamento familiar restou prejudicado e que os presos sofreram preconceito, 
dificultando, inclusive, a obtenção de emprego. As considerações finais são no 
sentido de os métodos utilizados na política de segurança pública devem ser 
reavaliados, garantindo, de forma efetiva, a reinserção social dos indivíduos presos, 
possibilitando a ampliação de capacidades e oportunidades de escolha, dando 
prioridade ao desenvolvimento humano e social. 

 

Palavras-chave: prisão, desenvolvimento humano e social, criminalidade, direitos 
humanos, ex-presidiários. 

  



ABSTRACT 

 

This work has as main objective the investigation of prison life from the perspective 

of ex -prisoners and their implication on human and social development. Specifically , 

the study aims to understand the ways of pre - prison life, check how is the 

experience in prison in terms of curtailment of human rights and possible impacts on 

the subjectivity of the prisoners , to understand how is the process of social 

reintegration post- prison, reflecting on the prison establishment and development . 

As for the method, qualitative approach was used, dividing the collected data on 

three themes, namely, before, during and after imprisonment. The data were 

analyzed by analysis of traditional content. With the results obtained, it was found, in 

general, that the majority of respondents was poor and lived before prison, this time 

of life, in conditions which indicated underdevelopment. Furthermore, it was found 

that during the arrest, the majority of respondents had relationships between others 

prisoners based on distrust and insecurity, also suffering with the resulting 

humiliation of prison officials. After the arrest, it was found that family relationships 

remained impaired and that the prisoners suffered prejudice, even difficult to obtain 

employment. The final consideration is the effect of the methods used in public 

security policy should be reassessed, ensuring effective way to rehabilitate prisoners 

individuals, enabling the expansion of capabilities and opportunities of choice, giving 

priority to human and social development. 

 

Keywords: prison, development, crime, human rights, ex-convicts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, não raros são os estudos acerca do sistema carcerário 

brasileiro o que se deve à superlotação e à precariedade. Tais estudos, como por 

exemplo, os elaborados por ALMEIDA, 2006; CARVALHO et al, 2006; MESSUTI, 

2003; MORAES; DELGALARRONDO, 2013; OLIVEIRA, 2007; OLIVEIRA, 1978; 

TAVARES, 2006; TAVARES; MENANDRO, 2008, revelam as condições em que 

vivem os presos e o microssociedade da prisão, além de criticar a política de 

segurança pública do país e clamar por reflexões aprofundadas acerca do problema. 

Paralelamente, as reiteradas notícias cotidianas sobre crimes de 

naturezas diversas, banalização da violência e desconsideração do ser humano, 

principalmente nos grandes centros, fazem com que o senso comum proteste pela 

ampla e irrestrita punição dos criminosos. 

Diante desta realidade, este trabalho, inserido na linha de pesquisa 

Políticas Públicas e Desenvolvimento Socialdo Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF - Centro Universitário de Franca, tem o 

objetivo de analisar o percurso de vida de ex-presidiários, traçando uma reflexão 

sobre o papel da prisão nos casos estudados, pensando-os na perspectiva do 

desenvolvimento humano e social. 

Para isso, o trabalho foi produzido mediante pesquisa qualitativa, ou 

seja, que descreve informações que não podem ser quantificadas. Foram 

entrevistados cinco ex-presos, dentre eles quatro homens e uma mulher, que já 

estiveram presos por motivos diverso e também por períodos diversos. 

Inicialmente, no capítulo Desenvolvimento em uma Perspectiva 

Interdisciplinar, o trabalho tratou do desenvolvimento dentro da visão interdisciplinar, 

traçando paralelo entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano 

e social. Neste capítulo, a visão de desenvolvimento humano e desenvolvimento 

social foi focada no entendimento trazido por Amartya Sen, em que o 

desenvolvimento deve ser resultado da ampliação de capacidades. 
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No capítulo Criminalidade no Brasil, foram demonstrados dados sobre 

a população carcerária brasileira, quarta população carcerária do mundo e fazendo 

reflexão sobre as possíveis causas da questão prisional brasileira. 

Em seguida, no capítulo População Carcerária e Seus Territórios de 

Vida, o trabalho tratou de verificar estudos empíricos e dados do InfoPen sobre 

encarcerados, em uma tentativa de traçar o perfil do preso brasileiro. 

No capítulo denominado Histórico das Prisões e Sistema Carcerário, 

buscou-se demonstrar a origem da punição e das penas e sua evolução até os dias 

atuais. 

Seguindo, o capítulo Vida na Prisãoteve o objetivo de, por meio de 

literatura específica e estudos empíricos, verificar como é a vida na prisão de um 

modo geral. 

A análise dos resultados se deu a partir da divisão dos dados coletados 

em três eixos temáticos: antes, durante e depois da prisão, que serão apresentados 

e discutidos no capítulo 9. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre o trabalho. 

 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 

Para Rister (2007), o desenvolvimento remonta o período bíblico: 

Em tempos remotos, sob a descrição bíblica da “queda” do homem, vivia-se 
numa certa crença de que o desenvolvimento não era possível. O mais alto 
grau da perfeição humana teria sido o paraíso terrestre antes da “queda” no 
pecado. Os gregos e romanos, atentos a todos os grandes problemas do 
homem, preocuparam-se com o aparecimento e declínio dos impérios e 
formularam uma teoria em que o desenvolvimento adquire algum 
significado. Entendiam que o fluxo da história humana se fazia segundo um 
movimento cíclico de avanços e recuos (RISTER, 2001, p. 11). 

Autores iluministas dos séculos XVII e XVIII igualaram o conceito de 

desenvolvimento e progresso e pregaram que todo evoluir histórico é um avanço. 

Nessa época, autores menos radicais defenderam a teoria “espiral”, em que a ideia 

de retorno é corrigida com algum avanço real. 



14 
 

A partir da Enciclopédia Francesa e da Revolução Francesa, surgiu o 

princípio de que o desenvolvimento era viável a partir de programas e projetos de 

vida social.Com o advento da sociologia, as utopias que acreditavam em uma nova 

era em que o homem dominaria o futuro e iluminaria as obscuridades do passado 

foram reforçadas. 

O Tratado de Versalhes, assinado em 1919 após a Primeira Guerra 

Mundial ratificou esta ideia, tanto que determinou a paz entre os signatários, 

atribuindo a responsabilidade à Alemanha por ter causado a Primeira Guerra 

Mundial, mediante a Cláusula de Culpa. 

Posteriormente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os debates 

sobre o desenvolvimento econômico acirraram-se. 

Terminado o conflito bélico o tema foi adotado por todos os países, 

principalmente os aliados, que tinham por objetivo livrar o mundo dos problemas que 

sofria, tais como guerra, desemprego, miséria, discriminação racial, dentre outros, 

bem como garantir a paz em seus territórios (SUNKELL; PAZ, 1988). 

Os anseios revelados pela união entre os países eram o progresso, 

melhoria nas condições de vida nas nações, evidenciados tanto na Declaração Inter-

Aliada de 1941, quanto na Carta do Atlântico do mesmo ano. Ambos os documentos 

declaravam a vontade de assegurar seguridade social e econômica a todos os 

homens. 

A Carta das Nações Unidas de 1945 é o documento mais importante 

desta época e marca a preocupação das nações com valores como a igualdade e a 

qualidade de vida. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada com a assinatura 

da Carta das Nações e composta, de início, por 51 países, cuja finalidade era a 

manutenção e melhoria dos níveis de qualidade de vida, contribuindo, assim, para a 

elevação dos níveis de desenvolvimento em seus diversos aspectos. 

Desde a sua criação, a ONU comprometeu-se em promover o 

crescimento e a melhorar a qualidade de vida, utilizar instituições internacionais para 

promover o avanço econômico e social, conseguir cooperação internacional 

necessária para resolver os problemas internacionais de ordem econômica, social, 

cultural ou de caráter humanitário e promover e estimular o respeito aos direitos 
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humanos e às liberdades fundamentais de toda população do mundo, sem distinção 

de raça, religião, sexo, cor ou idioma. 

Intensificaram-se, então, os debates sobre os conceitos e meios para 

se conquistar o desenvolvimento, com a criação de uma série de programas e 

organismos especiais para ajudar os países a tratar dos problemas econômicos e 

sociais de modo a manter o equilíbrio entre as nações. 

Exemplo disso foi a criação do Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT), o Programa das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), o Programa para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), cada um com funções e instrumentos específicos de atuação, e todos com o 

objetivo comum de melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Não obstante, existe uma grande controvérsia entre os conceitos 

pregados pela ONU e seus programas com os conceitos de crescimento econômico 

e desenvolvimento. 

Poucos são os outros conceitos nas Ciências Sociais que tem-se prestado a 
tanta controvérsia. Conceitos como progresso, crescimento, 
industrialização, transformação, modernização, tem sido usados 
frequentemente como sinônimos de desenvolvimento. Em verdade, eles 
carregam dentro de si toda uma compreensão específica dos fenômenos e 
constituem verdadeiros diagnósticos da realidade, pois o conceito prejulga, 
indicando em que se deverá atuar para alcançar o 
desenvolvimento(SCATOLIN, 1989, p. 6). 

 

Então, ao passo que o desenvolvimento econômico cuida de observar, 

a grosso modo, o crescimento econômico mediante a distribuições de bens e a 

possibilidade de consumo, o desenvolvimento humano trata de aspectos mais 

amplos da vida humana e suas transformações segundo as condições externas 

influenciadoras. Apesar da enorme diferença entre ambos, não há que tratá-los 

isoladamente, pois é certo que o desenvolvimento econômico influencia no 

desenvolvimento humano e vice-versa. 

A problemática dessa diferenciação reside na conceituação econômica 

do termo “desenvolvimento”. Para solucionar a questão, os economistas viram a 

necessidade de elaborar um modelo de desenvolvimento que englobe as variáveis 
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econômicas e sociais de modo que o crescimento econômico ocorra em ritmo capaz 

de atender às solicitações das diferentes classes sociais, regiões e países. 

Furtado (1974, p. 75) critica a visão puramente econômica do 

desenvolvimento: 

a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem 
sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das 
necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem 
ao homem os avanços da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos 

como são os investimentos, as exportações e o crescimento. 

 

O desenvolvimento deve ser visto sob vários aspectos: econômico, 

humano, social, cultural, dentre outros. 

O desenvolvimento humano é uma importante ramificação do 

desenvolvimento, podendo ser definido como processo de amplificação de escolhas 

para que as pessoas tenham capacidade e oportunidade de ser aquilo que elas 

querem ser (SEN, 2012). 

Mais importante que o desenvolvimento social é o desenvolvimento 

humano que o compõe, podendo-se afirmar que o primeiro não existe sem o 

segundo. 

Comparando-se o desenvolvimento humano com o desenvolvimento 

econômico, o Relatório do Desenvolvimento Humano Brasil, de 1996, diz o seguinte: 

O conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo do que o 
de desenvolvimento econômico, estritamente associado à ideia de 
crescimento. Isso não significa contrapô-los. Na verdade, a longo prazo, 
nenhum país pode manter – e muito menos aumentar – o bem-estar de sua 
população se não experimentar um processo de crescimento que implique 
aumento da produção e da produtividade do sistema econômico, amplie as 
opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure a oportunidade de 
empregos produtivos e adequadamente remunerados. 

Por conseguinte, o crescimento econômico é condição necessária para o 
desenvolvimento humano (e social) e a produtividade é componente 
essencial desse processo. Contudo, o crescimento não é, em si, o objetivo 
último do processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si só, a 
melhoria do nível de vida da população (PNUD, 1996, p. 1). 

 

Para mensurar o desenvolvimento, criou-se o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que é a medida resumida do desenvolvimento a 

longo prazo em três grandezas: renda, educação e saúde. Seu objetivo é oferecer 
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um contraponto a outro indicador, o Produto Interno Bruto (PIB), que considera 

somente a dimensão econômica do desenvolvimento. 

Amartya Sen, um economista indiano laureado com o Prêmio Nobel de 

Ciências Econômicas em 1998 pelas contribuições à teoria da decisão social e do 

welfarestate, demonstrou que o desenvolvimento de um país está ligado às 

oportunidades que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer a sua 

cidadania, incluindo a garantia aos direitos sociais básicos e direitos civis. 

Para Sen (2012, p. 16), “o desenvolvimento pode ser visto como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. 

O processo de expansão das liberdades mencionado por Sen (2012) 

não depende apenas do crescimento econômico ou, em sob outro enfoque, do 

desenvolvimento econômico. Outros fatores também concorrem com o 

desenvolvimento e pode-se citar como exemplo o acesso a serviços de educação, 

saúde, a garantia de direitos fundamentais e processo de industrialização, 

tecnológico ou de modernização social. 

Entretanto, é preciso argumentar que uma vez que “o desenvolvimento 

humano pressupõe o alargamento das capacidades individuais” (RDH, 2013), 

verifica-se que a equidade é entendida como a liberdade igualitária que leva ao 

desenvolvimento. “No entanto, os indivíduos encontram-se também ligados aos 

outros” (RDH, 2013). Isso faz pressupor que desenvolvimento humano e social estão 

conectados, interligados. 

A liberdade é de relevante importância para o desenvolvimento em 

razão da avaliação e da eficácia.A posição avaliatóriado autor se refere ao fato de 

que o êxito de uma sociedade deve ser avaliado de acordo com as liberdades 

substantivas de seus membros, utilizando dados como renda e capacidades. A 

posição de eficácia se refere à eficácia individual e social da liberdade, no sentido de 

melhorar o potencial das pessoas para cuidarem de si mesmas e para influenciarem 

o mundo. 

Sen (2012) se refere aos papeis constitutivo e instrumental da 

liberdade. 

O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no 
enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem 
capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar 
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privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte 
prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos 
aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc. (SEN, 
2012, p. 55). 

Assim, o papel constitutivo da liberdade se apresenta como o fim ou 

modo de constituição da mesma, enquanto que seu papel instrumental é visto como 

meio para alcançar o desenvolvimento. 

Sob o prisma da ampliação das liberdades humanas, o processo de 

desenvolvimento deve incluir a eliminação de privações da pessoa. Exemplo disso é 

a privação de participação política, que deve ser eliminada, constituindo-se um meio 

para o desenvolvimento. 

A relevância da privação de liberdades políticas ou direitos civis básicos 
para uma compreensão adequada do desenvolvimento não tem de ser 
estabelecida por meio de sua contribuição indireta a outras características 
do desenvolvimento (como o crescimento do PIB ou a promoção da 
industrialização). Essas liberdades são parte integrante do enriquecimento 
do processo de desenvolvimento (SEN, 2012, p. 56). 

O papel instrumental da liberdade diz respeito ao modo como 

diferentes tipos de direitos e oportunidades contribuem para a expansão da 

liberdade humana e, em consequência, para o desenvolvimento. Sen (2012) 

exemplifica liberdades instrumentais como liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança 

protetora. 

As oportunidades sociais, por exemplo, se traduzem nas disposições 

que a sociedade estabelece nas áreas da educação, saúde, e que influenciam a 

liberdade substantiva do indivíduo viver melhor, sendo importantes facilitadores da 

vida privada e para a participação para a vida mais efetiva em atividades 

econômicas e políticas (SEN, 2012). 

Com relação ao tema desenvolvimento e prisão, o Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH) de 2005 chegou à conclusão de que, embora as 

informações a respeito da proporção em que negros, pardos e brancos são 

processados e penalizados, a justiça penal carrega os mesmos preconceitos que a 

sociedade brasileira, mas com alguns agravantes, que somente serão solucionados 

quando houver políticas públicas que sejam capazes de reduzir a desigualdade e 

promover a equidade. No que se refere à segurança pública e à justiça criminal, 
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esses desafios são mais complexos, sendo necessário reformular planos 

estratégicos para extinguir políticas arbitrárias. 

O RDH de 2013 tratou do tema “equidade” da mesma forma. Afirmou 

que apesar da demonstração de que a desigualdade foi reduzida em vários 

aspectos, nos últimos anos se verificou que, quanto às relações sociais, a 

desigualdade aumentou significativamente, proporcionando instabilidade social e 

prejudicando o desenvolvimento humano. 

Para que a liberdade dê ensejo ao desenvolvimento, Sen (2012) 

defende que, entre outros, é preciso uma estrutura avaliatória apropriada e 

instituições que promovam objetivos, comprometimentos valorativos, normas de 

comportamento e um raciocínio sobre comportamento que permita realizar os 

objetivos almejados. 

Qual a relação entre prisão e desenvolvimento? O discurso oficial 

sobre opapel da prisão é a promoção da readaptação do indivíduo à sociedade, 

utilizando-se do objetivo de “proporcionar condições para a harmônica integração 

social ao condenado”.1Na prática, a prisão não demonstra ter alçado tais objetivos. 

Para Rocha(2012): 

As condições legais da execução penal, materializadas nas leis 
penitenciárias, conduzem a uma realidade muito diversa daquela ideia de 
prevenção especial que traz a ressocialização como meta. As condições 
especiais a que o condenado é submetido no cárcere proporcionam um 
antagonismo a esse ideal. A estrutura social e os problemas de socialização 
não são alterados de forma positiva com a experiência do cárcere. Esse 
ambiente, ao contrário, leva os indivíduos submetidos a ele a uma 
reorganização da sua identidade, pois passam a vivenciar um novo código 
de conduta, que não ressocializa, mas aliena. Contudo, essa realidade seria 
traçada em um ambiente carcerário “ideal”, sem as conturbações 
experimentadas nos presídios, por toda problemática verificada como crise 
das prisões. 

 

No mesmo sentido, Oliveira (2007, p. 4) defende que “os presídios 

nunca exerceram, conforme Thompson (1998), sua finalidade de reeducação e de 

reinserção, pelo contrário, transformaram-se em meros depósitos de gente, onde 

não se busca o resgate daquele ser humano que se esconde por trás do criminoso.” 

Diante desta realidade, verifica-se que, no que concerne ao sistema de 

justiça criminal, existe um subdesenvolvimento que, além de impossibilitar a 

                                                           
1
 Objetivos extraídos do art. 1º da Lei de Execução Penal (LEP), Lei 7.210 de 11 de julho de 1984. 
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reconstrução do sujeito preso (representando infração aos objetivos da pena, 

imposto por lei), há o cerceamento de direitos que impede aos indivíduos presos 

viverem dignamente no cárcere. 

Por outro lado, o RDH de 2013 divulgou que, para que haja 

desenvolvimento é preciso que haja menos temor na sociedade, ressaltando que 

[...] a criminalidade violenta corrói a confiança nas perspectivas de 
desenvolvimento futuro, reduz a competitividade das indústrias e serviços 
através da composição de pesados custos de segurança e prejudica o clima 
de investimento. [...] O desvio de recursos para o controle da criminalidade 
reduz os fundos disponíveis para investir nos cuidados de saúde e na 
educação, atrasando a integração social e prejudicando o desenvolvimento 
(RDH, 2013, p. 40). 

Ainda, o RDH de 2013 relaciona a falta de desenvolvimento com o 

investimento em recursos para controlar e combater a criminalidade, sem levar em 

consideração que os indivíduos que se encontram sob tutela do Estado para o 

cumprimento de pena não contam com tais investimentos, já que, um dos problemas 

do sistema penitenciário brasileiro é a superlotação. 

Do ponto de vista econômico, uma sociedade perde ao ter que manter 

uma instituição social superlotada, tendo em vista que representa um custo alto para 

o Estado, sem aparente retorno em termos de transformação social. 

Do ponto de vista social, o alto índice de criminalidade gera falta de 

confiança, medo e instabilidade. 

Do ponto de vista dos direitos humanos, a prisão é inviável na medida 

em que se torna um depósito de indivíduos sem garantias de direitos básicos, como 

saúde, educação, assistências, entre outros. 

A opinião pública se fundamenta no fato de que a criminalidade é fruto 

apenas de problemas de caráter, deixando de mencionar as desigualdades sociais, 

presentes na maioria das cidades brasileiras, o que multiplica o clamor para maiores 

investimentos em segurança pública, diminuição da maioridade penal, além das 

reclamações acerca da sua ineficácia. 

Zaluar (2007), ao explicar a multidimensionalidade da violência, diz 

que: 

Deve-se discutir, na perspectiva da complexidade, como a pobreza e a falta 
de emprego para os jovens pobres se relacionam com os mecanismos e 
fluxos institucionais do sistema de Justiça na sua ineficácia no combate ao 
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crime organizado. Esse atravessa todas as classes sociais e está conectado 
aos negócios legais e aos governos. 

Além disso, a urbanização muito rápida não permite que as práticas sociais 
urbanas de tolerância e civilidade sejam difundidas entre os novos 
habitantes das cidades nem que os valores morais tradicionais sejam 
interiorizados do mesmo modo pelas novas gerações da cidade. Assim, 
muitos homens jovens e pobres se tornaram vulneráveis às atrações do 
crime-negócio por causa da crise em suas famílias, muitas dessas 
incapazes de lidar com os conflitos surgidos na vida urbana mais 
multifacetada e imprevisível. Vulneráveis também por causa do abismo 
entre adultos e jovens, por causa do sistema escolar ineficaz, além da falta 
de treinamento profissional, adicionado aos postos de trabalho insuficientes. 

Oliveira; Tonelli; Pereira (2013) dizem que: 

A violência é um fato social. A alta taxa de homicídios no Brasil exemplifica 
essa realidade. Segundo estatísticas do Núcleo de Estudos da Violência, da 
USP (NEV, 2010), embora nas capitais dos Estados o número real de 
homicídios tenha caído 5,4% entre 2000 e 2006, há alguns aspectos desses 
dados que chamam a atenção. Quando se isola o resultado total da 
influência das capitais, há um aumento de 15,76%, taxa bem acima do 
crescimento populacional no mesmo período. Isso traz evidências para 
afirmar que, no interior, onde a presença do Estado está mais 
proximamente representada por meio do poder municipal, houve aumento 
desproporcional no número de homicídios no período. Tomando esse caso 
como exemplo, diversas possibilidades de explicações podem ser 
exploradas, tais como a ausência do Estado, a precariedade de sua 
estrutura e a falta de participação da sociedade civil organizada. 

 

Para a solução dos problemas de violência e criminalidade, os autores 

propuseram a ampla participação social, promovida por conselhos municipais de 

segurança pública e pelo próprio Poder Público para que a população possa exercer 

seu poder opinativo sobre a segurança que deseja ter (OLIVEIRA; TONELLI; 

PEREIRA, 2013). 

Apenas a título de comparação, na Suécia, em 2013, quatro prisões 

foram fechadas por falta de presos2. Os motivos da diminuição do número de 

presos, segundo estudos daquele país, são: investimentos na reabilitação de presos, 

auxiliando-os na reinserção em sociedade; penas mais leves aos crimes que 

envolvam drogas; e adoção de penas alternativas e vigiadas em determinados 

casos.Em que pese o fato de a Suécia ser um país culturalmente diferente do Brasil, 

verifica-se que o foco da prisão é outro: uma das medidas adotadas por aquele país 

foi deixar de considerar a prisão como punição e focou no tratamento dado ao preso 

para possibilitar a reinserção social do mesmo. Porém, não se pode atribuir o 

                                                           
2
 Informações disponíveis em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/suecia-fecha-4-prisoes-e-

prova-mais-uma-vez-a-questao-e-social-334.html> e 
<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/11/1370700-suecia-fecha-quatro-prisoes-porque-
populacao-carceraria-despenca.shtml>. Acesso em 14.11.2013. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/suecia-fecha-4-prisoes-e-prova-mais-uma-vez-a-questao-e-social-334.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/suecia-fecha-4-prisoes-e-prova-mais-uma-vez-a-questao-e-social-334.html
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/11/1370700-suecia-fecha-quatro-prisoes-porque-populacao-carceraria-despenca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/11/1370700-suecia-fecha-quatro-prisoes-porque-populacao-carceraria-despenca.shtml
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fechamento das prisões a um único motivo, sendo que a real justificativa para tal ato 

está sendo pesquisada pelo órgão responsável pelas prisões suecas. 

No Brasil, diante de suas peculiaridades sociais, acredita-se que uma 

das formas de solucionar, em parte, os problemas de violência e criminalidade são 

investimentos em áreas básicas como saúde e educação, cumprindo os direitos 

sociais de cada cidadão, atuandona prevenção de aumento nos índices de 

criminalidade e encarceramentos e reduzindo a necessidade de investimentos na 

área da segurança pública. 

Maior atenção e políticas públicas para a prevenção de violência e 

criminalidade em territórios ditos vulneráveis do perímetro urbano deveria ser 

prioridade, pois ali se encontram pessoas em situação de extrema pobreza, em 

condição desigual para se defender das mazelas produzidas pelo CMI (Capitalismo 

Mundial Integrado)3. 

 

 

1.2 A CRIMINALIDADE NO BRASIL 

 

Os dados sobre a criminalidade brasileira são desoladores. Em alguns 

casos, a criminalidade é extremamente alta, como demonstra o Mapa da Violência – 

Homicídios e Juventude no Brasil4, de 2013, divulgado pelo Centro Brasileiro de 

Estudos Latino-Americanos, em que o Brasil aparece com uma média de 20,4 

homicídios por 100 mil habitantes. Entre os estados mais violentos estão Alagoas, 

Espírito Santo, Pará, Bahia e Paraíba. Os municípios mais violentos, segundo a 

divulgação, são Simões Filho (BA), Campina Grande do Sul (PR), Ananindeua (PA), 

Cabedelo (PB) e Arapiraca (AL). Estes dados incluem o Brasil na lista dos vinte 

países mais violentos do mundo. 

Apenas a título de exemplo, na cidade de Simões Filho, na Bahia, o 

índice de assassinatos (139 por 100 mil habitantes) supera mais que o dobro ao do 

                                                           
3
 O CMI (Capitalismo Mundial Integrado) é entendido por Guattari (2012, p. 31) como capitalismo pós-

industrial, cujo objetivo é centrar os focos na produção de “signos, de sintaxe e de subjetividade por 
intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre a mídia, a publicidade, as sondagens, etc.” 
4
Mapa da Violência. Disponível em 

<http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>. Acesso em 28.9.2013. 

http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf
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Iraque no auge dos conflitos no país do Oriente Médio (64,9 mortes para cada 100 

mil pessoas, entre 2004 e 2007). 

De acordo com o estudo, as cidades mais violentas são, geralmente, 

novos polos de desenvolvimento, zonas de fronteira e do desmatamento amazônico, 

além de municípios com turismo predatório e currais políticos, retratos do 

clientelismo. 

Apesar de a criminalidade ser um dos problemas mais graves no Brasil, 

normalmente é discutida pelo viés da impunidade, gerando a opinião pública que se 

deve diminuir a maioridade penal para resolver o problema ou então simplesmente 

melhorar o serviço de segurança pública oferecido pelo Estado. Raramente são 

pensadas as condições de produção dessa criminalidade, com intervenções mais 

preventivas. 

Segundo os dados do InfoPen, a atual população carcerária brasileira é 

de 548.003, havendo 287,31 encarcerados para 100.000 habitantes. Isso significa a 

quarta população carcerária do mundo, em valores absolutos, perdendo apenas 

para os Estados Unidos, China e Rússia. 

Em valores relativos, verifica-se que o Brasil abriga 274 detentos por 

100 mil habitantes. 

As instalações carcerárias no país são projetadas para abrigar pouco 

mais de 300 mil presos, o que, com o déficit de acomodações, resulta em 

superlotação e, consequentemente, presos em condições desumanas. 

O sentimento de insegurança e o foco da atenção voltada à violência 

são fenômenos mundiais ampliados pelo processo neoliberal de globalização da 

economia. Nesse sentido, a penalidade neoliberal remedeia com mais Estado 

policial e penitenciário e menos Estado econômico e social, que é a causa da escala 

generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento (WACQUANT, 2001). 

Segundo Wacquant (2001), existe uma perversão da penalidade 

neoliberal quando aplicada a países com grande desigualdade de condições e de 

oportunidades, sem tradição democrática e, na realidade brasileira, com uma 

concepção hierárquica de cidadania. 
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Sobre esse assunto, discorreu Tavares (2011): 

Vê-se a perversão da penalidade neoliberal (...) quando aplicada a países 
com grande desigualdade de condições e de oportunidades, sem tradição 
democrática e, no caso brasileiro em particular, com uma concepção 
hierárquica de cidadania – em que todos são iguais, mas uns são mais 
“iguais” que outros – que faz confundir a manutenção da ordem pública com 
a manutenção da ordem de classe. Nesse sentido, o investimento no 
Estado Penal com a intensificação da intervenção do aparelho policial e 
judiciário é o mesmo que implantar uma verdadeira ditadura sobre os 
pobres. 

 

A partir da década de 1980, a crescente criminalidade no Brasil 

favoreceu o surgimento de questões carcerárias graves, como por exemplo, a 

superlotação carcerária e o alto número de jovens detentos. 

Velho (1996) explica que o aumento da criminalidade está relacionado 

à ineficiência do sistema de reciprocidade, que ocasiona a desigualdade social que 

produz a violência. Esta deficiência tem origem na modernização e o crescimento 

das grandes cidades, como dito anteriormente. Além disso, ele entende que o 

crescimento exacerbado das cidades desorganizou o sistema de valores e relações 

sociais e cedeu espaço para ideologias individualistas, que modificaram contatos 

sociais dando-lhes a impessoalidade, banalizando a violência física. 

No mesmo sentido, Zaluar (1996) entende que um dos pontos 

principais da questão está no enfraquecimento dos laços de lealdade e de 

dependência entre as pessoas, desencadeando uma crise de valores que deu lugar 

à interiorização de uma ideologia individualista moderna, despertando no sujeito o 

objetivo de liberdade individual e a noção de direitos fundamentada na inexistência 

de vínculos sociais. 

Nessa esteira, o bandido aparece como figura masculina, que resolve 

tudo pela sua própria cabeça, mas sem deixar de ser convencional por depender da 

imagem de virilidade e regras para afirma-la, conforme ditam as regras de mercado 

(ZALUAR, 1996). 

Decorrência dessa lógica é a prática de tráfico de drogas, que desperta 

a ilusão de ganhar dinheiro fácil, de obter autoridade sobre os demais, tendo, muitas 

vezes, poder absoluto sobre a vida das pessoas. O tráfico, sob esse aspecto, se 

transforma no caminho que leva a ser rico, pelo consumo, pelo número de mulheres 

que vai conquistar em razão do dinheiro etc. 



25 
 

[...] ilude-se com a possibilidade, enfim, de que, apesar de jovem, preto e 
pobre, vai se “dar bem” e sair dessa vida de perigos e medos. Na verdade, 
a quase totalidade desses jovens ou morre muito cedo, muitas vezes 
caçado por outros bandidos ou por policiais de extorsão, porque enriquecem 
mais do que deviam, ou é presa e passa a viver os horrores do sistema 
prisional brasileiro (ZALUAR, 1996, p. 102). 

 

Para Bauman (1999, p. 87), “[...] nossa sociedade é uma sociedade de 

consumo”, apontando que a sociedade pós-moderna precisa do engajamento dos 

seus membros pela condição de consumidores. Diz ainda que, na sociedade de 

consumo 

[...] nada deveria ser abraçado com força por um consumidor, nada deveria 
exigir um compromisso “até que a morte nos separe”, nenhuma 
necessidade deveria ser vista como inteiramente satisfeita, nenhum desejo 
como último [...]. O que realmente conta é apenas a volatilidade, a 
temporalidade interna de todos os compromissos; isso conta mais que o 
próprio compromisso, que, de qualquer forma, não se permite ultrapassar o 
tempo necessário para o consumo do objeto de desejo (BAUMAN, 1999, p. 
89). 

 

O consumismo, sob o aspecto da produção de subjetividade5, interpela 

a relação dos sujeitos consigo mesmos e, ainda, mascara e torna o poder disciplinar 

natural da sociedade capitalista (FOUCAULT, 2011). Esta prioriza o aspecto 

objetivo, neutro e previsível do conhecimento, negando a perspectiva histórico-

cultural do sujeito, impossibilitando os sujeitos de serem agentes de seu 

desenvolvimento (NEUBERN, 2001). 

O capitalismo inseriu no imaginário social o paradigma de que somente 

com a aquisição do novo o indivíduo se realizará como pessoa, reforçando, do 

mesmo modo, o discurso de que é por meio do consumo que se preserva a 

autonomia e liberdade e se garante a cidadania. 

O capitalismo é um produtor de subjetividade na medida em que 

oferece “uma modelização que diz respeito aos comportamentos, à sensibilidade, à 

percepção, à memória, às relações sociais, às relações sexuais, aos fantasmas 

imaginários etc.” (LEITE; DIMENSTEIN, 2002). 

                                                           
5
 Produção de subjetividade, também chamada de subjetivação, são termos que podem ser pensados 

em contraponto ao termo ideologia. Esta permanece no âmbito da representação, enquanto que 
subjetividade adentra o campo da modelização, inserindo-se nela comportamentos, sentimentos, 
emoções, percepções, memória, relações sociais etc. Autores que tratam da produção de 
subjetividade propõem uma “ideia de uma subjetividade de natureza industrial, maquínica, ou seja, 
essencialmente fabricada, modelada, recebida, consumida” (GUATTARI; ROLNIK, 2011, p. 33-34). 
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O que é difundido pela mídia e demais equipamentos ao redor do 

indivíduo é um sistema de conexão direta entre, de um lado, as máquinas 

produtoras de subjetividade e de controle social e, de outro, as instâncias psíquicas 

e a forma de perceber o mundo (GUATTARI; ROLNIK, 2011). 

Assim, os sujeitos ficam dependentes de modelos e formas de viver, de 

modo objetivo, desprezando-se as múltiplas associações subjetivas que configuram 

as necessidades humanas. 

Esse modo de viver garante à indústria de consumo um espaço a ser 

preenchido no vazio de viver em uma realidade carente de reflexões, alteridades, 

pautado na superficialidade de imagens, que mantem o controle social. Isso torna os 

indivíduos reféns de modelos que mascaram a realidade e faz deles meros 

reprodutores de uma forma de viver, condicionados e subjetivados de maneira a 

produzir formações discursivas sem questionamento e cujo silêncio remete à 

incapacidade de fazer juízo de valor da realidade em que vive. 

Peralva (1996) entende que o envolvimento do jovem em atividades 

violentas faz com que os mesmos passem por riscos de morte. 

Segundo ele, a sociedade brasileira desamparou os indivíduos a partir 

da década de 1980 com o efeito de três mecanismos: processo de transição 

democrática sem criação de instrumentos capazes de assegurar o funcionamento de 

um Estado de Direito; crise do sindicalismo e dos movimentos populares urbanos; 

agravamento do processo de priorização da individualidade em detrimento das 

categorias coletivas de organização social por conta da rápida modernização da 

sociedade brasileira, com elevação de padrões culturais de consumo induzida por 

meios de comunicação de massa. 

A priorização da individualidade em detrimento do grupo social faz com 

que surjam angústias de morte. Isso acontece quando, por exemplo, não há 

segurança quanto aos direitos humanos ou constitucionais básicos, de um modo 

geral. 

Pode-se dizer que ocorre violência quando há carência de sentimento 

de pertencimento à coletividade, injustiças sociais, ineficiência e a perversão dos 

aparelhos de controle social, que impedem que o indivíduo alcance padrões 

mínimos de paz social e de consolidação de direitos humanos. 
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Nesse sentido, Tavares (2011, p. 128) alerta para o apartheid social: 

O medo e a sensação de insegurança se prestam não somente para práticas 
de apartheid no tecido social, ou seja, para separar os que merecem viver 
daqueles que podem morrer em nome da defesa da sociedade.(...). O medo e 
a insegurança colocam os sujeitos em lugar de acuamento. Acuados, os 
sujeitos não apostam nada, nada arriscam, tornando-se inertes ou reativos. 
Neste último caso, atualizando a moral do ressentimento, a partir de 
Nietzsche (1998), apostam tudo porque “não há nada mais a perder”. 
Pensando o medo como estratégico para o dispositivo do jogo de forças 
operantes no atual momento sócio-histórico, o apresentamos como um 
disparador das condições de possibilidade, isto é, das alternativas abertas no 
campo como resultado das relações de força que definem as opções de 
emergência em relação aos processos de subjetivação. Desse modo, tal 
componente configura-se como parte da estratégia utilizada pelo poder no 
contemporâneo. 

 

Assim, muitos projetos sociais direcionados a menores em conflito com 

a lei, políticas públicas assistencialistas e de atenção a menores em situação de 

risco pelo empobrecimento, não colocam como foco essa violência estrutural, 

portanto não transformam a realidade social, mas possuem o intuito de segregar e 

identificar aqueles que passarão a ser chamados de pessoas perigosas. 

Nesse contexto, as prisões só podem ser ineficazes no que se refere à 

readaptação dos condenados à sociedade. Entretanto, não deixam de existir por 

cumprirem a função de localização, segregação e identificação daqueles que podem 

morrer, além de disseminar o medo, a desconfiança e a violência (TAVARES, 2011). 

Tavares (2006) afirma, ainda, que a vida do encarcerado em prisão é 

resultado da história de vida do mesmo, o que faz com que seja necessário discutir 

os caminhos que o levou à prisão, bem como fatores que influenciam na 

criminalidade, como por exemplo, a pobreza em seus diversos aspectos e o racismo. 

Com isso verifica-se que investigar história de vida de ex-presidiários é 

de profunda relevância quando se trata de criminalidade, seus motivos e suas 

consequências, uma vez que, com isso, pode-se alcançar a solução para os 

diversos problemas sociais por ela provocados. 

 

 

1.3 A POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SEUS TERRITÓRIOS DE VIDA 
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Os últimos dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias 

(InfoPen), órgão responsável pelas informações penitenciárias do Ministério da 

Justiça, relativos a dezembro de 20126, demostram que a maioria das pessoas que 

sofrem as consequências do Direito Penal são as de baixa renda. Esse dado mostra 

que a prisão de indivíduos pobres ou muito pobres provoca a lotação das prisões e 

produz o estereótipo de criminoso: são pessoas que habitam bairros 

reconhecidamente pobres. 

Para Fragoso (1977), o Direito, assim como outros mecanismos de 

controle social é governado por preceitos e estereótipos socialmente condicionados. 

Assim, há uma seleção daqueles sobre os quais recairão as 

consequências do Direito Penal, não sendo a população carcerária modelo de 

representação do conjunto total dos infratores. 

A identificação de criminoso e marginal resulta do fato de serem atingidos 
pela justiça substancialmente os pobres e desfavorecidos, que enchem as 
prisões e que constituem a clientela do sistema [...] A experiência 
demonstra que as classes sociais mais favorecidas são praticamente 
imunes à repressão penal, livrando-se com facilidade, em todos os níveis, 
inclusive pela corrupção (FRAGOSO, 1977, p. 3). 

Da mesma forma, Santos (1999) entende que existe uma preferência 

pelo sistema prisional e uma visibilidade pelo aparato policial de certos grupos 

sociais, por meio da verificação de uma homogeneização da população prisional, 

formada, em grande parte, pelo estereótipo de criminoso, ou seja, indivíduos do 

sexo masculino, jovens, pobres ou muito pobres, de baixo grau de escolaridade e 

negros ou pardos. 

Ao mencionar o biopoder, Foucault (2002) descreve técnicas de 

regulamentação da vida, diferenciando a população que deve ser amparada da que 

deverá ser segregada em defesa da sociedade. 

Com o aumento de mecanismos de controle social, o quase consenso 

com a exclusão de certas categorias de pessoas baseia-se na premissa de que 

mencionados sujeitos proporcionam perigo às vidas eleitas como superiores. 

Os presos carregam em si sua história de vida e seu contexto social. 

Estudos empíricos mostram que fatores como condição familiar de origem, situação 

                                                           
6
Dados estatísticos disponíveis em 

<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CP
TBRNN.htm>. Acesso em 28.9.2013. 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm
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de escolaridade e profissionalização, condição de pré-delinquência, família 

constituída, histórias prisionais vividas antes da chegada à prisão delineiam a matriz 

sócio-histórica constituinte do processo de produção de modos de vida chamados de 

criminosos (TAVARES, 2006). 

O InfoPen traz números importantes sobre o perfil dos presos em 

penitenciárias brasileiras, o que se pode verificar na Tabela veiculada pelo InfoPen, 

constante do Anexo I deste trabalho. 

A Tabela traz, com detalhes, os dados relativos às condições prisionais 

dos presos brasileiros, seu perfil, dentre outros aspectos do sistema penitenciário do 

Brasil. 

Na categoria Quantidade de Presos, a Figura mostra que a população 

carcerária é de 548.003 presos, sendo que destes, a maioria (218.242 presos) está 

presa em regime fechado. 

Na categoria Capacidade, a Figura demonstra que a maioria das vagas 

existentes (158.966vagas) no sistema penitenciário brasileiro é destinada a presos 

do regime fechado. 

Na categoria Estabelecimentos Penais, no indicador Quantidade de 

Estabelecimentos Penais indica que a maioria dos estabelecimentos são 

penitenciárias (470 estabelecimentos). Com relação ao indicador Seções Internas, o 

item Quantidade de Crianças é a maioria (166). O indicador Informações 

Complementares indica que os Centros de Observação Criminológica e Triagem 

existem em maioria quantidade (20) do que Estabelecimentos Terceirizados – 

Regime Fechado e Estabelecimentos Terceirizados – Regime Semi-Aberto. 

A categoria Administração Penitenciária, no indicador Quantitativo de 

Servidores Penitenciários revelou que a maioria dos funcionários penitenciários 

existentes (11.484 funcionários) estão vinculados aos setores administrativos. 

Na categoria População Prisional, o indicador Quantidade de 

Presos/Internados provenientes da Polícia/Justiça Federal revela que a maioria 

deles (231.429 presos) cumpre pena em regime semi-aberto. 

Na categoria Perfil do Preso, o indicador Quantidade de Presos por 

Grau de Instrução indica que a maioria deles (231.429 presos) possui ensino 
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fundamental incompleto. O indicador Quantidade de Presos por Nacionalidade indica 

que a maioria dos presos (480.763 presos) é brasileira nata. Dentre os presos 

estrangeiros, a maioria é boliviana, com 448 presos. O indicador Quantidade de 

Presos por Tempo Total das Penas revela que a maioria dos presos (85.784 presos) 

está condenada a penas de mais de 4 até 8 anos de prisão. O indicador referente à 

Quantidade de Crimes Tentados/Consumados revela que a maioria dos 

encarcerados (131.368 presos) foram presos por tráfico de entorpecentes. O 

indicador Quantidade de Presos por Faixa Etária mostra que a maioria dos presos 

(143.470) tem de 18 a 24 anos. O indicador Quantidade de Presos por Cor de 

Pele/Etnia mostra que a maioria dos presos (212.409 presos) é parda. O indicador 

Quantidade de Presos por Procedência demonstra que a maioria dos presos 

(211.727 presos) provém da área urbana – Municípios em Regiões Metropolitanas. 

Por fim, o indicador Estado Civil mostra que a maioria dos presos (146.481 presos) é 

solteira. 

Na categoria Tratamento Prisional, o indicador Quantidade de Presos 

em Programas de Laborterapia – Trabalho Externo revela que a maioria dos presos 

(11.162 presos) realiza trabalhos em parceria com a iniciativa privada. O indicador 

Quantidade de Presos em Programas de Laborterapia – Trabalho Interno mostra 

que a maioria dos programas de trabalho envolvendo trabalho interno dos presos 

(38.945 casos) está ligada ao apoio ao estabelecimento penal. Com relação ao 

indicador Quantidade de Leitos, verificou-se que a maioria dos leitos diz respeito aos 

leitos ambulatoriais (1.147 leitos). O indicador Quantidade de Presos Envolvidos em 

Motins ou Rebeliões revela que a maioria dos encarcerados que se envolvem em 

motins ou rebeliões cumpre pena em regime fechado (199 presos). O indicador 

Quantidade de Presos em Atividade Educacional mostra que a maioria dos presos 

que estudam na prisão o fazem para terminar o ensino fundamental (29.117 presos). 

O indicador Saídas do Sistema Penitenciário mostra que a maioria ocorreu por meio 

de transferências/remoções (21.959 presos). 

Como a pobreza aparece como um indicador importante é necessário 

refletir sobre ela. Etimologicamente, pobreza vem assim conceituada: 

sf (pobre+eza) 1 Estado ou qualidade de pobre. 2 Estreiteza de posses, de 
haveres; falta de recursos, escassez. 3 Sociol Situação em que o nível de 
vida do indivíduo ou da família se acha abaixo do nível médio da 
comunidade tomada como referência. 4 Indigência, miséria, penúria. 5 Os 
pobres. P. de espírito ou p. das faculdades: escassez de inteligência. P. 
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de língua: insuficiência de termos para exprimir adequadamente os 
pensamentos, numa língua. P. de sangue: sangue pobre; anemia. P. 
evangélica: renúncia voluntária aos bens materiais ou temporais. P. 
franciscana: pobreza extrema; miséria, penúria. 

 

Os estudos acerca da pobreza mostram que existem diversas linhas de 

pensamento que a definem. 

Em primeiro lugar, estão os estudos que tratam da pobreza absoluta, 

também chamada de “desubsistência”, utilizando-se como critério a subsistência. 

A pobreza absoluta está ligada ao “não atendimento das necessidades 

vinculadas ao mínimo vital” indispensável para a sobrevivência humana e 

desenvolvimento dos vários papéis sociais em que o sujeito atua (ROCHA, 2006, p. 

11). 

Por ser unidimensional, esta abordagem tem sofrido críticas. 

Em primeiro lugar, foi atribuído um reducionismo biológico-alimentar ao 

sujeito, o que torna este conceito insustentável, pois não se pode estabelecer um 

critério absoluto em relação à quantidade de energias e de nutrientes que os seres 

humanos necessitam para se manterem vivos, visto que isto depende de inúmeros 

fatores, como por exemplo, clima, atividades realizadas, habitat, entre outros. 

Em segundo lugar, essa a análise da pobreza, compreendida como 

fenômeno unidimensional, deixa de considerar a complexidade de experiências do 

ser humano no centro da sua análise sobre necessidades básicas, as quais se 

incluem fatores como a necessidade do mínimo de condições para o consumo 

privado e serviços essenciais providos pela sociedade, entre outras demais de difícil 

constatação. 

Dessa forma, parcialmente se conclui que pobreza não está ligada 

apenas às necessidades biológicas individuais e nem a mínimos existenciais 

uniformes. 

O conceito multidimensional de pobreza relativa reconhece a existência 

da interdependência entre as estruturas social e institucional vigentes no cotidiano. 

Isso significa que se considera que a relação entre a privação e renda é mutável ao 

longo do tempo e entre as comunidades que ocupam diferentes territórios (CODES, 

2008). 
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Nessa esteira, diz-se que a pobreza está relacionada com o contexto 

social em que se vive, a partir da consideração do padrão de vida e da maneira 

como as necessidades são supridas em certa realidade socioeconômica. 

Assim, ser pobre é não poder obter determinados produtos ou 

condições, o que mantem o indivíduo potencialmente longe de ocupar determinados 

papéis sociais (ROCHA, 2006). 

Sen (2012) entende pobreza como privação de capacidades básicas 

intrinsecamente importantes para o ser humano. Para ele, os conceitos que tomam a 

renda como critério exclusivo de análise adotam uma visão tipicamente instrumental. 

Assim, embora a baixa renda seja uma das causas de pobreza e privação de 

capacidades, a renda não pode ser o único instrumento de geração de capacidades. 

Há que se entender, logo, a pobreza como a privação da vida que se quer levar e de 

escolhas, tanto no campo da vida, como no campo político. 

Em outras palavras, a pobreza deve ser vista como fenômeno 

multifacetado, que implica na impossibilidade de fazer escolhas para a vida, 

retirando do sujeito a possibilidade de usufruir de suas capacidades. 

A ausência de direitos pode ser vista como um dos aspectos da 

pobreza, conforme defende Telles (2001, p. 51-52): 

O que existe, isso sim, são indivíduos e grupos em situações particulares de 
denegação de direitos. [...] A indiferenciação do pobre remete a uma esfera 
homogênea das necessidades na qual o indivíduo desaparece como 
identidade, vontade e ação, pois é plenamente dominado pelas 
circunstâncias que o determinam na sua impotência. 

 

Assim, uma vez que no Brasil não há homogeneidade de seu povo por 

causa da amplitude de seu território, o que torna o país regionalizado, o indivíduo 

perde a sua identidade na medida em que as suas necessidades passam a não 

serem vistas sob o ponto de vista das peculiaridades de cada região. Ou seja, o 

indivíduo passa a ser mais um a exercer direitos e será julgado conforme as 

vontades de uma massa hegemônica. 

Essa realidade se enquadra no dizer de Paugam (1999, p. 68): “toda 

definição estática da pobreza contribui para agrupar, num mesmo conjunto, 

populações cuja situação é heterogênea, ocultando a origem e os efeitos em longo 

prazo das dificuldades dos indivíduos e de duas famílias”. 
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A pobreza como fator multidimensional da vida humana está conectada 

a fatores contextuais, como acesso à assistência judiciária, à dignidade, à 

informação, dentre outros. 

A pobreza pode ser considerada como condição humana mutável, pois 

as pessoas nesta condição ocupam lugares diversos, conforme um conjunto de 

interesses e forças existentes no momento histórico que a constitui, ou seja, ela é 

multidimensional (CASTEL, 2001). 

Neste sentido, as concepções que consideram a multidimensionalidade 

do fenômeno da pobreza chamam a atenção para fatores que alimentam o círculo 

vicioso no qual a pobreza se insere, uma vez que ela é muito mais complexa do que 

os determinantes econômicos podem avaliar ou medir; acima de tudo, ela é um 

plano constitutivo da identidade individual e social (SALAMA; DESTREMAU, 1999). 

Para esta corrente de pensamento, portanto, a pobreza constitui não só 

uma carência material, mas também de identidade, de possibilidade de escolhas. 

Conforme os dados do InfoPen, a maioria dos encarcerados são 

advindos de metrópoles e praticaram crime contra o patrimônio, sendo expressiva a 

prática de crimes de entorpecentes, no caso, tráfico de entorpecentes. No caso de 

encarceradas do sexo feminino no Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria das 

mulheres são presas por tráfico de drogas (CARVALHO et al, 2006). 

Estes dados revelam a importância do aspecto econômico na produção 

da violência e também a exposição a territórios metropolitanos marginais, onde o 

tráfico termina sendo uma possível escolha, entre escolhas escassas (ZALUAR, 

1994). 

Santos (1999) define pobres violentos como “violentos funcionais”, 

frutos de pobreza estrutural que é sistêmica, ou seja, abrange várias áreas da vida, 

como por exemplo, saúde, educação, acesso à informação, dentre outros. Para ele, 

esse tipo de violência produz exclusão e dívida social entre classes, aceitas 

socialmente como se fossem naturais. 

Kliksberg (2010) defende que existe um mito ao se defender que os 

motivos da criminalidade são pouco conhecidos. Para o autor, a situação social 

crítica, cuja consequência é a pobreza, calcada na privação de recursos, exclusão 

de jovens do mercado de trabalho, entre outros fatores, conjuntamente com a 
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exclusão educacional e má relação com a família, são determinantes para o 

aumento dos índices de criminalidade. 

Segundo Almeida (2003, p. 214), entre as décadas de 1950 e 1970 do 

século XX, a população das metrópoles cresceu mais rapidamente do que a 

população total da nação. Foi o processo de metropolização, o qual deu 

características da urbanização brasileira no período. 

O espaço metropolitano passou por remodelação, com implementação 

de infraestrutura e sistema de comunicação em áreas específicas para que as 

atividades modernas pudessem ser adicionadas ao território. 

Existe, nesses espaços, o contraste entre o setor moderno da 

economia, chamado de setor quaternário e que envolve, por exemplo, gestão da 

informação, atividades de marketing e propaganda e de consultorias, geradoras de 

um número limitado e especializado de empregos que a poucos beneficia e as 

atividades simples que pouco interessam, denominadas por Milton Santos, na 

década de 1970, de “circuito inferior da economia urbana”. 

Este afronte de economias, denominado por Santos (1999) de 

“involução metropolitana”, dá ensejo à quase ausência de empregabilidade no setor 

quaternário e a mão-de-obra excessivamente desvalorizada, dentre outros no setor 

que agrega atividades mais simples. 

Portadora de imensos contrastes sociais e econômicos, a metrópole se 

tornou fonte de universalidade dos processos sociais, onde o urbano sintetiza o 

momento crítico da história (DAMIANI, 2000). Neste caso, os contrastes sociais são 

representados pelo crescimento evidente do número de pobres, subempregados ou 

desempregados, em degradantes condições de vida no espaço urbano. É crescente 

o número de periferias e favelas. 

Considerando-se os limites da inserção, no mercado de trabalho, da força 
de trabalho disponível nas grandes cidades, considerando-se, também, 
como fundamento e base de desenvolvimento das cidades, como corpo 
citadino ou na sua materialidade, a propriedade da terra capitalizada, que 
sustenta um amplo campo de negócios urbanos, a urbanização em nosso 
país é crítica (DAMIANI, 2000, p. 30). 

 

A busca pelo trabalho para sobrevivência no lugar de moradia é 

constante entre a parcela mais pobre da sociedade, excluída de direitos sociais 
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garantidos na Constituição Federal (como por exemplo, saúde, moradia, educação 

entre outros.). 

A violência decorrente da pobreza é evidenciada principalmente no 

espaço urbano, em que a atuação do poder público se torna necessária para impor 

políticas públicas com viés, muitas vezes, assistencialistas, sob a afirmativa de que é 

preciso primar pela igualdade. Entretanto, suas políticas públicas são falhas e 

acabam por favorecer, muitas vezes, a classe hegemônica de determinada 

localidade, provocando uma desigualdade ainda maior. 

A produção de espaços específicos para o exercício das atividades 
hegemônicas, somada às inúmeras intervenções do setor público, que 
busca através de suas ações privilegiar, sobretudo os agentes hegemônicos 
e as parcelas com maior poder aquisitivo da sociedade, conduziu à 
periferização, entendida como o processo de exclusão social e geográfica 
das modernizações do país. As periferias urbanas são o exemplo mais 
cabal da valorização desigual dos homens e dos lugares (ALMEIDA, 2003, 
p.218). 

 

O espaço urbano brasileiro é marcado por diversas carências e repete 

as características dos espaços urbanos dos demais países pobres, marcados pela 

segregação sócio-racial. 

Assim, a cidade se torna palco privilegiado para a experiência de 

entendimento transcultural da partilha do território. Isto é importante para evitar 

tragédias humanitárias e, ao mesmo tempo é frágil, hajam vistos os fenômenos 

sociais, tais como xenofobia e racismo (BAUMAN, 1999). 

Essa separação territorial entre classes nas grandes cidades reflete a 

divisão social capitalista, havendo, desse modo, desigualdade social, tornando 

alguns espaços urbanos ingovernáveis. Ainda, o aumento da pobreza em meio 

urbano faz com que os recursos sejam distribuídos de forma desigual, proliferando-

se a violência, criando “cidades do medo” (ALBUQUERQUE, 2005). 

Nessa linha, parte da população pobre que habita as cidades é, muitas 

vezes, vista como a responsável pela desordem, pela criminalidade, pela entropia do 

espaço urbano, quando, na verdade, é a parcela pobre que mais sofre com este 

processo. 

Santos (1979) destaca que existe um preconceito com as atividades 

urbanas pobres que é reforçado pela ideologia do planejamento, estabelecendo-se 
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como uma “higienização” do urbano, retirando-se moradores pobres dos centros 

revalorizados. 

Dessa forma, o espaço urbano dos países pobres é planejado e 

constituído apenas para alguns, tendo caráter de espaço corporativo e fragmentado, 

pois não atende aos interesses de todos (SANTOS, 1999). 

É por isso que a periferia cresce desordenadamente, sem a presença 

do poder público nas grandes cidades. Tais periferias tomam o contorno de depósito 

de população pobre e zona de atividades econômicas pobres e mais simples. 

De todo o exposto, entende-se que a pobreza e a metropolização estão 

diretamente ligadas e evidenciadas pelas estatísticas que comprovam que a grande 

maioria da população carcerária brasileira está presa por prática de crime de tráfico 

de substâncias entorpecentes e é advinda de regiões metropolitanas. Por isso, se 

pode afirmar que pobreza e metropolização são fatores importantes para o aumento 

da criminalidade, porém, não os únicos. 

A prisão pode ser considerada fruto do sistema de segregação racial 

em última instância, onde se concretiza a afirmativa do imaginário social de que a 

maioria dos criminosos é negra ou mestiça. Além disso, a realidade prisional 

brasileira demonstra que se houve políticas reparatórias ou inclusivas com base na 

questão racial, as mesmas estiveram longe de surtir algum efeito no campo social. 

Os percentuais ligados à vitimização, à prática de crimes e à prisão, demonstram 

que restou à população negra e, sobretudo, a população parda no Brasil a 

marginalidade violenta e, como punição, a prisão. 

A Figura a seguir evidencia que pretos e pardos estão em patamar 

superior na participação em crimes e na vitimização dos mesmos crimes e que os 

números cresceram substancialmente em nove anos de pesquisa (2002 a 2011).7 

 

Figura 2 Evolução do número de homicídios, da participação e da 
vitimização por raça/cor das vítimas na população total. 

                                                           
7
 Mapa da Violência. Disponível em 

<http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>. Acesso em 28.9.2013. 

http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf
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Fonte: Mapa da Violência. Disponível em 

<http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>. Acesso em 
28.9.2013. 

 

Conjuntamente com a preponderância de pardos encarcerados 

verificada nas prisões brasileiras, na categoria cor da pele ou etnia, faz com que se 

se conclua que o preconceito racial é muito presente no Brasil no que diz respeito à 

criminalidade e prisão. 

Existem dois tipos de preconceito racial bem definidos por Osório 

(2003): o preconceito racial de origem e o preconceito racial de marca. O primeiro é 

uma espécie de xenofobia, se referindo à origem da pessoa. Este tipo de racismo 

está presente, historicamente, por exemplo, nos Estados Unidos. O segundo se 

relaciona com o sinal deixado por determinada raça em uma pessoa ou em um 

grupo. Exemplo disso é marca que a escravidão deixou em determinados grupos de 

pessoas devido à miscigenação, como ocorre no Brasil. 

É importante constar que as teorias de supremacia racial influenciaram 

a intelectualidade brasileira quando esta tinha a missão de fornecer uma identidade 

nacional ao país, considerando-se, então, que havia uma raça pura e que o mestiço 

era inferior. O problema racial brasileiro não era a presença do negro, mas sim da 

miscigenação (OSÓRIO, 2003). 

http://mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf
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O termo “pardo”, portanto, não está ligado à etnia, mas sim à cor da 

pele, tendo sido utilizado, em princípio para noticiar fuga de escravos, 

conjuntamente com outros termos que designavam a aparência dos fugitivos, como 

por exemplo, pardo quase branco, crioulo bem preto etc. 

Nessa grande variedade de termos, três se destacavam de forma 
inequívoca como os mais usados: preto, pardo e branco. Assim, no primeiro 
Censo oficial brasileiro, realizado em 1872 esses vocábulos raciais de 
grande fluência social foram os designadores das categorias de 
classificação racial. Ressalva-se que tal escolha foi muito apropriada, pois 
em um levantamento dessa natureza é importante que os termos 
empregados tenham uso corrente e o mais disseminado possível para 
proporcionar maior uniformidade de confiabilidade possível aos dados 
obtidos. Além dessas três categorias, no Censo de 1872, havia a categoria 
“caboclo” que definia o grupo dos indígenas. As categorias preto e parda 
eram as únicas aplicáveis à parcela escrava da população, embora 
pudessem também enquadrar pessoas livres, assim nascidas ou alforriadas 
(OSÓRIO, 2003). 

 

Até os dias atuais, o termo pardo é utilizado para designar um grupo de 

pessoas miscigenadas, fruto de relacionamentos das mais diversas etnias que 

compõe o Brasil. 

O termo “pardo”, na identificação das pessoas, representa uma linha 

fronteiriça entre negros e brancos. 

Apenas a título de ilustração, observa-se que nos primeiros censos, 

como por exemplo, o Censo de 1872, “preto” era o termo que se utilizava para 

identificar pessoas negras. Entretanto, trata-se de termo que, antigamente, estava 

ligado a escravos submetidos aos senhores, o que tornou a sua utilização pejorativa. 

Por isso, o termo “negro”, utilizado no período escravista para designar aqueles que 

não eram submissos à raça branca, passou a ser utilizado em lugar de “preto” e a ter 

maior aceitação quando se trata de auto-identificação (OSÓRIO, 2003). 

Ou seja, com a utilização do termo “preto”, muitas pessoas com essa 

cor de pele se auto avaliava pardo; com a utilização do termo “negro”, parcela das 

pessoas que não se considerava preta, se considera negra, dada à identificação 

com o termo. 

Pardos são aqueles mestiços, qualquer tipo resultante da mistura das 

raças puras existentes. Apesar de existir pardos frutos de relacionamentos entre 

indígenas e negros ou indígenas e brancos, a maioria dos pardos brasileiros são 

fruto do cruzamento das raças branca e negra. 
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No levantamento do Datafolha, encontram-se vários exemplos 
extremamente expressivos Em uma das reportagens do suplemento 
especial da Folha de S. Paulo, que apresentou o levantamento “Em defesa 
do mestiço”, pode-se encontrar a seguinte afirmação: “Ninguém quer ser 
identificado com essa palavra horrorosa [pardo], de conotação racista, 
ariana, o branco sujo, duvidoso” (apud Valle Silva, 1999b, p. 87). Em 
entrevista aos repórteres do referido jornal, uma técnica em demografia do 
IBGE dá declarações desconcertantes: “O termo pardo é um verdadeiro 
saco de gatos. Tudo o que não se enquadra nas outras categorias é jogado 
lá dentro. É a lata de lixo do Censo.” (apud Rodrigues, 1995, p. 32); e 
depois, a mesma entrevistada pondera que os resultados da Pnad de 1976 
recomendavam, como demonstrado anteriormente, a manutenção da “lata 
de lixo”. Valle Silva, também se referindo a esses dois exemplos, considera 
que são formas “exuberantes” (1999b, p. 87) de se referir à classificação 
(OSÓRIO, 2003). 

 

O fato de grande parte da população carcerária ser parda, explica que, 

conjuntamente com a pobreza, a discriminação racial é importante fator no 

crescimento dos índices de violência. 

A discriminação racial é, historicamente, um dos grandes segregadores 

sociais. “Pardo” seria sinônimo de não branco, independentemente da cor da pele. 

“Branco” seria o significado de livre. Isso significa que pessoas negras ou mestiças 

poderiam ser chamadas de brancas caso fossem comprovadamente livres. Ou seja, 

a cor da pele não era importante desde que o indivíduo fosse livre; porém, se fosse 

escravo, poderia ser chamado de pardo ou preto (MATTOS, 1998). 

Foi nesse sentido que “pardo” passou a ser tratado como “branco sujo” 

e discriminado da mesma forma que os negros. Com o passar do tempo, verifica-se 

que a segregação ainda existe. 

Após a abolição e a proclamação da República, em 1889, a 

contribuição dos escravos para a economia e para a cultura do Brasil não foi 

reconhecida. Promover a cidadania dos escravos e seus descendentes, reverter a 

intolerância étnica e as desigualdades raciais não era o propósito do governo 

republicano. Pelo contrário. 

No final do século XIX, o Estado brasileiro, por meio de esforços de 

construção de identidade nacional, incorporou mecanismos informais e simbólicos 

de discriminação, com base em teses de racismo científico e de inferioridade 

biológica dos africanos, concretizados por políticas de atração de imigrantes 

europeus e em barreiras aos negros no mercado de trabalho urbano. 
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Nessa época, foi importado o racismo científico da Europa e dos 

Estados Unidos, difundindo-se no Brasil após a década de 1870 por meio de autores 

como Euclides da Cunha e João Batista de Lacerda. Baseava-se em pesquisas 

biológicas e da antropologia física, que criaram a ideia de raça com base em 

investigações sobre as diferenças físicas e visíveis entre grupos humanos e 

civilizações. Isso predominou até a terceira década do século XX e ainda permeia o 

imaginário social, econômico, políticos e cultural do país. 

O conceito de raça foi apropriado pela ciência social para explicar as 
diferenças de valores, culturas, graus de desenvolvimento tecnológico e de 
organização entre os povos, dando origem ao racismo científico, ou 
darwinismo social. Essa corrente abrangia diversas vertentes, e a que mais 
influenciou o pensamento social naquele período fundava-se sobre três 
pontos. Um afirmava a existência de diferenças entre os grupos humanos 
que poderiam ser classificados como se fossem espécies animais ou 
vegetais. O outro ponto defendia a continuidade entre o aspecto físico e os 
morais, de modo que à divisão do mundo entre raças corresponderia uma 
divisão entre culturas. O terceiro ponto considerava que os aspectos raciais 
e étnicos do indivíduo determinavam seu comportamento. Esse pressuposto 
fundou a doutrina psicológica contrária à ideia do livre arbítrio do indivíduo. 

A partir dessas teses surgiram teorias como a antropologia criminal de 
CesareLombroso – qe afirmava, em l’uomo Delinquente (1876), ser a 
criminalidade um fenômeno físico e hereditário – e a eugenia. O termo 
eugenia (eu: boa; genus: geração), criado em 1883 pelo cientista britânico 
Francis Galton, envolvia a ideia de que a capacidade humana estava 
exclusivamente ligada à hereditariedade e um diagnóstico sobre a 
submissão ou possível eliminação das “raças inferiores”. Essa mesma 
corrente propunha que as raças eram fenômenos finais, imutáveis, e todo 
cruzamento, por princípio, era entendido como um erro. Assim, os “tipos 
puros” foram enaltecidos, e a miscigenação foi vista como fator de 
degeneração, não só racial como social (PNUD, 2005). 

 

O racismo como ideologia foi fundado pelo filósofo francês Joseph-

Arthur de Gobinoeau (1816-1882) a partir da obra Ensaio sobre a Desigualdade das 

Raças Humanas (1853-1855). Essa doutrina era fundamentada em três pilares: a 

existência de várias raças humanas, a compreensão das diferenças entre as raças 

como fatores essenciais do processo histórico-social e a afirmação da existência e 

uma raça superior. Essa doutrina serviu para subsidiar o mito da superioridade da 

raça ariana, pelo britânico Houston Stewart Chamberlain (1825-1927). 

Com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, essas teorias foram 

reestudadas por Alfred Rosenberg (1893-1946), em especial a obra Mito do Século 

20 (1930), em que foi elaborada a doutrina da superioridade germânica, agregando 

um verniz pseudocientífico à política de Adolf Hitler, causando as consequências já 

conhecidas como um dos episódios mais vergonhosos da raça humana: perseguição 
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severa a grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos, eslavos e 

homossexuais. 

Adaptadas às peculiaridades do Brasil, leia-se miscigenação racial, no 

final do século XIX, essas teses ganharam um modelo de análise em que se 

reconhecia que a miscigenação era o primeiro passo para a redenção. Nessa época, 

a miscigenação favoreceu uma percepção gradual da cor da pele e, ao mesmo 

tempo, tornou multirracial a sociedade brasileira, o que explica a inexistência de uma 

cultura de ódio racial explícito no Brasil. 

Logo as teorias de determinismo social se acomodaram à realidade 

social e cultural brasileira, ou seja, a exclusão social e cultural da população negra 

ou parda. Nesse contexto, a miscigenação, em vez de ser um obstáculo 

intransponível ao avanço civilizatório, foi vista como sistema redutor de contradições 

raciais e instrumento de absorção entre raças, superando a ideia de que negros e 

mestiços eram raças biologicamente inferiores. 

Algumas características da sociedade brasileira constituíram-se, em 

parte, como uma blindagem à incorporação plena e original dos postulados do 

racismo científico. Se desde o período da escravidão foi produzido no Brasil em 

discurso racista que veiculou estereótipos e signos depreciadores sobre os 

brasileiros de origem africana, esse mesmo discurso não logrou constituir um 

racismo legalizado, expresso em códigos formais e em espaços institucionalizados 

distintos, como ocorreu nos Estados Unidos da América e na África do Sul (HARRIS 

1967). 

Diante dessa realidade demográfica e territorial, o Brasil se tornou uma 

nação das elites e acabou por chancelar uma segregação silenciosa dos brasileiros 

de origem africana. Tal segregação não foi positivada no Direito, mas ocorreu por 

meio de mecanismos informais de natureza social, econômica e cultural. 

Esse projeto de nação sonhava, para um futuro não muito distante, com a 
completa absorção demográfica dos negros pela miscigenação, enquanto 
no presente a discriminação e a desqualificação social atuariam no sentido 
de reduzir seu acesso a direitos e oportunidades(PNUD, 2005, p. 34). 

 

A segregação formal foi inviabilizada por conta das condições 

demográficas, pois a maioria da população brasileira era composta por negros e 
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seus descendentes, e por razões políticas, pois membros ilustres das elites eram 

mestiços e não fizeram uso de mecanismos de auto-exclusão. 

Isso mostra que a sociedade fora informalmente dividida por meio de 

mecanismos sociais, sendo que os negros foram segregados nas áreas mais 

degradadas de centros urbanos e rurais e nas regiões economicamente menos 

dinâmicas do país. 

A segregação racial dos negros era vista como um “produto natural” da 

incapacidade de sentir, pensar e agir socialmente como um homem livre. Houve, 

assim, a transferência da responsabilidade da exclusão para o próprio negro e não 

houve projeto de adaptação para facilitar sua integração no mercado de trabalho, a 

exemplo do que foi feito com os imigrantes. 

A falácia da segregação de raças só foi superada após a Segunda 

Guerra Mundial, quando várias áreas do conhecimento questionaram as teorias 

racistas. 

A desigualdade, atualmente, evidencia-se nos números sobre violência. 

As áreas de alto risco são marcadas por ausência ou insuficiência de serviços 

públicos, falta de infraestrutura comercial e isolamento ou acesso difícil. Em lugares 

como esse, a violência física é parte do cotidiano, desagregando a vida comunitária 

e dificultando o exercício da cidadania. Essa ausência de cidadania demonstra que 

somam-se à pobreza de renda a pobreza política (falta de capacidade de participar 

da esfera pública) e a pobreza de direitos (impossibilidade de gozar os direitos 

estabelecidos em lei). Na justiça criminal – polícia, juizados e sistema prisional – não 

é diferente: a segregação racial também está presente. 

 

 

1.4 HISTÓRICO DAS PENAS E SISTEMA CARCERÁRIO 

 

O pacto que sustenta a sociedade e a ordem política deve ser de união 

entre todos para que a lei permaneça transcendente para cada um em seus 

interesses particulares. 
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O contrato social proposto por Rousseau (2011) apresenta um núcleo 

alimentado pelo utilitarismo e coloca a persuasão, por meio do discurso, como 

elemento imperceptível de eficácia do exercício do poder, deixando para trás a 

coação física. 

Esta lógica de governo coletivo sustenta-se na ideia de que a 

submissão à lei aliena de si mesmo na lei, reintegra-se a si mesmo e a todo um 

corpo social que, por esse mesmo ato, nasce (ROUSSEAU, 2011). 

O pacto fundador da sociedade política não pode ser de submissão, 

mas de união submetida a uma lei universal e transcendente para todos os 

interesses particulares. Entretanto, a transcendência e a universalidade da lei 

vinculam-se com a ideia de que os pactuantes são sujeitos livres e iguais. 

Esse conceito gera um paradoxo que nem os adeptos desta teoria 

conseguem resolver, ao sustentar que os homens, sendo livres e iguais, devem 

alienar sua liberdade ao Estado para permanecerem livres; o Estado não existe sem 

a alienação dos sujeitos. 

A questão social insere-se neste tema sob dois significados: no 

primeiro, ela se refere ao espaço que existe entre o modelo contratualista do Direito 

tal como foi estabelecido com a Revolução Francesa e a situação de desigualdade 

histórico-concreta, fazendo com que propriedade e igualdade, diante do modelo de 

produção capitalista, entrem em contradição constante. No segundo, ela se refere 

aos modos de remediar esta contradição. 

Nas questões a que o Direito não deu solução, surgiram políticas com 

a finalidade de fazer a correção de questões sociais, sustentando e reparando as 

questões de desigualdade. 

Nesse ponto, as propostas de Rousseau, retomadas por Durkheim, 

ganharam sentido nas diversas políticas sociais. Nessa perspectiva foram 

construídos laços sociais baseados em princípios morais centrais, compondo 

princípios universais, que estabeleceram relações de poder como laços sociais 

naturais, solucionando problemas relacionados à pobreza e ao desemprego. 

Para isso, o Estado teceu uma rede composta de três elementos 

fundamentais: a ideia de um sujeito universal de direitos e deveres; a ciência 

higienista, sustentada por um funcionalismo do Estado (em especial a Ciência 
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Médica, matriz da Criminologia, Pedagogia, Sociologia e Ciência Política); e gestão 

dos espaços públicos e privados. 

Para a estruturação dessa trama, houve a diferenciação entre normal e 

patológico, em que todo cidadão normal era reconhecido como aquele que se 

portava dentro dos moldes sociais. Para aqueles que ficam aquém da normalidade 

esperada, traçaram-se políticas de reinserção social, consubstanciadas na 

institucionalização desses indivíduos em prisões, hospitais psiquiátricos, dentre 

outros. 

A expressão “ressocialização” pertence a uma matriz de integração de 

todos os sujeitos encarcerados. A reinserção, jamais alcançada, serviu como 

instrumento de defesa social contra as aberrações sociais pertencentes a uma 

perigosa classe portadora de “doença moral”. Porém, a segregação não sanou - e 

possivelmente não sanará – a questão de desequilíbrio do sistema (MURILLO, 

2007) 

A prisão, como resultado da atuação do Direito Penal, tem por objetivo 

principal a ressocialização ou reintegração social do indivíduo preso. Porém, em 

situações pontuais já vistas neste trabalho, não existe reconstrução do sujeito, 

prejudicando, portanto, a ressocialização. Assim, o que se questiona é se a prisão 

cumpre de fato a sua função social. 

De acordo com Freud (1999, p. 49), 

A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne 
uma maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que 
permanece unida contra todos os indivíduos isolados. O poder 
dessa comunidade é, então, estabelecido como “direito”, em 
oposição ao poder do indivíduo, condenado como “força bruta”. A 
substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade 
constitui o passo decisivo de uma civilização. 

Primitivamente, a coletividade composta por seres humanos tutelava 

apenas relações hipotéticas envolvendo totens e tabus, onde totem seria um animal, 

um vegetal ou um fenômeno natural que tem uma relação especial com todo o clã, 

sendo ameaçador e protetor, simultaneamente. A proteção e preservação do totem 

cabe a todo o grupo, sob pena de punição. Tabus seriam proibições convencionais 

ligadas ao sagrado, sem origem conhecida, sendo aceito como consequência 

natural das relações, mas sem explicação de caráter racional (FREUD, 1999). 
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O caráter obrigatório dos tabus tem raiz religiosa ou intuitiva. Os 

mesmos são caracterizados pela obrigatoriedade herdada de várias gerações que 

observaram prejuízos ou ganhos a partir de certas condutas, criando regras de 

comportamento que persistem independentes de qualquer benefício ou prevenção 

de prejuízo social. 

A solidariedade na resposta ao ilícito é observada na idade primitiva, 

dando contorno coletivo à culpa do indivíduo, uma vez que a ação de um atinge a 

todos com quem este convive, devido aos vínculos sociais. De outro lado e devido 

aos vínculos sociais, a coletividade se sentia atingida pelo crime cometido contra um 

de seus membros. 

O Talião surgiu da necessidade de se evitar a dizimação das tribos por 

conta das vinganças coletivas, limitando a reação à ofensa a um mal idêntico ao 

perpetrado pelo transgressor da norma. 

Segundo MIRABETE (2003, p. 36), “adotado no Código de Hamurabi 

(Babilônia), no êxodo (povo hebraico) e na Lei das XII Tábuas (Roma), foi ele um 

grande avanço na história do Direito Penal por reduzir a abrangência da ação 

punitiva”. 

O Código de Hamurabi foi um dos códigos mais antigos a ser 

produzido. Esses antigos códigos da Babilônia apresentavam um conjunto de 

punições com variados tipos de pena, dentre elas a pena de morte e a mutilação. 

Nas leis, pouco se fazia menção à pena de prisão, mas foi detectada pena de prisão 

no caso de dívida, corrução, rebelião de escravos etc. (MORRIS; ROTHMAN, 1997, 

p. 9). 

The Assyrian empire (746-539 a.C.) imprisioned smugglers, thieves, 
deserters from royal service, tax evaders, and like its predecessors in the 
ancient Near East, foreign captives, often on a very large scale and often 
involving forced labor. The old Babylonian term bit asiri seems to refer 
specifically to the forced labor of foreign captives. Like Samson among the 
Philistines (and Hebrews and others among Egyptians), foreign prisoners 
among the Assyrians largely labored at grinding flour, and their prisons were 
close to and inside granaries. Some prisoners were confined in dry cisterns 
that were otherwise used to storage of grain. Bit kili, another Babylonian 
term for prison, appears to have had a somewhat broader meaning, 
indicating any location used to confine criminals, hostages, rebels, or those 
detained for any other reason. (MORRIS; ROTHMAN, 1997, p. 9). 

Em tradução livre, temos que no império Assírio, aprisionavam 

contrabandistas, ladrões, desertores do serviço real, sonegadores, e, como seus 
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antecessores do antigo império do Oriente, aprisionavam estrangeiros, muitas vezes 

em larga escala e muitas vezes envolvia trabalho forçado. A antiga Babilônia usava, 

especificamente, trabalhos forçados de estrangeiros capturados. Como Sansão 

entre os Filisteus (e Hebreus e outros entre os Egípcios), os presos estrangeiros 

assírios trabalhavam de modo forçado na moagem da farinha, e suas prisões 

estavam perto ou dentro de celeiros. Alguns prisioneiros foram confinados em 

cisternas secas que, de outra forma, serviram para a estocagem de grãos. Bit kili, 

outro termo babilônico para a prisão, parece ter tido um significado um pouco mais 

amplo, indicando qualquer local utilizado para confinar criminosos, reféns, rebeldes 

ou aqueles detidos por qualquer outra razão. 

Já no antigo Egito, a prisão era vista como pena e não apenas como 

custódia. Uma vez que o poder do faraó emanava de deus, penas cruéis e 

arbitrárias não eram permitidas. As prisões eram descritas como fortalezas, 

contendo celas e masmorras, ou como casas de trabalho, uma vez que o trabalho 

forçado ocorria nessa época. Além, não havia separação ou classificação entre os 

presos, convivendo indivíduos em diversas situações (MORRIS; ROTHMAN, 1997). 

Na Grécia Antiga deram-se os primeiros contornos da punição pública 

que ocorre, tradicionalmente, no Ocidente. Platão (1989), em Górgias, testemunha a 

racionalidade da prisão na Grécia Antiga, havendo três tipos: a primeira, chamada 

praça de mercado ou cárcere de custódia, servia para guardar pessoas, evitando 

delitos; a segunda, chamada de sofonisterion, com função corretiva, servia à 

reabilitação de presos “recuperáveis”; e a terceira, chamada de casa dos suplícios, 

em que o criminoso era isolado e, em casos de morte, seus restos eram jogados 

para fora do país. 

Em Roma, os delitos eram divididos em crimina publica (qualquer crime 

que afetasse a ordem pública), crime majestatis (crimes contra a majestade) e 

delictaprivata (crimes contra a propriedade privada). Segundo Morris; Rothman 

(1997, p. 14): 

The only instance for aprisonment in the Twelve Tables accurs in the law 
concerning debt. Debtors who could not or would not pay were to be held in 
private confinement by their creditors for sixty days and were to have their 
debts publicly announced on three successive market days, on the last of 
which they might to be executed or sold into slavery outside the city. 
Narrative sources add one further category of imprisonment. The limitless 
power of male heads of roman households included the right to maintain a 
domestic prison cell to discipline members of the household. This cell, the 
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engastulum, could be a work cell for recalcitrant or rebellious slaves or a 
place to confinement at the pleasure of the father for any family member or 
any infraction of household discipline. 

Traduzindo, a única instância para aprisionamento na Lei das XII 

Tábuas seria concernente ao débito. Devedores que não puderam ou não pagaram 

seriam presos pelos seus credores por sessenta dias e teriam seus débitos 

anunciados em público em três dias sucessivos, sendo que no último o condenado 

seria executado ou vendido como escravo para outra cidade. O poder sem limite do 

homem romano incluía o direito de manter seus membros em celas de disciplina, em 

prisões domésticas. Esta cela seria para trabalho para recalcitrantes ou escravos 

rebelados ou um lugar para confinar ao bel-prazer do pai de família para qualquer de 

seus membros por qualquer infração ou indisciplina. 

Constatou-se que na Idade Média, com o fortalecimento do poder 

monárquico – e cristão -, houve a ascensão dos Estados-Nação, particularmente na 

Inglaterra e na França. 

Nesse período, sob a influência da Igreja, houve o fortalecimento do 

Direito Canônico, prevalecendo o direito germânico. Quase não há relato sobre 

prisões nesta época. 

CuelloCalón indica o aparecimento efêmero da prisão: um édito de 
Luitprando, Rei dos longobardos (712-744) dispunha que cada juiz tivesse 
em sua cidade um cárcere para prender ladrões pelo tempo de um ou dois 
anos. Também em uma capitular de Carlos Magno (813) ordenava que as 
pessoas boni generi que tivesse delinquido poderiam ser recolhidas à prisão 
por determinação do Rei até que se corrigissem. Mas como adverte o 
mesmo escritor, os exemplos indicam o caráter raro da imposição do 
encarceramento como sanção autônoma, segundo a revelação das fontes 
oriundas dos séculos XI e XII (DOTTI, 1998, p. 33). 

Com conflitos entre Estados, sobretudo as guerras, havia o aumento do 

território, o que beneficiava os reis e fortalecia o domínio real, haja vista a extensão 

da legislação real por muitos reinos. Para financiar a guerra, eram cobrados 

impostos, muitas vezes, abusivos. Nesse sentido, para fosse obtido o consentimento 

dos contribuintes, fortaleceram-se os parlamentos e as assembleias. 

A influência da Igreja nesta época disseminou a ideia de que o cárcere 

seria instrumento de tortura para purgação do pecado, mediante sofrimento e 

solidão, os quais fariam com que o homem se aproximasse de deus. 

O poder de punir também emanava de deus, devido à centralização 

religiosa e quase extinção do politeísmo. O crime era confundindo com pecado, e o 
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objetivo da expiação era salvar a alma para a vida eterna e a privação da liberdade 

servia para que o infrator refletisse sobre o mal causado e para arrepender-se. 

Privar a liberdade significava penitência quando a doutrina da Igreja, ao 

final do século XVI, registrou o movimento que iria dar início à ciência penitenciária. 

As obras de Mabilhon, monge tibetano, propuseram reformas no que dizia respeito 

ao trabalho, à higiene e à regulamentação de visita (DOTTI, 1998). 

Nos anos de 1757 e 1759 foram edificadas em Turim e em Milão prisões 
celulares com seções especiais para mulheres e jovens, numa tentativa de 
classificação dos internos. Em Veneza (1760) institutos análogos vieram a 
ser criados na proporção em que o movimento alcançava os Países Baixos 
onde o magistrado Vilain XIV mandou erigir o célebre presídio de Gand para 
ofertar trabalho durante o dia e manter o isolamento à noite (DOTTI, 1998, 
p. 36). 

Ao final da Idade Média, ocorreu a descentralização do poder político 

devido às várias crises instauradas, podendo-se citar, dentre elas, a evidente 

centralização de renda entre as classes dominantes em detrimento das classes 

camponesas, as pestes que dizimaram grandes contingentes e o enfraquecimento 

das estruturas de poder. 

Com isso, o sistema de punição estatal se tornou impraticável, havendo 

a necessidade de se implantar a lei do feudo e a pena pecuniária. A 

descentralização do poder facilitava a instauração de conflitos, propiciando a 

vingança pessoal para a garantia da justiça (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004). 

A preservação da paz passou a ser a principal preocupação nessa 

época e os meios para isso eram a arbitragem privada e a imposição de fiança. 

Não se pode deixar, contudo, de mencionar a prática da composição 
pecuniária (Verhgeld) trazida pelos germanos, que substituía, com melhores 
resultados, a vingança privada, evitando a mortandade entre os grupos ou 
as famílias em conflito. O Verhgeld pode, sem dúvida, ser considerado a 
origem do instituto da reparação do dano. [...] Nesse procedimento do 
direito germânico um dos dois adversários resgata o direito de ter a paz, de 
escapar à possível vingança de seu adversário. Ele resgata a sua própria 
vida e não o sangue que derramou, pondo assim fim à guerra (MARQUES, 
2008, p. 46). 

Para Rusch; Kirchheimer (2004, p. 25) 

A incapacidade dos malfeitores das classes subalternas de pagar fianças 
em moeda levou à substituição por castigos corporais. O sistema penal 
tornou-se, portanto, progressivamente restrito a uma minoria da população. 
Esse processo deve ser mapeado em todos os países europeus. Um 
estatuto de Sion, de 1338, previa uma fiança de vinte libras para os casos 
de assalto; se o assaltante não podia pagar, devia receber um castigo 
corporal, como ser jogado numa prisão e passar a pão e água até que 
algum cidadão intercedesse ou o bispo o perdoasse. 
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O valor da fiança não tinha caráter reparatório, ou seja, não servia para 

reparar o prejuízo causado à vítima, mas para preservar a própria integridade. A 

fiança servia para compensar a vítima por não ter exercido o seu direito de vingança, 

fazendo com que se confundisse o interesse individual (o não exercício de vingança) 

e coletivo (a paz social). 

O antigo direito germânico oferece sempre a possibilidade, ao longo dessa 
série de vinganças recíprocas e rituais, de se chegar a um acordo, a uma 
transação. Pode-se interromper a série de vinganças com um pacto. Nesse 
momento, os dois adversários recorrem a um árbitro que, de acordo com 
eles e seu consentimento mútuo, vai estabelecer uma soma em dinheiro 
que constitui o resgate. Não o resgate da falta, pois não há falta, mas 
unicamente dano e vingança. Nesse procedimento do direito germânico um 
dos dois adversários resgata o direito de ter a paz, de escapar à possível 
vingança de seu adversário. Ele resgata a sua própria vida e não o sangue 
que derramou, pondo assim fim à guerra. A interrupção da guerra ritual é o 
terceiro ato ou ato terminal do drama judiciário do velho Direito Germânico 
(FOUCAULT, 2005, P. 57). 

O papel do Direito Penal era preservar a hierarquia social com a 

preservação da ausência de conflitos. 

O conceito de verdade era irrelevante, posto que se tratava de 

sociedade com alta carga de religiosidade, inexistindo o sistema de inquérito. O 

processo penal era a intervenção da autoridade no contencioso particular, 

estabelecendo regras para as contendas entre os indivíduos. 

Com o fim da Idade Média, a visão religiosa ficou superada e o homem 

passou a ser o centro do universo (visão antropocêntrica), principalmente por causa 

da substituição da visão do clero pela visão burguesa e pelo Renascimento. 

A transição da Idade Média para a Idade Moderna consubstanciou em 

processo lento, com o desmantelamento de feudos e com a expansão comercial da 

Europa a partir do século XII. Este crescimento resultou na noção do acúmulo de 

riqueza, dando início ao regime capitalista. 

No campo político, nesse período, Maquiavel fundou a política como 

ciência, de acordo com o que registrou da natureza humana, no livro O Príncipe. 

Segundo ele, 

Surge disso a seguinte discussão: é melhor ser amado que temido ou vice-
versa. Responder-se-á que é melhor ser ambas as coisas, mas como é 
difícil reuni-las, ao mesmo tempo, é muito mais seguro ser temido que 
amado, quando se pode falhar em uma ou em outra, porque dos homens se 
pode dizer que, geralmente, são ingratos, volúveis, simulados ou 
dissimulados, covardes e gananciosos de ganhos e, enquanto lhes fizeres 
benefícios estão todos de teu lado, oferecendo-te o sangue, os bens, a vida, 
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os filhos, como acima se disse quando a necessidade é dispensável. 
Quando, porém, a necessidade se avizinha, dirigem-se para outro lugar. E o 
príncipe, que se fiou apenas em palavras, não tendo tomado nenhum 
cuidado, arruína-se, porque as amizades que se adquirem por dinheiro e 
não por grandeza ou nobreza de alma, são compradas, com elas não se 
podendo contar no momento oportuno. E os homens tem menos respeito 
aos que se fazem amar do que se fazem temidos, porque o amor é 
conservado por um vínculo de obrigação, o qual se rompe por serem os 
homens maldosos em todo momento que quiserem, ao passo que o temor é 
alimentado pelo medo do castigo que nunca te abandona (MAQUIAVEL, 
2006, p. 100-101). 

Como se vê, Maquiavel apresenta uma teoria política dotada de castigo 

e temeridade, elevando o medo e a punição como forma de respeitabilidade. 

Sob outro enfoque, a pena como finalidade reeducativa expõe a 

preocupação com os motivos do crime, as quais, se atacadas, teriam mais eficácia 

preventiva que a punição. Nesta obra, More defende que os criminosos 

encarcerados possam ser liberados por bom comportamento e que os criminosos 

não violentos prestem serviços à comunidade, ambos como forma de estímulo à 

recuperação. Ainda, o autor defende o direito penal no âmbito familiar e a premiação 

da virtude (MORE, 2007). 

Normalmente as faltas mais graves são punidas com a escravidão, pois 
consideram-se castigo não menos temível para os condenados que a morte 
e, além disso, bem mais útil à sociedade. Tiram mais proveito do seu 
trabalho que da sua morte e pelo seu exemplo vivo inspiram durante mais 
tempo horror ao cometimento de crimes semelhantes (MORE, 2007, p. 88). 

Na transição entre Idade Média e Idade Moderna, a crise econômica e 

social fez com que nascesse o Estado Absolutista, preservando os privilégios da 

nobreza, embora importasse mudança social radical. 

O Absolutismo se justificou no fato de que, com as mudanças sociais, 

marcadas pela transição da servidão ao trabalho livre, fosse necessário que o 

Estado exercesse um poder coercitivo. O poder de coerção servia para manter as 

massas camponesas e plebeias na base da pirâmide social e favorecer a burguesia 

e a nobreza. 

Nessa época, o crescimento da população, inversamente proporcional 

ao oferecimento de emprego na manufatura, fizeram com que o crime contra a 

propriedade e a vadiagem se tornassem comum. 

A IDADE DOS FUGGER foi também a idade dos mendigos. Os dados sobre 
o número de mendigos nos séculos XVI e XVII são surpreendentes. Um 
quarto da população de Paris da década de 1630 era constituído de 
mendigos e nos distritos rurais seu número era igualmente grande. Na 
Inglaterra, as condições não eram melhores. A Holanda estava cheia deles 
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e na Suíça, no século XVI, ‘quando não havia outra forma de se livrar dos 
mendigos que sitiavam suas casas ou vagavam em bando pelas estradas e 
florestas, os homens de bem organizavam expedições contra esses 
desgraçados heimatlosen (desabrigados) (HUBERMAN, 1986, p. 97). 

Sendo um período em que o foco eram as atividades mercantis, o 

Estado tendeu a combater os crimes contra a propriedade com política criminal 

severa contra pobres ou carentes de propriedade. 

Com o fortalecimento do Estado, havia a elaboração do acervo jurídico 

e, com a crise social da época, houve enrijecimento do Direito Penal, servindo à 

imposição da ordem política e social, destacando o seu poder punitivo. 

Os diplomas legais desta época destacavam a tortura e pena de morte. 

A privação da liberdade servia apenas ao cumprimento de finalidades 

administrativas que muitas vezes não guardavam relação com o processo penal. É 

de se ressaltar que o processo penal era secreto e deixava, muitas vezes, o 

indivíduo sem defesa. 

Assim, a justiça penal tornou-se meio de explicitar o poder do 

soberano. As execuções de penas cruéis em praça pública serviam para dar 

publicidade a este poder, mostrando o sofrimento do infrator em público e servindo 

de exemplo a todos que testemunhavam a crueldade. 

As penas eram caracterizadas pelo castigo do corpo, causando dor e 

sofrimento explícitos. O corpo era palco de castigos cruéis e públicos, em que se 

demonstrava o poder do Estado e intimidava os demais indivíduos (FOUCAULT, 

2012). 

A gravidade dos suplícios, em nome da vingança pública, fez-se sentir em 
vários países. Como relata João Bernardino Gonzaga, na Itália “chegou-se 
a criar uma forma de execução que durava o número simbólico de quarenta 
dias. Dia após dia, tudo meticulosamente estudado, cortava-se um pedaço 
do corpo do paciente, de modo a que somente no quadragésimo dia ele, 
afinal, expirasse. As execuções se faziam em praça pública, aos olhos do 
povo. Para lá transportava-se o sentenciado em carroça, o que constituía, 
tradicionalmente, sinal de ignomínia. Era proclamado ao público o crime 
cometido e, a seguir, passava-se à longa imposição de tormentos 
(MARQUES, 2008, p. 74-75). 

Nesse período, nasceu o Poder Judiciário, centralizando o poder de 

punir em um órgão e deixando de lado o caráter transacional da aplicação da pena. 

Não se pode esquecer que no absolutismo surgiu o confisco e a imposição de 

multas para que o Estado, centralizado na figura do rei, enriquecesse. 



52 
 

Rusche; Kirchheimer (2004, p. 34) dizem que “a fiança evoluiu de uma 

compensação à parte prejudicada para um meio de enriquecimento de juízes e 

oficiais de justiça. Na prática era reservada aos ricos, enquanto o castigo corporal 

tornou-se a punição para os pobres”. 

Com isso, o crime deixa de ser uma ofensa ao indivíduo, passando a 

ser uma infração ao Estado. Ou seja, o Estado toma para si a imposição da Justiça, 

restando à vítima o direito a uma exígua indenização e, no caso de os condenados 

serem pobres, nada restava à vítima. 

Ao substituir o indivíduo-vítima pela comunidade-vítima, e relegar a vítima 
individual a um segundo plano, alterou-se profundamente os termos reais 
do conflito. E, como consequência, alterou-se também a resposta do 
conflito. Ao não existir uma proporção adequada entre o delito e sua 
resposta, o destinatário desta proporção inadequada converte-se no centro 
da atenção, converte-se em vítima do sistema penal. E o direito penal 
ocupa-se de sua própria possível vítima (MESSUTI, 2003, p. 75). 

Diante disso, verifica-se que a resposta à infração penal não é dada 

como meio de reparação à vítima, mas sim para fortalecer o poder do Estado. Com o 

absolutismo, se o indivíduo estivesse em condição financeira de ressarcir a vítima, 

poderia o fazer; caso não tivesse – e possuísse apenas o corpo -, este era utilizado 

como espetáculo para reafirmar o poder estatal. 

Como o preço da mão-de-obra baixou, a valorização da vida humana 
tornou-se cada vez menor. A luta renhida pela sobrevivência moldou o 
sistema penal de tal forma que este se constitui num dos meios de 
prevenção de grandes crescimentos populacionais. Von Hentig 
corretamente aplica a ideia de seleção para o sistema penal, mostrando que 
o sistema agia como um tipo de terremoto artificial, destruindo aqueles que 
as classes altas consideravam inadequados para a sociedade (RUSCHE; 
KIRCHHEIMER, 2004, p. 39). 

O panorama de mudança social com base no mercantilismo ampliou a 

diferença entre a vida rural e a vida urbana: as pessoas que viviam em meio rural 

dependiam do ritmo da natureza e poderiam ter famílias numerosas, ao passo que 

as pessoas que viviam no meio urbano testemunhavam a dependência do tempo do 

homem – o relógio – e família numerosa significava mais gastos com gêneros de 

primeiras necessidades. 

Observa-se, diante deste panorama, o discurso paradoxal do Estado: 

enquanto diz valorizar o trabalho, o esforço pessoal e o merecimento, pune com 

miséria quem trabalha e com crueldade quem não o faz. 
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O tempo, na Idade Média, era de deus, enquanto que na Idade 

Moderna, com o antropocentrismo, passa a ser do homem. O corpo deixa de ser 

fonte do pecado para se tornar fonte do prazer e da beleza. 

De acordo com Giddens (1991), a transição da Idade Média para a 

Idade Moderna ocorreu com a invenção do relógio. 

Para a vida cronometrada da sociedade capitalista, a prisão nada mais 

é, nessa época, do que um instrumento de coerção, condicionamento e educação. 

Durante esse período, Lutero realizou a Reforma, a partir da Alemanha, 

com o intuito de rever questões religiosas e políticas. A condenação religiosa por 

lucro e enriquecimento prejudicavam o desenvolvimento econômico do Estado, 

sendo um dos pontos contestados por Lutero. A finalidade da reforma era 

conscientizar da interpretação pessoal do evangelho, tendo como ponto de principal 

repercussão política a desvinculação entre Estado e Igreja. 

Apenas para ilustrar, a doutrina de Lutero apresenta três pontos 

principais: a salvação do homem exclusivamente pela fé; o evangelho é a única 

fonte da verdade; e o sacerdócio universal e o livre exame do evangelho. No 

primeiro ponto, a Reforma enfraqueceu o poder da Igreja para conceder 

indulgências. No segundo ponto, houve a prioridade à alfabetização e tradução do 

evangelho. Por fim, o terceiro ponto fez com que cada homem fosse senhor de si 

mesmo, retirando a intermediação entre ele e deus. 

Com a Reforma, reforçando a ideia do antropocentrismo, o modelo 

capitalista foi fortalecido, fazendo com que a prosperidade fosse reconhecida como 

aprovação divina, levando a crer que o sistema capitalista é uma bênção de deus. 

Segundo essa ideia, prosperidade significa boa conduta e pobreza significa 

necessidade de ser disciplinado pelo trabalho. Isso conferia à burguesia certa 

conformação com as diferenças sociais. Daí a diferença entre classes sociais ser 

tranquilamente suportada nas sociedades capitalistas. 

Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX as punições cruéis 

e públicas desapareceram gradualmente. A figura do carrasco e a posição do 

Estado diante das penas cruéis são questionadas, tornando a vingança um ato 

separado da Justiça. 
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Então, a responsabilidade pela punição se torna vergonhosa para a 

Justiça, sendo que a aplicação de penas se torna velada, quase imperceptível. 

Cabe, neste momento, à Justiça apenas revelar a verdade sem humilhar o infrator. 

O discurso do Estado muda na medida em que a pena passa a não ter 

mais o caráter de vingança ou educação social, mas sim função reeducadora e de 

reinserção social. O sofrimento imposto pelo Estado é aquele estritamente 

necessário à “cura” do dito criminoso. 

Passa a existir, com essa realidade, o interesse econômico pelo 

trabalho dos condenados. Daí surgem as penas de escravidão nas galés, trabalho 

forçado e deportação. 

Com a diminuição da população constatada na Europa devido a vários 

fatores, os criminosos passaram a integrar o exército, mediante aferição da 

capacidade física e mental dos condenados. “O exército foi considerado um tipo de 

organização penal, apropriado para errantes, extravagantes, ovelhas negras e ex-

condenados” (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 52). 

Na Inglaterra, o Estado passou a coibir e disciplinar os chamados 

vagabundos, inserindo-os em casas de correção que ofereciam trabalho, com a 

produção de bens a baixo custo aos desempregados, ou obrigava a trabalhar quem 

não aceitasse fazê-lo. Este foi o primeiro tipo de detenção sem condenação e nem 

finalidade de custódia. As condições de sobrevivência, nessas casas, eram as mais 

baixas possíveis e o uso da religião como fonte disciplinadora permeava tais 

instituições. 

Neste momento, as penas cruéis foram substituídas por penas 

economicamente viáveis à classe dominante, tomando a vida humana sob o viés 

econômico, obedecendo aos ditames do sistema capitalista. 

Foucault (2012, p. 13) bem descreve a finalidade das instituições totais, 

tais como hospitais, manicômios, conventos e prisões: 

E acima desta distribuição dos papéis se realiza a negação teórica: o 
essencial da pena que nós, juízes, infligimos não creiais que consista em 
punir; o essencial é procurar corrigir, reeducar, “curar”; uma técnica de 
aperfeiçoamento recalca, na pena, a estrita expiação do mal, e liberta os 
magistrados do vil ofício de castigadores. 
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As instituições serviram à disciplinarização da massa que chamavam 

de vagabunda, mas que tinha valor econômico pela mão-de-obra que era escassa. 

Era a influência capitalista no sistema punitivo estatal. 

O Iluminismo, movimento cultural elitista iniciado na França do século 

XVIII, procurou utilizar a razão como forma de reforma social, baseando-se na ideia 

de que os seres humanos poderiam tornar o mundo melhor, sob o tripé igualdade, 

liberdade e fraternidade. 

Segundo Kant (1784), 

O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que 
estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram 
incapazes de fazer uso da própria razão independentemente da direção de 
outrem. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma 
deficiência do entendimento mas da falta de resolução e coragem para se 
fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. 
Sapereaude! Tem coragem para fazer uso da tua própria razão! - esse é o 
lema do Iluminismo. 

A influência do Iluminismo no Direito Penal se mostrou por meio do 

humanitarismo, propondo a não aplicação de penas cruéis, de modo a humanizar o 

tratamento dado ao condenado. 

No Iluminismo, as relações entre os indivíduos é redefinida, sendo 

sintetizada em quatro vetores principais: o princípio nullocrimen, nullapoenasine lege 

(não há crime sem prévia cominação legal); fundamentação na aplicação da pena, 

que deve guardar proporcionalidade com o fato praticado pelo infrator; e 

humanização das penas, sobretudo das penas privativas de liberdade (LOPES, 

1999). 

Acredita-se que o Direito Canônico foi responsável pelo modelo de 

prisão moderna. Segundo Bitencourt (2000, p. 28), 

Sobre a influência do Direito Canônico sobre os princípios que orientaram a 
prisão moderna, afirma-se que as ideias de fraternidade, redenção e 
caridade da Igreja foram transladadas ao direito punitivo, procurando corrigir 
e reabilitar o delinquente. Os mais entusiastas manifestam que, nesse 
sentido, as conquistas alcançadas em plena Idade Média não tem logrado 
solidificar-se, ainda hoje, de forma definitiva, no direito secular. Entre elas, 
menciona-se a individualização da pena conforme o caráter e o 
temperamento do réu. 

Jeremy Bentham, filósofo inglês desse período, baseou-se na máxima 

de autoria de Frances Hutcheston, que diz que “a maior ação é a que proporciona a 

maior felicidade ao maior número de pessoas”. 
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Seu pensamento é hedonista, segundo o qual evita-se a dor e busca-

se o prazer, e consequencialista, considerando a consequência dos atos para 

classifica-los entre bons ou maus, e de cunho utilitarista, colocando os atos em favor 

da felicidade e sempre pela razão e pela lei. 

Com isso, Bentham defendia que a prisão deveria ser humanizada, 

abolindo-se as penas cruéis e degradantes. 

Do mesmo modo pensava Kant, que defendia que o homem deve ser 

considerado um fim em si mesmo. A pena, para ele, deveria ser justa, posterior ao 

cometimento do ato e proporcional à sua gravidade. 

Para Nietzsche, a Justiça não está na justiça retributiva, onde se paga 

o mal com o mal, o que seria ato de vingança humana. Além disso, Nietzsche 

questiona a prisão como meio de reprimir o indivíduo, o qual jamais poderá 

demonstrar a sua verdadeira natureza se coagido a seguir o que a sociedade impõe. 

Atualmente, a pena de prisão é a consequência para o 

descumprimento da norma penal e, em casos excepcionais, da norma civil. Exige-se 

que a imposição de pena de prisão seja proporcional à infração penal. 

Se a geometria fosse adaptável às infinitas e obscuras combinações das 
ações humanas, deveria existir uma escala correspondente de penas que 
se graduassem desde a maior até a menos dura, aconselhava Beccaria. 
Não obstante, sucedeu o contrário: ante a grande variedade de atos que 
podem constituir um delito, a resposta foi se uniformizando pouco a pouco, 
até converter- se praticamente em uma só. [...] De maneira que se eu tiver 
traído o meu país, vou para a prisão; se matei meu pai, vou para a prisão; 
todos os delitos imagináveis são castigados do modo mais uniforme. 
Parece-me ver um médico que para todos os males emprega o mesmo 
remédio. 

Produz-se um fenômeno semelhante à aparição da moeda nas relações 
comerciais. Nesse sentido Foucault faz notar que a prisão oferece umacerta 
clareza jurídica, pois permite quantificar exatamente a pena emfunção do 
tempo (MESSUTTI, 2003, p. 26-27). 

Aliás, a realidade mostra o cárcere como um depósito de seres 

humanos que transgridem regras. Não há preocupação quanto àsvidas dos 

indivíduos e tampouco seus motivos são questionados, obedecendo ao fato de que 

os seres diferem entre si. Ao contrário, todos são julgados de forma idêntica e a 

pena imposta é, via de regra, a prisão. 

A sociedade contemporânea é disciplinar, de vigilância e de controle, 

se estendendo a todos os âmbitos da vida dos indivíduos numa relação de poder. A 

vigilância é exercida por meio de discurso e prática científica, aparentemente 
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neutros e racionais, que procuram “normalizar” o comportamento dos indivíduos 

(FOUCAULT, 2012). 

Em Vigiar e Punir, Foucault (2012) traça, de forma precisa, a 

genealogia do poder, explicando o que é poder e seus efeitos negativos, quais 

sejam, exclusão, censura, representação, docilização dos corpos etc. Ele entende 

que o poder produz o real, os domínios de objetos e os rituais de verdade. 

De acordo com Foucault, a sociedade é responsável por reproduzir 

domínios e rituais que influenciam a prática social.No Brasil, o sistema carcerário 

representa a atividade punitiva do Estado, revelada no jus puniendi, que significa o 

direito de punir do Estado frente aos cidadãos que cometem infrações ao Direito 

Material, qual seja, o Código Penal. 

O Estado de São Paulo, segundo Oliveira (1978), no final do ano de 

1976 tinha uma população carcerária de 17.192 pessoas, sendo 9.392 presos na 

rede da Secretaria de Justiça e os demais 7.800 nas cadeias públicas. Dez anos 

mais tarde, conforme estudo de Pinheiro; Braun (1986), esse número aumentou para 

11.276 presos nos estabelecimentos penais e 12.815 nas delegacias e cadeiras da 

capital e do interior paulista. 

O sistema carcerário atravessou, então, um período de grande turbulência, 
que se expressava principalmente na eclosão de rebeliões e tentativas de 
fuga em massa. [...] A dinâmica própria do sistema, as heranças autoritárias 
e as tentativas de fundação de um novo padrão para o funcionamento do 
sistema penitenciário foram os principais elementos que explicam as 
tensões vividas, e que se expressaram, sobretudo, pelas rebeliões, pelas 
intervenções violentas do Poder Público nesses eventos e pelas mortes de 
presos que dela derivaram (SALLA, 2007). 

Após inúmeras mudanças na política carcerária do Estado, sempre 

tendo-se como foco a humanização, tais políticas restaram desgastadas, como por 

exemplo, a contenção de presos utilizando violência e a repressão exagerada nos 

presídios. Nessa época, ao invés de se atacar o problema estrutural do sistema 

carcerário, que era a falta de presídios e a falta de condições dignas e humanizadas 

para os presos, preferiu-se a utilização de instrumentos repressivos. A revolta daí 

originada foi marcada pelo Massacre do Carandiru, em 1992. 

Antes mesmo de ocorrer o massacre, o governo paulista já havia 

iniciado a construção de novas unidades prisionais, terminadas após o massacre, o 

que serviu para amenizar o problema de superlotação nos presídios. Porém, não 
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amenizou o comportamento rebelde dos encarcerados, que passaram a se organizar 

em facções criminosas e comandar crimes do lado externo da prisão com a 

utilização de telefonia móvel, cuja entrada nas prisões passou a ser frequente e 

descontrolada, tanto pela corrupção funcional, quanto pela falha do sistema de 

segurança. 

Uma das manifestações do direito estatal de punir é a pena privativa de 

liberdade, a pena mais grave permitida pela legislação brasileira, na qual a liberdade 

do infrator é tolhida, tendo-se em vista a prática de ato previsto na lei penal. 

Com isso, verifica-se a negativa de diversos direitos 

constitucionalmente previstos e que devem permear as relações humanas, 

garantindo o mínimo de dignidade, tais como liberdade, saúde, educação, 

desenvolvimento, entre outros. 

 

 

1.5 A VIDA NA PRISÃO 

 

Ainda que os muros que cercam as prisões pareçam existir somente 

para tolher a liberdade dos sujeitos que ali estão, eles simbolizam uma ruptura entre 

as relações de vida antes da prisão com a vida na prisão. 

Apesar de muitas vidas presas terem sobrevivido em territórios 

violentos e criminosos, a prisão apresenta um conjunto de práticas e de concepções 

consubstanciados na crença da resolução de conflito, em que se retribui o mal com 

o mal, fazendo com que o encarcerado diferencie os medos enfrentados antes da 

prisão, dos medos dentro da prisão. 

A pesquisa de Tavares (2006), cujo objetivo foi analisar indivíduos 

confinados no Instituto de Readaptação Social de Vila Velha Professor Jair 

EtienneDessaune, penitenciária de regime fechado, mostra muito bem isso ao 

verificar que apenas uma pequena parcela da população carcerária daquele presídio 

tinha a possibilidade de participar de atividades laborativas. O trabalho foi visto como 

atividade que extrai da prisão a mão-de-obra barata, sem vínculo metodológico com 

a reestruturação da vida do apenado. 
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Tavares (2006) verificou que os presos consideravam o trabalho uma 

retribuição do “mal” que causaram à sociedade, devendo ser pago com sofrimento e 

desrespeito. O sofrimento na prisão é causado pela sensação de perda de controle 

sobre a sua própria vida, da inexistência de autonomia e da impossibilidade de fazer 

escolhas. O sentimento de encarceramento é pautado na dor que o encarcerado 

experimenta por injustiças ali sofridas. 

Ou seja, não existe intenção do Estado em transformar o trabalho em 

processo de inclusão ou sentimento de pertencimento social, mas sim de explorar 

uma camada da população tolhida de liberdade, dignidade e tempo. O significado 

que o trabalho na prisão deveria ter, acompanhando a lógica de readaptação em 

que está inserida, é de processo de transformação e não de castigo. 

Na prisão, apesar de haver normas comportamentais e hierárquicas 

formalmente prescritas, o estabelecimento de papeis e a organização interna não 

segue a ordem oficial estabelecida. A interação para o cumprimento de ambos os 

modos de vida dá origem ao surgimento de conflitos que fazem com que processos 

de pacificação e acomodação sejam constantes para com os participantes da 

sociedade prisional em suas relações (THOMPSON, 1976). 

As formas menos sutis de violência na prisão são menos conhecidas e 

constituem uma rede de relações sociais que atravessa sujeitos posicionados de 

forma distinta na estrutura social da prisão. Por parte da equipe dirigente, existem 

mecanismos e estratégias de controle da massa carcerária; por parte dos 

encarcerados existe uma construção de experiências, baseada na dominação de 

sujeitos e na sujeição. Estes mecanismos estão presentes no interior do universo 

simbólico, compartilhado de forma ambivalente pelos dirigentes e seus subordinados 

(CASTRO, 1991). 

Logo, verifica-se que todos os envolvidos na sociedade prisional 

sofrem os efeitos da prisão e adotam os valores que nela são usuais. 

Voltando ao estudo empírico de Tavares (2006), observa-se que ela 

foca os estudos em eixos como condição familiar de origem, situação de 

escolaridade e profissionalização, condição pré-delinquência, família constituída, 

história prisional anterior, momento atual e perspectiva futura de presos em presídio 

localizado no Estado do Espírito Santo. 
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Os resultados a que se chegou com a pesquisa foram que o trabalho, 

que era para ser tratado como nova frente de trabalho, com o objetivo de reconstruir 

a vida dos indivíduos, era visto como exploração da mão-de-obra barata oferecida 

pela prisão. 

Os projetos destinados à prisão eram locais, sendo visto pelos presos 

como modo de pagar pelo mal causado, representado pelo pagamento de uma 

dívida, pautada pelo arrependimento gerado pelo sofrimento. 

A vida na prisão apresentou muito sofrimento provocado por maus 

tratos físicos e verbais, falta de assistência social ou médica e condições de 

estrutura física de insalubridade. 

Foi verificada, ainda, uma carência de projetos para reconstrução 

sócio-subjetiva, havendo reprodução de um sistema de decadência, de humilhação 

e desconfiança. 

A autora conclui que o sofrimento na prisão é causado pela perda do 

controle sobre própria vida, da inexistência de autonomia, na dor causada pelas 

injustiças, dentre outros.Observou-se ainda que o papel dissuasório da prisão é 

bastante limitado dado ao alto grau de reincidência e devido ao ingressos de presos 

primários à prisão. 

Outra pesquisa realizada por Tavares eMenandro (2008) sobre os 

modos de vidas produzidos na prisão, revelou que existe uma manifestação no 

discurso da história de vida de cada sujeito e a partir disso e do funcionamento da 

instituição, pode-se compreender o contexto transformador e constituinte de modos 

de vida dos presos. 

Nesta pesquisa verificou-se que as diretrizes políticas ou a falta delas 

no sistema prisional, em razão da transição de funcionários, transferência de presos 

etc. provoca nos presos a carência de diretrizes políticas e a impressão de que a 

organização e o funcionamento das prisões caminham de acordo com forças ocultas 

relacionadas com o movimento político gestor das políticas públicas ligadas ao 

cárcere. Isso faz com que se sintam, de alguma forma, desprotegidos, à deriva. 

Fatores como condição familiar de origem, situação de escolaridade e 

profissionalização, condição de pré-delinquência, família constituída, histórias 

prisionais vividas antes da chegada à prisão delinearam a matriz sócio-histórica de 
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constituição do processo de produção de modos de vida diferenciados para os 

sujeitos da pesquisa. 

Rios (1998) diz que, por mais severo que seja o sistema carcerário, 

sempre existe um sistema de barganha e de concessões entre os presos e 

funcionários, podendo essa relação muitas vezes ser confundida com corrupção do 

sistema, tudo indicando, entretanto, que são essas relações sem percalços que 

evitam atritos. 

Na prisão, as esferas da vida estão integradas de modo que a conduta 

do encarcerado numa área de atividade é lançada contra ele como comentário e 

verificação de sua conduta em outro contexto (GOFFMAN, 2001). 

A pesquisa de Guimarães; Meneghel; Oliveira (2006) sobre os modos 

de subjetivação e identificação de estratégias de resistência como tática de 

enfrentamento de violência na prisão bem mostra como a resistência ocorre neste 

ambiente. 

Observou-se, nesta pesquisa, que os enclausurados, atuando no 

sistema social prisional, se percebem e atuam como criminosos, barganhando 

muitas de suas necessidades às margens da lei. Utilizam identidade criminosa para 

obterem várias vantagens no convívio social, utilizando-se do medo e intimidação 

que provocam por serem considerados perigosos. 

Além disso, asseveraram que se sentem potentes quando obtêm 

conquistas por meio de ameaças, utilizando-se do território delinquente como 

alternativa de reconhecimento social por meio do uso do poder de intimidação. Os 

pesquisadores analisaram também as marcas deixadas nas paredes das prisões, 

verificando que os encarcerados se identificam com o Código Penal, se 

reconhecendo no crime que praticaram. 

As estratégias de resistência reativas aparecem no discurso que 

produzem, reproduzindo, de um lado, o senso comum e, de outro, transmitindo o 

que gostariam de ouvir sobre eles. O grupo dispositivo8 permitiu refletir sobre a 

                                                           
8
Grupo dispositivo é aquele que interfere nos modelos de subjetivação privatizantes e intimistas, e 

que agem como operadores de rupturas movimentos, e lutas, frente a formas de poder rígidas, 
individualizantes e totalizadoras. No caso do texto de Guimarães; Meneghel; Oliveira (2006), o grupo 
dispositivo foi realizado com treze apenados de diversas idades que cumpriram pena devido a 
diversos delitos e que se dispuseram, voluntariamente, a participar. O objetivo do grupo dispositivo foi 
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construção de outros sentidos para modificar a realidade no modo como exploram 

os objetos de seu universo de referência, tendo concluído durante discussão coletiva 

que a prisão faz o possível para colocar um preso contra o outro. 

A partir daí foi possível verificar que a prisão faz o indivíduo se 

assujeitar, fazendo com que ele, face às impossibilidades que a vida lhe apresenta, 

mostre-se desiludido. Foram verificados, como forma de resistência ativa (assim 

consideradas por auxiliarem a construir os relacionamentos de grupo e estimular a 

cooperação, que provocam conscientização e fortalecimento), diversos códigos que 

retrataram a micro sociedade da prisão. 

Almeida (2006), por meio do método fenomenológico, pesquisou as 

implicações psicológicas que os ciclos de violência exercem na formação da 

identidade da mulher presa, supondo a relação entre o padrão violento e a prática da 

criminalidade. 

O resultado obtido foi a confirmação de que a violência é um fenômeno 

recorrente na vida da mulher presidiária e influencia na constituição de sua 

subjetividade. Segundo o texto, foi possível verificar que existem outros fatores que 

repercutem positiva ou negativamente na vida das pessoas, influenciando o que são 

e o que se tornarão, tendo-se constatado que a violência recorrente na vida das 

mulheres e a implicação desse fato na construção de sua identidade, o faz enquanto 

mulher e não só enquanto presa. Isso porque as entrevistadas relataram a influência 

não só enquanto encarceradas, mas também na vida pessoal e social. 

Moraes; Delgalarrondo (2006), em estudo cujo objetivo foi verificar o 

perfil da saúde mental e a relação entre religião, religiosidade e saúde mental numa 

mostra de mulheres encarceradas em São Paulo, levando em consideração o papel 

da religião de indivíduos encarcerados, obteve como resultado o seguinte: a 

população carcerária é composta, em sua maior parte, por mulheres brancas, 

solteiras e mães, sendo que estas têm, em média, dois filhos. Quanto aos anos de 

estudo, a média foi de 5,9 anos. Com relação à religiosidade, o estudo apontou que 

a maioria das presas tinha religião antes do aprisionamento, sendo a maioria 

evangélica. A maioria das presas noticiou ter passado por conversão religiosa. A 

grande maioria se declarou muito religiosa. O trabalho verificou, por fim, ser 

                                                                                                                                                                                     
problematizar com os envolvidos a vida na prisão, buscando identificar e compreender as estratégias 
de resistência que descobriam, inventavam ou reproduziam. 
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possívela relação entre religiosidade e saúde mental junto às mulheres presas, 

havendo grande número de presas afiliadas a igrejas evangélicas, embora estas 

circulem entre cultos de diversas religiões. Não foram encontrados dados de que a 

religiosidade evita a prática de crimes, porém auxilia a manutenção da saúde mental 

das mulheres encarceradas e ajuda a convivência na prisão. 

Thompson (1976) diz que os guardas são detentores de uma tradição 

de comportamentos adotados ao longo dos anos na instituição, por serem 

profissionais fixos do quadro de pessoal. Eles lidam cotidianamente com os internos 

com o objetivo de manter a segurança e a ordem, expondo-os a situações de 

tensão, uma vez que mediam modos de vida formal e informal. Por isso, os guardas 

têm de administrar e distribuir punições e recompensas previstas nos regulamentos 

formal e informal. 

Goffman (2001) diz que nas instituições totais como a prisão existem 

dois aspectos da diferenciação de papeis intragrupo a serem considerados. O 

primeiro diz respeito à separação de equipes: equipe baixa, formada pelos guardas, 

que têm contato direto com os presos e equipe elevada, que comanda e dita as 

regras. A equipe baixa, por ter composição de longo prazo, transmite a tradição e os 

costumes do cárcere, além de ser responsável pela aplicação direta da disciplina. A 

equipe elevada, sendo responsável por elaborar as regras, tem pouco contato com 

os presos, podendo demonstrar benevolência. 

O segundo aspecto se refere a padrões de deferência. Para facilitar a 

compreensão, estabelece-se um comparativo: na sociedade civil, externa à prisão, a 

deferência ocorre mutuamente, na presença física e de forma espontânea, 

representando consideração. Na prisão, a deferência é feita à equipe dirigente, 

sendo considerada com exigências específicas. 

Em relatório emitido em 2001, pelo Relator Especial da Comissão de 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), delegados e diretores 

de presídios informaram que a situação de superlotação e carência de recursos 

humanos produziam uma grande tensão entre o pessoal da segurança e a 

população carcerária, revertida em fugas e rebeliões tentadas ou efetivas. 

O sistema social prisional se encarrega, naturalmente, de incluir o 

condenado desde a sua chegada. 
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Os internados comumente chegam à instituição com uma cultura 

derivada da convivência em um modo de vida livre, como por exemplo, vida em 

família e na sociedade do mundo externo. 

Qualquer que seja a estabilidade da organização social do novato, era parte 
de um esquema mais amplo, encaixado em seu ambiente civil – um 
conjunto de experiência que confirmava uma concepção tolerável do eu e 
permitia um conjunto de formas de defesa, exercidas de acordo com sua 
vontade, para enfrentar conflitos, dúvidas e fracassos (GOFFMAN, 2001, p. 
23). 

A mudança cultural proporcionada pela prisão, apesar de não substituir 

a cultura adquirida antes da prisão, refere-se ao afastamento de algumas 

oportunidades de comportamento e ao fracasso para acompanhar mudanças sociais 

ocorridas no mundo externo. Por esse motivo que, caso haja estada longa em 

prisão, ocorre “desculturamento”9, ou seja, o indivíduo se torna temporariamente 

incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária. (GOFFMAN, 2001). 

A prisão retira o apoio do novato a partir de uma concepção de si 

mesmo, adquirida antes do cárcere, baseada nas disposições sociais do mundo 

doméstico. 

Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas instituições totais, 
começa uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e 
profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não 
intencionalmente, mortificado. Começa a passar por algumas mudanças 
radicais em sua carreira moral, uma carreira composta pelas progressivas 
mudanças que ocorrem nas crenças que têm a seu respeito e a respeito 
dos ouros que são significativos para ele (GOFFMAN, 2001, p. 24). 

As limitações impostas ao encarcerado, simbolizadas pelos muros, 

assinalam as primeiras mutilações do eu. Nas instituições totais, a participação 

dificulta a sequência de papéis por conta da duração da pena: no cumprimento da 

pena privativa de liberdade, a pena dura o tempo todo e não há participação do 

encarcerado na vida social externa. Caso haja proibição na recepção de visitas, o 

que significa total ruptura com o mundo externo, pode ocorrer sentimento de perda e 

deslocamento do encarcerado. 

Nos processos de admissão, em que os encarcerados procuram dar ao 

novato uma clara noção de sua situação, o indivíduo é obrigado a se rebaixar 

perante os veteranos, o que também serve para caracterizar a ruptura com a vida 

anterior. Normalmente esses ritos são marcados pela nudez do novato, significando 

                                                           
9
 Termo utilizado por Robert Sommer e mencionado por Goffman (2001). 
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perda de propriedade, ou seja, mais um modo de demonstrar ruptura com o mundo 

externo (GOFFMAN, 2001). 

A ruptura com o mundo externo também se verifica a partir da privação 

da aparência usual do encarcerado e dos aparatos que fazem parte de sua imagem, 

o que gera a sua desfiguração. 

Outros aspectos da ruptura são a perda do sentimento de segurança 

pessoal, vivenciada já nos primeiros ritos, e a adoção de posturas (e verbalização) 

consideradas aviltantes e humilhantes no mundo externo, constituem fundamento 

para angústia e desfiguramento. 

A prisão faz com que os indivíduos tenham contato mútuo e exposição 

entre si, exemplificados pelo apelidamento, pela obrigação de confissão em grupo, 

pela vivência de situações que, de um modo geral, expõem o indivíduo a um 

território estranho. 

Existem outras formas de mortificação menos direta do eu ocorridas na 

prisão, em que há uma perturbação na relação usual entre o ator individual e seus 

atos. 

Uma dessas formas é a perda da decisão pessoal, que significa 

renúncia à vontade e à autonomia do encarcerado. Exemplo disso é a codificação do 

que é falado, a falta de possibilidade de se manter em distância protetora do que lhe 

causa risco, dentre outras. 

Outra forma de mortificação na prisão é a organização aos ataques do 

eu de forma justificada, como por exemplo, responsabilidade com a vida, higiene, 

segurança. Tais mortificações são “criadas por esforços para controlar a vida diária 

de grande número de pessoas em espaço restrito e com pouco gasto de recursos.” 

(GOFFMAN, 2001, p. 48). 

Para Goffman (2001, p. 49), 

A mortificação ou mutilação do eu tendem a incluir aguda tensão psicológica 
para o indivíduo, mas para um indivíduo desiludido do mundo ou com 
sentimentos de culpa, a mutilação deve provocar alívio psicológico. Além 
disso, a tensão psicológica frequentemente criada por ataques ao eu pode 
também ser provocada por questões não-percebidas como ligadas aos 
territórios do eu – por exemplo, perda do sono, alimento insuficiente, 
indecisão crônica. Também um elevado nível de angústia, ou a ausência de 
materiais de fantasia – por exemplo, fitas de cinema e livros – podem 
aumentar muito o efeito de uma violação das fronteiras do eu, mas em si 
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mesmas essas condições facilitadoras nada têm a ver com a mortificação 
do eu. 

Ao mesmo tempo em que ocorre o processo de mortificação, o preso 

começa a receber instruções formais e informais do sistema sob o qual está sendo 

submetido. Goffman (2001) chama o processo de recebimento de instruções de 

sistema de privilégios e o escalona da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, existem as “regras da casa” [...] Tais regras especificam 
a austera rotina diária do internado. 

Em segundo lugar, [...] apresenta-se um pequeno número de prêmios ou 
privilégios claramente definidos, obtidos em troca de obediência, em ação e 
espírito, à equipe dirigente. [...] essas poucas reconquistas parecem ter o 
efeito reintegrador, pois restabelecem as relações com todo o mundo 
perdido e suavizam os sintomas de afastamento com relação a ele e com 
relação ao eu perdido pelo indivíduo. 

O terceiro elemento no sistema de privilégios está ligado aos castigos; estes 
são definidos como consequências de desobediência às regras 
(GOFFMAN, 2001, p. 50-51). 

O sistema de privilégios, associados a alguns processos importantes 

na vida institucional, possui os seguintes procedimentos: em primeiro lugar, cria-se 

uma linguagem própria, partilhada por eles e pela equipe dirigente, por meio da qual 

os encarcerados descrevem acontecimentos decisivos em seus mundos específicos. 

Por meio dessa linguagem, os presos conhecem as tradições e os costumes da 

prisão. 

Além do sistema de privilégios, outros fatores dão origem à 

reorganização do eu na prisão. Exemplo disso é o alívio de responsabilidades 

econômicas e sociais, o processo de confraternização por meio do qual pessoas 

socialmente distantes desenvolvem apoio mútuo e resistência a um sistema que as 

forçou à intimidade numa única comunidade igualitária de destino. Com isso, o 

encarcerado novato descobre que seus companheiros têm todas as qualidades de 

seres humanos comuns que merecem apoio. 

Além disso, se os internados são pessoas acusadas de terem cometido 
algum crime contra a sociedade, o internado recém-chegado, embora 
algumas vezes realmente não tenha qualquer culpa, pode chegar a 
compartilhar os sentimentos de culpa de seus companheiros, bem como 
suas complexas defesas contra tais sentimentos. Tendem a desenvolver um 
sentido de injustiça comum e um sentido de amargura contra o mundo 
externo, o que assinala um movimento importante na carreira moral do 
internado (GOFFMAN, 2001, p. 56). 

Para Goffman (2001), os enclausurados desenvolvem diferentes 

“táticas de adaptação”, que representam comportamentos coerentes a serem 
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seguidos, mas que, na medida em que o preso decide “se virar”, passa a adotar 

combinação desses comportamentos à sua conveniência. Seguem as táticas. 

A primeira é o “afastamento da situação”, em que o preso deixa de dar 

atenção a tudo, com exceção àquilo que acontece perto do seu corpo, passando a 

ver os fatos sob perspectivas não utilizadas pelos outros presos. 

A segunda é a “tática de intransigência”, que é momentânea, acontece 

geralmente no início do encarceramento, em que o prisioneiro se mostra 

intransigente às regras impostas pelos dirigentes. Por ser momentânea, após esta 

tática, o preso adota outra. 

A terceira tática é a “colonização”, em que o preso utiliza-se das 

experiências vividas no mundo externo, usando-a como referência para demonstrar 

a satisfatoriedade com a vida na prisão, o que reduz, de forma notável a tensão 

entre os dois mundos. 

O quarto modo de adaptação à instituição prisional é a “conversão”, em 

que o encarcerado passa a representar o papel do preso perfeito. 

Por fim, cabe destacar que, por mais duras que as condições da vida 

em prisão possam ser, não só as dificuldades podem explicar o sentimento de 

tempo perdido. É preciso também considerar as perdas de contato social. O 

sentimento de tempo perdido está ligado ao valor conferido a atividades de 

distração, as quais não são tão comuns nas prisões, uma vez que a rotina é 

baseada em horários e rituais. 

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Diante desta exposição teórica, verifica-se a importância de se elaborar 

estudos que tratem do sistema prisional brasileiro em uma perspectiva de 

desenvolvimento humano e social. 

Diversos autores, dentre eles ALMEIDA, 2006; CARVALHO, et al, 

2006; DOTTI, 1998; FRAGOSO, 1977; MARQUES, 2008; MESSUTI, 2003; 



68 
 

MORAES; DELAGARRONDO, 2013; OLIVEIRA, 2007; OLIVEIRA, 1978; RIOS, 

1998; ROCHA, 2012, TAVARES, 2006 e TAVARES; MENANDRO, 2008, discorrem 

sobre a precariedade do sistema prisional brasileiro, sendo marcado por cercear 

direitos e relegar o desenvolvimento humano e social para segundo plano. 

Os dados do InfoPen possibilitam a análise do perfil do preso brasileiro, 

levando a crer que o estudo do desenvolvimento, em perspectiva interdisciplinar, é 

essencial na análise, por exemplo, dos motivos atribuídos aos crimes e à 

superlotação dos presídios brasileiros. 

Portanto, a análise da criminalidade no Brasil é de extrema 

importância, visto que está ligada a diversos aspectos, dentre eles a pobreza 

multidimensional, ou seja, aquela relativa a elementos essenciais para a 

sobrevivência do indivíduo e também a elementos essenciais para que o indivíduo 

seja capaz de escolher e ter oportunidades na vida. 

Diante disso, analisar a população carcerária e seus territórios de vida 

é importante para traçar novos perfis destes presos e possibilitar reflexões mais 

aprofundadas tal como se propõe o atual estudo. 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem como objetivo geral investigar a implicação das prisões 

no desenvolvimento humano e social. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Compreender os modos de vida pré-prisão; 
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 Verificar como se dá a vivência na prisão em termos de 

cerceamento de direitos humanos e possíveis impactos na subjetividade dos presos; 

 Compreender como se dá o processo de reinserção social pós-

prisão. 

 Refletir sobre a instituição prisional e o desenvolvimento. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Todo procedimento metodológico tem como objetivo delinear o 

caminho a ser percorrido pelo pesquisador na tentativa de relacionar a teoria com a 

vivência. A metodologia origina o método, que possibilita a pesquisa. 

Ensina Lakatos; Marconi que método é 

[...] o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 83).  

Neste trabalho, foi realizada pesquisa qualitativa, posto que foiutilizada 

uma forma descritiva de informações que não puderam ser quantificadas. Os dados 

obtidos foram analisados por meio de análise de conteúdo tradicional. 

A pesquisa qualitativa se ocupa do aprofundamento da compreensão 

de um grupo social, por exemplo, e, por estar, na maioria das vezes, ligada às 

ciências sociais, recusa o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, 

impedindo a contaminação da pesquisa com julgamentos, preconceitos e crenças 

(GOLDENBERG, 1997). 

a contribuição da abordagem qualitativa para a compreensão do social pode 
ser colocada como teoria e método. Enquanto teoria, ela permite desvelar 
processos sociais ainda pouco conhecidos, grupos particulares e 
expectativas sociais em alto grau de complexidade. Enquanto método 
caracteriza-se pela sistematização e propicia a construção de instrumentos 
fundamentados na percepção dos atores sociais, tornando-se, assim, válida 
como fonte para estabelecer indicadores, índices, variáveis, tipos e 
hipóteses. Além disso, ela permite interpretações mais plausíveis dos dados 
quantitativos, auxiliando na eliminação do arbitrário que escorrega pela 
operacionalização dos modelos teóricos elaborados longe das situações 
empiricamente observáveis (MINAYO, 2002, p. 83). 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um 

espaço mais profundo das relações dos processos e fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

São características da pesquisa qualitativa a objetivação do fenômeno, 

a hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, a precisão das 
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relações entre o global e o local em determinado fenômeno, a observação das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural, o respeito ao caráter interativo 

entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 

dados empíricos, a bisca de resultados os mais fidedignos possíveis, a oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Há, porém, os limites e riscos da pesquisa qualitativa, como por 

exemplo, a falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques diferentes, 

certeza do próprio investigador com relação aos seus dados, dentre outros. 

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram da pesquisa cinco ex-presidiários que estiveram presos 

por períodose motivos diversosno sistema penitenciário no Brasil, sendo quatro 

homens e uma mulher. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (ver roteiro – ANEXO 

I), com os participantes da pesquisa. 

O modo de obtenção de dados mais direto e eficaz é o contato direto 

com o objeto de pesquisa. Dessa forma, foram realizadas entrevistas com foco em 

três grandes etapas da vida do sujeito entrevistado: antes, durante e depois da 

prisão. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e por duas 

auxiliares escolhidas entre estudantes de psicologia que se propuseram a 

entrevistarex-encarcerados já conhecidos. 

Foram utilizados como locais de entrevista a residência dos 

entrevistados, a residência de uma das entrevistadoras e local estranho a ambas as 

partes escolhido pelo entrevistado. 
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O tempo de duração de cada entrevista foi de, em média, 1 hora e 30 

minutos. 

Assim, o roteiro de entrevistas (Anexo I) foi constituído de modo a 

abarcar, dentro dos três grandes grupos, cinco blocos de investigação, elaborados a 

partir da coleta de dados e dos objetivos propostos pela pesquisa: 

1 – História de vida; 

2 – Percurso que o levou à prisão; 

3 – Ambiente prisional; 

4 – Pós-prisão; 

5 – Adaptação em sociedade. 

Coletados os dados, constituiu-se o corpus da pesquisa, começando a 

análise do conteúdo pelo quadro de referências para que fosse estabelecida uma 

regularidade de ideias, partindo-se, então, para a categorização. Foram classificados 

os elementos constitutivos do conjunto, por diferenciação e, posteriormente, 

agrupados por analogia, com critérios previamente definidos. As categorias foram 

classificadas sob um título genérico (MINAYO, 2010), de acordo com os dados 

obtidos e em conformidade com o roteiro de entrevistas. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados, para Minayo (1992), tem três finalidades: 

estabelecer a compreensão dos dados coletados, confirmar ou não pressupostos de 

pesquisas e/ou responder questões formuladas e ampliar conhecimento sobre o 

assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. 

As transcrições literais das entrevistas passaram por uma análise de 

conteúdo tradicional, tendo-se interpretado os dados com a finalidade de confirmar 

ou rejeitar os pressupostos expostos no referencial teórico, além de preencher os 

objetivos propostos neste trabalho. 

 

2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
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O Projeto desta pesquisa, por envolver seres humanos, foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Franca (COMEP/Uni-

FACEF), em conformidade com a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. A aprovação foi obtida pelo Parecer Consubstanciado nº. 163.585 de 3 de 

dezembro de 2012 (Anexo III), credenciando o prosseguimento da pesquisa de 

campo. 

Além disso, todo o trabalho foi feito mediante consentimento dos 

pesquisados, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

cujo modelo consta do Anexo II. 

  



74 
 

3 HISTÓRIA DE VIDA E PRISÃO 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com cinco ex-

presidiários, com o objetivo geral de investigar a vida na prisão em suas 

perspectivas e a implicação no desenvolvimento humano e social. 

Para isso, partiu-se de três eixos temáticos: antes da prisão, durante e 

prisão e depois da prisão. 

Os dados empíricos foram organizados em categorias, conforme o 

quadro a seguir: 

 

 

EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS 

1. ANTES DA PRISÃO 

1.1. Família 
1.2. Condições Socioeconômicas 
1.3. Relações Sociais 
1.4. Trabalho 
1.5. Percurso até a Prisão 

2. DURANTE A PRISÃO 

2.1. Família 
2.2. Relacionamento entre os Presos 
2.3. Rotina na Prisão 
2.4. Integridade Física 
2.5. Comunicação com o Ambiente 

Externo 
2.6. Relação com os Funcionários 
2.7. Saúde 
2.8. Educação 
2.9. Trabalho 

3. DEPOIS DA PRISÃO 

3.1. Família 
3.2. Trabalho 
3.3. Relações Sociais 
3.4. Visão de mundo 

Quadro 1 Apresentação de eixos temáticos e categorias 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Nome Idade Sexo Escolaridade Estado Civil 

Ricardo 32 anos Masculino Ensino Fundamental Completo Solteiro 

Álvaro 30 anos Masculino Ensino Médio Completo Casado 
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Bernardo 34 anos Masculino Ensino Médio Completo Solteiro 

Alberto 39 anos Masculino Ensino Médio Completo Casado 

Cecília 26 anos Feminino Ensino Fundamental Completo Amasiada 

Quadro 2 Caracterização dos entrevistados 

 

3.1.1 Ricardo 

 

Morador de rua, Ricardo aos 15 anos conheceu as drogas e, então, 

passou a usar crack. O vício o levou à prisão por duas vezes e, nesses dois 

momentos, passou por diversos presídios no estado de São Paulo, sem saber 

precisar quanto tempo ficou preso. 

Ricardo tem família (filhos, irmãos e ex-esposas), porém o uso de 

drogas e seu modo de vida fez com que não fosse aceito por nenhum destes entes 

e, por isso, mora na rua. 

 

3.1.2 Álvaro 

 

Álvaro foi levado à prisão por desacato, quando, para se defender de 

um xingamento de seu antigo chefe, também proferiu palavras ofensivas. Ficou 

preso por trinta dias, período em que não recebeu a visita de qualquer familiar por 

opção própria. 

Atualmente, Álvaro está casado com a mulher que namorara na época 

em que foi preso e tem uma criança. É morador de bairro pobre da pequena cidade 

onde mora e leva vida de muito trabalho. 

 

3.1.3 Bernardo 

 

Bernardo chegou à prisão pelo uso de droga, o que nunca escondeu de 

ninguém, tendo ficado preso durante seis meses. 

Filho de família pobre e morador de uma pequena cidade do interior 

paulista, mora com sua família (mãe e irmãs), é servidor público e faz trabalhos 

eventuais com os amigos. 

 

3.1.4 Alberto 
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Alberto ficou preso por dois anos em cadeia e penitenciária por tráfico 

de drogas. 

Atualmente, trabalha, tem família constituída (mulher e dois filhos), com 

quem mora numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo. 

 

3.1.5 Cecília 

 

Cecília ficou presa por dois blocos de tempo, após assumir, segundo 

ela, a culpa, em lugar do marido, pela comercialização de substância entorpecentes. 

 

3.2 ANTES DA PRISÃO 

 

3.2.1. Família 

Os dados coletados por meio de entrevistas revelaram que três dos 

entrevistados possuíram problemas familiares antes da prisão. 

A fala de Cecília demonstra que viveu em ambiente de brigas 

constantes entre os pais, chegando ao ponto de a separação ser determinada 

judicialmente: 

 

“Nove anos, eu tinha. O juiz determinou que a minha mãe 

separasse dele, senão ela poderia perder nós, porque eles brigavam muito, era 

uma família cheia de problemas.” 

 

Além disso, Cecília revelou que sua família carecia de assistência do 

pai: 

 

“Não, ele não. Faz 14 anos que eles estão separados. Ele nunca 

pagou pensão, nunca fez nada por nós” 

 

A entrevista de Bernardo revelou que a vivência em família fora 

marcada pelo seu sofrimento e dos demais familiares por causa da rigidez com que 

o pai tratava a família, além do alcoolismo. Verifica-se, nesse caso, que o alcoolismo 
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do pai, apesar de não ocasionar agressões e maus-tratos, é encarado como um 

problema familiar que causava sofrimento: 

 

“Quando eu era pequeno meu pai era bravo com a gente. Chegava 

bêbado, mas não batia, ficava no canto dele... Minha mãe sofreu muito com o 

meu pai, porque ele bebia e não deixava ela sair de casa.” 

 

Bernardo encarou a morte do pai como libertação para as relações 

sociais, pois passou a se relacionar socialmente, ter amigos e frequentar festas: 

 

“Meu pai bebia, mas não deixava a gente sair pra festa, ter amigos. 

Depois que ele morreu, faz uns dez anos que ele morreu, nós vai pra casa dos 

vizinhos, faz churrasco em casa e chama eles, chama os amigos. A minha mãe 

faz a festa da rua...” 

 

Alberto demonstrou que sua vida antes da prisão foi marcada por 

sacrifícios e pelo sofrimento da mãe para criar os filhos sozinha diante das 

condições socioeconômicas da família: 

 

“A minha mãe você conhece, né? Ela era lavadeira, agora 

aposentou. Cuidou de nós com muito sacrifício, coitada. Sofreu demais 

sozinha pra criar os filhos. [...] Nunca fui de falar com a minha mãe. Quando eu 

fui preso ela nem sabia de nada.” 

 

O fato de não haver comunicação com a mãe se tornou relevante no 

momento em que foi preso e a mãe não sabia do que estava se passando na vida 

do entrevistado. 

Em dois dos casos verificou-se o apoio dos pais antes da prisão. 

Especificamente, no caso de Ricardo, constatou-se apoio material da 

mãe, que lhe dava tudo: 

 

“Minha mãe me tratava como um rei, me dava do bom e do melhor 

de todas as formas: roupa, comida, de tudo.” 
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No caso de Álvaro, o apoio familiar era imaterial, consubstanciado no 

em apoio nos estudos, trabalho e para o casamento.: 

 

“Eles me apoiaram em tudo que eu fiz até hoje. Nos meus 

trabalhos, nos meus estudo, quando fui casar...” 

 

3.2.2. Condições Socioeconômicas 

Com relação a esta categoria, quatro dos entrevistados disseram ser 

pobres. 

A fala de Cecília mostra que antes da prisão passou por necessidades 

inclusive de alimentação: 

 

“Tinha dia que minha mãe e eu não tinha nada pra comer. Comia o 

que o povo ia jogar fora. A vida foi muito difícil. A minha mãe é muito sofrida.” 

 

Não ter nada para comer e se alimentar de comida que as outras 

pessoas jogariam no lixo são os subsídios utilizados por Cecília para justificar a 

venda de substâncias entorpecentes: 

 

“Trabalhava, meu marido mexia com droga, junto com a minha 

mãe também, meu sogro também. Todo mundo morava com ela, sabe. Quando 

tava difícil a coisa nós ia pra lá. Aí as coisa mudou e nós viemos tudo pra 

Franca, morar no [bairro]. A minha mãe trabalhava também, sabe. Só que 

mexia com essas coisas por fora, porque ela não dava conta de manter. Aí nós 

trabalhava pra ajudar ela. Aí a minha mãe começou a vender droga também, eu 

até ajudava, né.” 

 

Assim, verifica-se que a mãe da entrevistada começou a vender 

entorpecentes para auxiliar na sobrevivência, que era difícil de se obter. 

O entrevistado Bernardo também demonstrou que suas condições 

socioeconômicas estavam ligadas à pobreza, ao dizer que: 

 

“Eu nasci numa família pobre.” 
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Alberto narrou que começou a trabalhar desde cedo, o que se pode 

depreender que também não possuía, antes da prisão, condições socioeconômicas 

das mais favoráveis: 

 

“Eu arrumei emprego cedo, onde eu trabalho até hoje.” 

 

Como se vê, Alberto iniciou jovem nas atividades laborais, tendo 

mantido o mesmo emprego na idade adulta, mesmo após ter sido preso. 

Ao contrário dos outros entrevistados, Ricardo relata que antes da 

prisão tinha vida plena, possibilitada pela mãe: 

 

“Eu tinha vida de príncipe quando eu tinha a minha finada mãe” 

 

Ricardo, ao se referir à “vida de príncipe” que tinha, quer dizer que 

tinha tudo o que queria graças ao empenho de sua mãe em lhe proporcionar tais 

benefícios. Disse ainda: 

 

“Minha finada mãe, graças a deus, que ela esteja num bom lugar, 

me dava do bom e do melhor, pagava o ônibus para eu ir almoçar lá no 

picanha na brasa.” 

 

3.2.3. Relações Sociais 

Quatro entrevistados demonstraram ter boa aceitação social. 

Ricardo relatou que tem bom relacionamento com as pessoas: 

 

“Todo mundo gosta de mim, assim como você. Toda pessoa que 

me conhece. Tem pessoas que passa perto de mim que me cumprimenta, que 

eu nem recordo quem é, mas me cumprimenta.” 

 

Álvaro relatou que as suas relações sociais são baseadas no 

relacionamento entre vizinhos do mesmo bairro: 

 

“A gente é muito unido lá no bairro. A gente toma banho à tarde e 

vai bater papo com os vizinho... come um na casa do outro, participa. Faz festa 
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junina pra todo mundo dançar, na rua. Nós fecha a rua pra fazer, põe música. 

Fica todo mundo sendo da mesma família. Nunca teve problema com roubo, 

com falta de respeito...” 

 

Assim, a união entre vizinhos faz com que as relações sociais de 

Álvaro sejam limitadas a essas pessoas. Além disso, verifica-se em sua fala que as 

relações sociais apresentadas são bastante abertas e livres, pautadas pela diversão 

e pela participação mútua entre vizinhos. 

Da mesma forma, Bernardo demonstra que a amizade entre vizinhos é 

bastante relevante em suas relações sociais: 

 

“Os vizinho é tudo amigo. Tudo gente boa, gosta de vir em casa e 

trocar ideia. (silêncio) Tem muita gente que fala que o bairro é ruim, mas eu 

não acho. Ali só tem amigo. (silêncio) Uma vez ou outra sai uma briguinha, 

mas depois volta ao normal.” 

 

Além das relações sociais entre vizinhos, Bernardo mostrou que as 

seus relacionamentos vão além da vizinhança, englobando também as amizades do 

período escolar. 

 

“Fiz muitos amigo na escola. Eu ia lá por causa dos meus amigos. 

Você lembra, né? Eu sempre no meio da bagunça com os colegas... Tenho 

muita saudade daquela época, dos professor tudo... A gente não tinha noção 

do que ia acontecer com a gente e bagunçava mesmo.” 

 

Importante destacar que Bernardo deixou claro que não se sente 

discriminado em sociedade, tendo sempre sido bem aceito e até servido por seus 

amigos: 

 

“Eu nunca fui discriminado na sociedade, sempre tive amizade 

com todo mundo por causa do meu jeito e das festas que eu gosto de ir. 

Sempre tava no meio do povão. Ainda bem que tenho muitos amigos bons, 

importantes, que sempre me socorre, né. Eu tenho sorte com os amigo.” 
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Alberto revelou em sua entrevista que diferencia amigos de colegas. 

Ainda assim, revela que sua relação social é ampla, envolvendo pessoas que 

conheceu no trabalho e na escola: 

 

“Eu sempre tive muito colega, mas amigo mesmo, eu tenho 

pouco. Eu tinha colega na escola, aqui no trabalho, que vem muita gente, eu 

tinha muito... De vez em quando saía uma briguinha ou outra, mas sempre tive 

muito colega, sim. (silêncio) Eu acho que eu fui meio discriminado por não ter 

pai... Meu jeito também, sou muito simples, sempre fui de conversar pouco.” 

 

O envolvimento com pessoas que chamou de “pessoas erradas” fez 

com que Alberto se sentisse aceito em sociedade, pois se sentia o “patinho feio” da 

sociedade. Com isso, sentiu o afastamento de muitas pessoas do seu convívio, 

tendo sido, inclusive, chamado de bandido: 

 

“As pessoas que me conheciam me tratavam do mesmo jeito. 

Algumas se afastaram por causa das más companhias. Mas eu ainda sentia 

meio patinho feio da sociedade. (...) Mas eu não sabia ser de outro jeito. Os 

cara errado me aceitou como eu era... eu gostava deles gostar de mim. 

(silêncio) Mas quando eu comecei a sair com ele, vi que tinha coisa que eles 

nem me convidava mais. Eu ficava chateado e um dia fiquei sabendo que um 

desses que se afastou falou que eu era bandido. Eu quis brigar com ele, mas o 

{chefe} falou que era pra mim deixar.” 

 

Sobre ter sido chamado de bandido, Alberto afirmou que, durante a 

prisão interpretou o fato como crítica, uma vez que estava sempre em companhia de 

pessoas consideradas prejudiciais pela sociedade: 

 

Depois que fui preso que senti que eles tinha me chamado de 

bandido por causa do povo ruim que eu tava andando. (silêncio) Mas eles me 

dava muita coisa que eu queria, tinha muita festa e eles era tudo gente boa. Eu 

gostava de trocar ideia com eles, ficar perto deles.” 

 

3.2.4. Trabalho 
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Para os entrevistados, o trabalho antes da prisão tem significados 

diferentes. 

Cecília relatou que trabalhava na lavoura, na colheita de café: 

 

“Trabalhava apanhando café.” 

 

Ricardo afirmou que antes de ser preso trabalhava no setor calçadista, 

porém, devido ao absenteísmo, não se fixava em nenhuma empresa e ele mesmo 

pedia demissão: 

 

“Trabalhei em três firmas: [empresa 1], [empresa 2], mas faltava 

todos os dias e os patrões que eu trabalhava não queria me despedir, mas eu 

pedia conta porque eu faltava no serviço. 

 

Álvaro relatou que antes de ser preso trabalhava muito: 

 

“Eu trabalhava muito e ainda trabalho. [...] Mas antes de ser preso 

eu trabalhava muito. 

 

Bernardo disse que após a morte do pai arrumou emprego e, inclusive, 

passou em concurso público, continuando a fazer trabalhos eventuais: 

 

“Depois que ele morreu eu dei jeito e arranjei emprego, fazendo 

bico de cozinheiro até passar no concurso da prefeitura. Esses bico que eu 

fazia, eu faço até hoje. Eles têm confiança na gente e chama quando precisa. 

Eu também gosto de montar meus negócio com uns amigos pra ganhar 

dinheiro.” 

 

Alberto associou o trabalho à família, na medida em que não teve pai, 

começou a trabalhar muito jovem e a ausência paterna foi suprida pelo chefe: 

 

“Meu chefe é um pai pra mim.” 

 

3.2.5. Percurso até a Prisão 
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Quatro, dos cinco entrevistados, foram presos por envolvimento com 

substâncias entorpecentes. 

Cecília relatou que sua mãe e seu marido comercializavam tais 

substâncias e que foi presa para livrá-los da cadeia: 

 

“Aí eles procuraram e achou drogas na casa da minha mãe. Mas 

eles queriam pegar a minha mãe e meu marido. Eles não estavam preocupados 

comigo. Mas meu marido não tava, não tinha ninguém com a droga, aí eu falei 

que era tudo minha né. Pra eu tentar livrar a minha mãe, porque ela tinha de 

ficar, né.” 

 

Ricardo relatou seu envolvimento com entorpecentes aos catorze anos 

e o modo com que foi levado à prisão por isso: 

 

“Aos meus catorze anos eu conheci o crack ali na cachoeira do 

cogumelo eu conheci o crack e depois daquele dia a minha vida desandou e 

aos dezoito anos de idade. Não, mentira. Aos catorze anos de idade eu conheci 

o crack. Comecei querendo mais e mais.” 

 

Do mesmo modo, Bernardo relata que se envolveu com substâncias 

entorpecentes no período escolar e um dia, em revista realizada pela polícia em sua 

casa, foi encontrado um cigarro de maconha em seus objetos pessoais: 

 

“Eu comecei a fumar maconha quando eu ainda estudava. 

Naquela época... isso todo mundo sabe, eu nunca escondi de ninguém. Aí um 

dia foram na minha casa e acharam um toco de cigarro nas minhas coisas e eu 

fui preso.” 

 

Do mesmo modo, Alberto relatou ter se envolvido com maconha na 

adolescência. Não obstante, atribui a sua prisão ao envolvimento com pessoas que 

comercializavam tal substância, tendo sido preso por tráfico de entorpecentes: 

 



84 
 

“Desde uns 14, 15 anos eu comecei a fumar maconha. Só que me 

envolvi com uns cara errado, uns cara que vendia. Aí me pegaram no tráfico. 

Hoje eu parei com isso, mas me pegaram no tráfico.” 

 

Ao contrário, a prisão de Álvaro ocorreu em virtude de um 

desentendimento ocorrido entre ele e seu antigo chefe, após o entrevistado ter 

devolvido as injúrias que recebeu do tal chefe: 

 

“Foi um desentendido que eu tive com o {antigo chefe}... Ele me 

mandou pra cadeia sem defesa, porque ele mentiu. Foi assim: eu trabalhava 

naquele PSF velho, lá. Um dia, entraram lá pra fazer zoeira, sabe? O povo 

entrou lá pra beber e tal. Só que eu não tava com eles... Eu só conhecia eles, 

porque eles morava perto de casa. E eu sabia que não tinha dado nada, porque 

eles só entraram pra fazer bagunça mesmo... Aí quando fui falar pro {antigo 

chefe}, ele me xingou de bosta, falou que eu era ladrão, me xingou de tudo 

quanto é nome... Eu não aguentei e xinguei ele também. Aí deu desacato e ele 

mandou me prender. Eu passei muita raiva, viu doutora.” 

 

3.2.6 Discussão 

Os dados revelados no eixo temático “antes da prisão” mostraram que 

houve predomínio de problemas familiares entre os ex-encarcerados. 

De acordo com Tavares (2006), os presos carregam em si e seu 

contexto social. Segundo a autora, outros estudos empíricos revelaram que as 

condições familiares de origem, o trabalho e as relações sociais até a chegada à 

prisão delineiam a matriz sócio-histórica do processo de produção de modos de vida 

socialmente considerados criminosos. 

Na categoria “condições socioeconômicas”, houve predomínio da 

condição de pobreza, o que corroborou com os dados do InfoPen de que 95% dos 

indivíduos presos são pobres ou muito pobres. 

A pobreza demonstrada pelos entrevistados se apresenta em seu 

sentido multifacetado, ou seja, relacionada não só ao atendimento das necessidades 

biológicas dos sujeitos entrevistados, mas também aos fatores sociais, como por 

exemplo, privação de renda e oportunidades. 
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A larga quantidade de presos pobres, exemplificada neste trabalho, 

mostra que a produção de violência está diretamente ligada aos aspectos 

econômicos, os quais contribuem para que o tráfico de drogas seja uma 

oportunidade diante da escassez de escolhas (Zaluar, 1994), como demonstraram 

os dados coletados. 

Dadas as condições sob as quais estavam sujeitos os ex-encarcerados 

antes da prisão, verifica-se que essas pessoas foram privadas de vários direitos, 

como por exemplo, educação, saúde, dignidade, entre outros. Tais privações, 

segundo Sen (2012), obstaculizam o desenvolvimento, tomado como um processo 

de expansão de liberdades reais que as pessoas desfrutam.  

No tocante às relações sociais, todos os entrevistados revelaram ter 

bons relacionamentos sociais antes da prisão. 

Com relação ao trabalho, vários foram os significados trazidos, desde 

sentimento paternal até a caracterização de trabalho responsável, e relatos de 

formas de subemprego. 

Isso confirma a ideia de que o processo de expansão e crescimento 

irregular das cidades fez com que alguns territórios se tornem palco de processos 

sociais marcados pela exclusão, crescimento do número de pobres, 

subempregados, desempregados, vivendo em degradantes condições de vida. 

Neste contexto, os dados deixaram bem claro que a busca por 

emprego se dá para suprir a falta de concretização dos direitos sociais garantidos 

aos cidadãos brasileiros, na medida em que os participantes afirmaram terem 

começado a trabalhar desde muito jovens por serem de família pobre. 

Na categoria “percurso até a prisão”, verificou-se que quatro dos 

entrevistados foram presos por tráfico de drogas, sendo um caso prisão por 

desacato. 

Os territórios de vida dos entrevistados (moradia em bairros pobres, 

subemprego) comprovaram a teoria proposta por Santos (1979), em que o 

crescimento das cidades calcado em interesses meramente econômicos produzem 

desigualdade social e, sobretudo, segregam populações pobres 

Os dados confirmam o que é proposto por Zaluar (1994), ou seja, que 

as condições econômicas em território em que prevalece a desigualdade social 

favorecem o tráfico de drogas como uma oportunidade viável para a sobrevivência. 
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Do mesmo modo, os problemas afetivos vividos pelos entrevistados, 

como por exemplo, ausência de pai, relacionamentos familiares conturbados pelo 

alcoolismo, dentre outros, mostram que privações de direitos na infância. 

Sendo assim, demonstradas as condições antes da prisão e o que 

levou as pessoas entrevistadas ao cárcere, o que se pode verificar é que não houve 

ímpeto criminoso, mas sim a necessidade de sobrevivência, garantida por meio da 

comercialização de um produto proibido. Isto também contribuiu, como ver-se-á a 

seguir, com a serenidade com que viveram em prisão, sem transtornos causados por 

brigas ou desavenças com outros presos, o que confirma o posicionamento de 

Tavares (2006), que defende que os indivíduos carregam em si o seu contexto 

social. 

 

3.3 DURANTE A PRISÃO 

 

3.3.1. Família 

Os resultados sobre a categoria família, no eixo temático “durante a 

prisão” são diversos. 

Cecília relatou que durante a prisão descobriu que estava grávida: 

 

“Aí chegou lá era difícil, porque minha filha aqui... Aí chegou lá eu 

descobri que tava grávida, né. Grávida de dois meses.” 

 

Durante esse período, Cecília esteve presa com a mãe: 

 

“A minha mãe ficava torcendo, pedindo pra deus pra eu sair e ter 

meu filho mais tranquila.” 

 

Após o nascimento do filho, Cecília obteve liberdade provisória e sua 

mãe também saiu da prisão. Ambas foram morar com o marido de Cecília e esta 

começou a trabalhar: 

 

“Aí a minha mãe ficou. Aí passou sete dias, ela saiu também. Aí 

ficamos nós duas. Meu marido tinha alugado uma casa lá de novo, em 
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[cidade]. Aí a minha mãe voltou pra casa dela, né e eu voltei pra minha casa. 

Eu voltei a trabalhar de novo.” 

 

Cecília foi presa novamente e, dessa vez, fora abandonada pelo 

marido, o que lhe causou sofrimento. Nesse período, Cecília passou muitas 

dificuldades, como por exemplo, a falta de produtos indispensáveis para a higiene 

pessoal e o abandono pelo marido. 

 

“Nossa, aí eu recebia só notícia ruim: que meu marido tava com 

outra, né. Aí eu escrevi uma vez pra ele, né. Ele tava morando com a mãe dele. 

Ele tinha parado de traficar, de mexer com essas coisas, né. E ele que 

começou a receber o meu dinheiro. E eu comecei a passar muita falta, com 

absorvente, essas coisas. E ele não mandava nada. Minha mãe também 

passando falta das coisas, a minha mãe me escrevia. Aí eu escrevi pra ele, pra 

ele levar as coisas pra minha mãe, né. Pelo menos. Ele nem... Ele gastava o 

meu dinheiro com droga. Aí quando eu saí, minha mãe já tava lá, eu nem vi ela. 

Aí eu passei na casa dele, peguei minhas meninas, nem conversei com ele, eu 

tava com muito ódio dele. Aí eu não tinha nada. Eu só tinha roupa velha. Aí eu 

fiquei invocada, porque eu que recebeu meu dinheiro e não me deu nada. Tudo 

que eu passei lá por causa dele... Eu fiquei com ele uma vez e fiquei grávida de 

novo. Tive um [filho] em cada cidade: um nasceu em Batatais, o outro nasceu 

em São Paulo...” 

 

Com a segunda gravidez na prisão, Cecília sofreu muito com a falta da 

família e principalmente com o abandono do marido. A ausência de assistência 

material que viveram suas filhas lhe causou grande revolta: 

 

“O meu marido não mandou nem as coisas das meninas. Eu fui 

ficando mais revoltada.” 

 

No caso de Ricardo, o apoio familiar durante e a prisão ocorreu a partir 

de uma das esposas e das filhas. Segundo ele, a irmã o visitou somente uma vez: 
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“Tive só uma visita da minha irmã. Não tive visita de mais 

ninguém a não ser a da [esposa 1], que era a minha primeira filha, [filha1], e da 

[esposa 2]e da [filha 2]. O restante pra mim não vale nada.” 

 

Álvaro recusou a visita da família por ter ficado preso somente um mês. 

A recusa da presença da família na prisão ocorreu para preservar os familiares da 

humilhação da revista, principalmente das mulheres: 

 

“Eu não quis porque era pouco tempo. Falei pra eles que não 

precisava não. É muita humilhação, doutora. As mulher que vai lá... Aquilo não 

é coisa que mulher direita, não... Eles olha tudo. Homem tudo bem, mas 

mulher, não. A senhora não tinha coragem de ir num lugar daquele...” 

 

Bernardo mostrou que a presença da família era importante na prisão. 

Uma das utilidades das visitas que mencionou na entrevista foi a de trazer-lhe 

alimentos preparados pela família: 

 

“A minha família que ia. Elas levavam coisas pra mim e tudo era 

revistado: elas, as coisa que elas levava... às vezes as coisas não chegava pra 

mim tb.” 

 

O contato com a família era importante para Bernardo, apesar de 

provocar-lhe culpa por fazer com que os familiares passassem pela humilhação da 

revista: 

 

“Elas ia nos domingo me visitar. Elas chorava e eu ficava triste 

porque a culta delas tá ali passando humilhação era minha. Elas não deixaram 

de ir me ver nenhum domingo.” 

 

Alberto demonstrou que a visita da mãe na prisão era importante, pois 

levava-lhe alimentos e rezava com ele: 

 

“Minha mãe ia. Minhas irmãs ia de vez em quando me ver. Minha 

filha nunca foi e nem a mãe dela. Era a melhor coisa, né. Elas trazia comida e 
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as coisa que a minha mãe fazia. A minha mãe ficava mais tempo comigo, 

rezava comigo lá. As minhas irmã via eu e ia embora; não ficava muito, não.” 

 

3.3.2 Relacionamento entre Presos 

As entrevistas revelaram que, na maioria dos casos, os 

relacionamentos entre presos são marcados pela desconfiança e pela insegurança. 

Cecília relatou que se relacionava minimamente na prisão por temer 

algum tipo de problema decorrente da aproximação: 

 

“Às vezes você conhece até uma pessoa legal, mas não pode 

confiar muito. As mulheres lá arrumam muito problema, muito fuxico... às 

vezes sai até briga, né. Então eu ficava sempre na minha. Eu evitava ter 

amizades. Às vezes pedia as coisas emprestadas com alguém, porque às 

vezes você não podia ter, não podia pagar, né. Então às vezes a gente 

encontrava umas pessoas legais que até te dava força.” 

 

Não obstante, revela que existem pessoas que ajudam as outras e que 

merecem confiança: 

 

“Comecei a dever uma menina lá. Ainda bem que essa menina era 

uma pessoa boa e via o tanto que eu sofria lá: eu tendo dinheiro e não 

podendo pagar ninguém porque ninguém me ajudava com nada.” 

 

Além disso, Cecília disse que as amizades com essas pessoas na 

prisão são provisórias, mas revelou que ainda tem contato com ex-presidiárias: 

 

“Porque conviver lá dentro não tem nada de bom. Nem amigo. 

Amigo é provisório. Tem umas pessoas que até hoje nós tem contato. Até hoje 

tem uma que saiu e me liga. Tem uma que veio na minha casa. Ela teve uma 

vida quase igual a minha. Eu morria de dó dela. Eu ajudava ela. E depois eu 

falava que de tanto ver ela sofrer daquele jeito, eu sofri igualzinho. As pessoas 

ajudavam assim: a lavar uma roupa. Eu ficava numa depressão que eu só 

dormia. Eu odiava fazer faxina lá dentro. Quando ia limpar, todas deixava eu 
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ficar deitada. Tinha outras lá que acabava com as mulheres que chegavam. Eu 

não dava conversa pra não ter motivo.” 

 

Do mesmo modo, Álvaro disse não ter tido muito contato com os 

encarcerados devido à desconfiança que tinha dos demais presos: 

 

“Eu ficava na minha, conversava normal com os outros, mas não 

gostava de ficar falando, não. Não falava da minha família, porque vai que um 

preso resolve ir atrás deles. Eu ficava quieto e só falava o necessário.” 

 

Para Bernardo, o relacionamento com os presos ocorria para a 

sobrevivência pacífica na prisão: 

 

“Eles se aproximaram de mim. Um deles ia me falando o que eu 

tinha de fazer pra viver bem lá dentro e eu fui fazendo. Era tudo cooperação, 

sabe? Eu fazia a minha parte e depois eles ia reconhecendo as minhas atitude. 

Era limpar o banheiro, era limpar o que eu sujava. Eu não era folgado, 

entendeu? Isso me ajudava.” 

 

Disse ainda que as amizades permaneceram intramuros, pois depois 

que saiu da prisão nunca mais viu os sujeitos com quem relacionou: 

 

“Fiz umas amizade lá quando tava preso. Depois não vi eles 

mais...” 

 

Alberto atribuiu a boa convivência em prisão ao fato de que esteve 

doente por um determinado período. Porém, com o reestabelecimento teve de 

adaptar à convivência entre os presos, tendo feito até amizades: 

 

“Eu ficava muito tempo deitado, então eles não me punham muita 

pilha, acho que porque eu tava doente. Mas depois que sarei, tive de adaptar 

com os bandido... Fiquei amigo de uns lá. Achei que era tudo ruim igual de 

filme, mas tem uns preso que é gente boa.” 
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A respeitabilidade conquistada por Alberto foi atribuída ao fato de ter 

sido preso por tráfico de drogas: 

 

“Quando é tráfico, é mais fácil, eles acha que a gente é rico, eles 

bajula a gente. Tem muito traficante preso. Acho que a maioria é traficante ali. 

Tem uns que mesmo dentro do presídio onde eu tava ainda tava traficando. 

(silêncio) Até os guarda respeita mais. Eu ficava quieto na minha pra não 

sobrar nada pra mim.” 

 

Ricardo atribuiu o respeito que tinha na prisão por não ter falha no 

mundo do crime: 

 

“Eu era respeitado porque eu não tinha falha no crime” 

 

3.3.3 Rotina na Prisão 

Os relatos sobre a rotina na prisão trouxeram diversas informações. 

Para Cecília, a rotina na prisão era traduzida em angústia, 

principalmente nos momentos em que havia revista nas celas. A forma com que os 

policiais tratavam as presas as amedrontavam e as consequências por haver algo 

de errado nas celas (como um chip de celular, por exemplo) causavam, segundo a 

entrevistada, consequências devastadoras: 

 

“O pior lá é quando vinha blitz, em Franco da Rocha. Acabava com 

as coisas da gente. Eles fazia a gente abaixar na frente do espelho pelada no 

meio daquelas mulher, pra ver se tem alguma coisa dentro da gente. Passei 

por isso várias vezes. Era por causa de celular, droga, né. De dois em dois 

meses tinha. Revistava as celas. Tirava tudo da cela, colocava no refeitório, 

tirava as coisas e jogava que nem cachorro. Jogava pro chão as coisas de 

comer também. Depois a gente tinha de sair procurando o que era da gente. 

Quando a gente ia mudar de raio, a gente tinha de abaixar no espelho, era a 

pior coisa. Era bem difícil. Teve duas colega minha que levaram chip. Elas 

tavam tomando banho e esqueceram o chip em cima da cama. Eles pegaram, 

porque chegou blitz. Elas ficaram 30 dias trancadas num lugar que não tinha 

porta nem nada. Elas falaram que era sujo, eles não limpavam. Quando ela 
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voltou ela tava amarela, magra. Acho que nem comida eles dava. Ela não 

conseguia nem olha no sol, porque lá era escuro.” 

 

Álvaro interpretou a rotina na prisão como o trabalho que os 

encarcerados desenvolviam no cárcere com o intuito de obter a remição da pena10: 

 

“Uns tinham de trabalhar. Os mais velho e os que tinha mais 

tempo de casa. Eles falava que trabalhava pra ganhar uns dia... eu não entendo 

disso, a senhora deve saber. Eu trabalhei algumas vezes.” 

 

Para Bernardo, a rotina na prisão significava o uso de uniforme e a 

manutenção do corte de cabelo: 

 

“No CDP a gente tinha de usar uniforme e ter o cabelo cortado.” 

 

3.3.4 Integridade Física 

Três dos casos relataram que a integridade física era mantida na 

prisão. 

Cecília relatou que a integridade física era mantida devido às regras 

existentes na prisão. Caso houvesse violência, a agressora era transferida para 

outra prisão: 

 

“Não tem muita violência. Já vi as presas discutir, mas não tem 

violência. Lá tem as coisas que não pode ter violência, não pode agredir. 

Ninguém briga. Pode até brigar, mas quando agride a menina vai pra outra 

cadeia” 

 

Ricardo relatou que sempre houve respeito à sua integridade física: 

 

“Nunca aconteceu nada de errado comigo.” 

 

                                                           
10

 No Direito Penal, o instituto da remição da pena consiste em dar como cumprida parte da pena pelo 
trabalho realizado pelo condenado. No Brasil, a Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/84), disciplina 
tal instituto em seu artigo 126, em que para cada doze horas de frequência escolar abate-se um dia 
de pena, e para cada três dias trabalhados abate-se um dia de pena. 
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Bernardo relatou respeito à integridade física por parte dos carcereiros: 

 

“Não vi ninguém apanhar de carcereiro lá não.” 

 

Álvaro disse que com a integridade física é prejudicada quando 

ocorrem brigas entre os presos: 

 

“Quando eles briga, machuca e tudo, não tem integridade física...” 

 

Alberto relatou abuso por parte dos encarcerados a depender do crime 

cometido pelo recém-chegado. Além disso, disse que, conforme o crime cometido, o 

condenado é jurado de morte e morto sem nenhuma comoção por parte dos outros 

presos, operando-se uma espécie de tribunal em que os próprios presos julgam 

quem deve viver ou morrer: 

 

“Os outros preso perguntava que crime a gente tava enquadrado. 

Dependendo do crime eles abusava. Os mais novo é que fazia tudo lá. Fui 

abençoado por ter sido enquadrado no tráfico. Se roubasse mulher apanhava 

dos outros presos, se matasse criança, ficava jurado de morte. (silêncio) Só vi 

um jurado de morte lá. A cara dele era de homem honesto, mas vai saber, né... 

Quando mataram ele, eu tava no hospital internado. (silêncio) Quando eles 

mataram ele, um colega me falou que foi mesma coisa que nada. Cortaram o 

pescoço dele e largaram lá na cela até alguém achar. Os guarda não sabe 

quem matou. Pouca gente sabe. (silêncio) Eu só desconfio, só.” 

 

3.3.5 Comunicação com o Ambiente Externo 

Quatro dos entrevistados disseram ter tido, de alguma forma, 

comunicação com o ambiente externo durante a prisão: 

Cecília, apesar do abandono do marido, o que lhe causou grande 

sofrimento, disse que se comunicava com sua mãe por meio de cartas. 

 

“Eu ficava três, quatro horas na fila pra ligar pro meu marido e ele 

não atendia, você acredita? Eu subia chorando lá pra cima. Ele não atendia. Aí 
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eu escrevia pra minha mãe, escrevia pro meu irmão. A minha mãe tava presa e 

não tinha ninguém pra lembrar, decerto, e lembrava de mim.” 

 

Ricardo revelou que recebeu visitas de sua mãe, sua irmã e sua 

esposa enquanto esteve preso. As visitas realizadas pela esposa significaram ajuda 

para o entrevistado: 

 

“Pra falar a verdade pra você, esses nove anos e oito meses que 

eu fiquei preso, eu tive comunicação uma vez com a minha mãe, uma vez com 

a minha irmã e a minha primeira esposa me ajudou muito.” 

 

Bernardo comunicava-se com o ambiente externo por meio das visitas 

e de cartas que recebia pelos Correios ou de sua mãe: 

 

“Era carta que eu recebia do correio ou a minha mãe entregava.” 

 

Alberto disse que a comunicação com o ambiente externo, enquanto 

esteve preso, ocorreu por meio da televisão, que dava notícia do mundo externo e 

com a visita da família. 

 

“Com a visita da família e a televisão que tinha lá na cela. A gente 

assistia e ficava sabendo os acontecido.” 

 

Ao contrário dos outros, Álvaro não quis receber visitas durante a 

prisão por causa da humilhação da revista realizada nos visitantes: 

 

Ah, eu não tinha. Eu não quis que ninguém da minha família fosse 

me visitar. Mas tinha o dia de visita, que era no domingo. As mulher, as mãe, 

os pai, leva comida e o que os preso pede, né. Mas tem a revista que falei pra 

senhora. Aquilo ninguém merece, não.” 

 

3.3.6 Relação com os funcionários 

Três dos entrevistados relataram humilhação e intolerância por parte 

dos carcereiros. 



95 
 

Segundo Cecília, quando estava prestes a ter seu segundo filho na 

prisão, recebeu tratamento humilhante da carcereira: 

 

“Aí foi uma humilhação, porque tinha uma carcereira lá que era 

muito má. Eu falei que a minha bolsa estourou e ela perguntou como que eu 

sabia. Falei que eu já era mãe de mais dois e eu sei quando que a bolsa 

estoura. Ela mandou eu ficar quieta que a minha bolsa não estourou. Aí tinha 

mais uma presa que me ajudou. Fiquei umas três horas esperando porque a 

carcereira não tinha acreditado que a minha bolsa tinha rompido. Aí falei com a 

outra carcereira que a bolsa tinha estourado fazia tempo. Tinha umas 

carcereiras muito ruins. Se dependesse delas, a gente morria” 

 

Para Ricardo, os carcereiros que trabalhavam durante o período em 

que esteve preso eram intolerantes por causa das proibições que impunham aos 

encarcerados: 

 

“Os carcereiro, também folgado pra caramba, te proíbe você até 

de fumar um cigarro.” 

 

A falta de respeito com os carcereiros era determinante, segundo 

Álvaro, para que eles gritassem com os presos: 

 

“Os carcereiro só ficava com raiva quando o preso não respeitava 

eles. Aí eles gritavam.” 

 

Ao contrário do que os outros entrevistados relataram, Álvaro disse que 

os carcereiros sempre tratavam os presos com respeito: 

 

“Eles tratam com muito respeito a gente.” 

 

3.3.7 Saúde 

Três dos casos mostraram que a assistência à saúde na prisão é 

satisfatória. 
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Segundo Ricardo, o encarcerado que precisasse, seria consultado por 

um médico e medicado em seguida, o que significa eficiência do serviço prestado: 

 

“Eles tratava a gente bem, ótimo. Não tenho nada que reclamar, 

não. Eles tratavam a gente super bem. Se precisasse de algum remédio, era só 

ir na enfermaria eles davam o remédio. Não, primeiro eles consultava, né. O 

médico via o remédio que a gente precisava, passava o remédio, a gente 

pegava. Dessa parte eu não tenho que reclamar, que eles tratavam a gente 

super bem.” 

 

Álvaro declarou-se satisfeito com a assistência à saúde: 

 

“Tem, sim. A gente, quando passa mal, tem o médico no postinho 

de atendimento e a gente tem assistência. Eles atende a gente bem e depois dá 

o remédio. Vi um sujeito passar mal e eles atenderam na hora também.” 

 

A eficiência da assistência à saúde também foi revelada por Bernardo: 

 

“Não fiquei doente, mas o tratamento era bom. Se a gente tivesse 

sentindo alguma coisa, era só pedir que eles levava a gente no postinho e dava 

o remédio.” 

 

Alberto ao dizer que ficou doente na prisão, disse que o tratamento 

oferecido pelo posto de atendimento à saúde da prisão não foi eficaz, tendo sofrido 

grande piora quando ficou doente na prisão, tendo sido, inclusive, internado em 

hospital para se curar. Em contrapartida, o entrevistado revelou que a sua 

internação em hospital foi um aspecto positivo de ter sido preso, por ter comida de 

melhor qualidade e ficar mais tempo com sua mãe: 

 

“Eu fiquei ruim foi do pulmão. Esqueci o nome da doença que me 

deu. Quase morri. Eu tossia muito e doía meu peito. Me levaram no postinho 

que tem lá. O médico olhou, me deu uns remédio e só foi piorando. Quando 

eles foram ver, já era caso de hospital. Eu fui ruim pro hospital. (silêncio) O 

tratamento no hospital era melhor, a comida não vinha estragada, dava pra 
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mim dormir melhor, a minha mãe podia ficar mais comigo lá... Não precisava 

ficar perto daqueles bandidão.” 

 

Na prisão, Cecília disse que há descaso no que concerne à assistência 

à saúde, sendo a mesma ineficaz, quase sempre se resumindo em receitar 

ansiolítico aos usuários do serviço: 

 

“Você quase morria lá, porque eles te olhavam assim e nem 

perguntavam o que você tava sentindo e te passavam o remédio. Passava 

diazepan pra gente pra ficar dormindo, né. Pra não dar trabalho. Algumas 

ficavam agitadas por causa de droga da rua, né. E tudo que a gente sentia eles 

tacavam remédio pra dormir. Eu graças a deus nunca precisei de remédio. 

Tinha gente que ficava até babando lá por causa de remédio porque tomava 

demais, né.” 

 

Não obstante, Cecília disse que quando deu a luz aos seus dois filhos 

na prisão, o tratamento era melhor, a enfermaria era mais organizada e limpa, o que 

demonstra maior eficácia da assistência à saúde: 

 

“Eles me levavam pra enfermaria e lá tinha um pouco de atenção, 

né. Enfermaria lá tudo arrumadinho, muito organizado.” 

 

3.3.8 Educação 

Três dos entrevistados declararam que existe assistência à educação 

nas prisões. Entretanto, nenhum deles utilizou-se das escolas para aprender ou 

aperfeiçoar o que já sabiam. 

Ricardo disse que em prisões onde existe assistência à educação, o 

tempo é dividido entre estudo e trabalho. Já nas prisões em que não há essa 

assistência, as pessoas só trabalham: 

 

“Tipo, a penitenciária que tem serviço, você estuda meio período e 

trabalha meio período. A que não tem serviço você trabalha o dia inteiro. A que 

não tem escola, quer dizer. A que não tem educação, você trabalha o dia 

inteiro. Nunca estudei na escola da penitenciária.” 
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Álvaro mostrou que existe assistência à educação para pessoas que 

são condenadas a ficar mais tempo na prisão: 

 

“Tem escola pra quem quer aprender, mas é só pra quem vai ficar 

mais tempo...” 

 

A assistência à educação, para Bernardo, estava consubstanciada em 

estudar e ler livros: 

 

“Tinha. Quem quisesse podia estudar, ler livro...” 

 

3.3.9 Trabalho 

Os cinco casos relataram a existência de trabalho na prisão e quatro 

dos cinco entrevistados executaram alguma atividade laboral na prisão. 

Segundo a entrevista de Cecília, o trabalho serviu para suprir 

necessidades, inclusive para comprar coisas para os filhos, uma vez que estava 

grávida: 

 

“Então eu comecei a trabalhar numa firma de tomada. Trabalhei 4 

meses. Saí de lá eu tava de 3 meses. Aí eu tinha dinheiro, né. Comprava as 

coisas que eu precisava, saía com dinheiro, comprava o que eu precisava lá 

pra dentro pra minha menina.” 

 

Entretanto, quando foi despedida, por ter passado mal mais de uma 

vez enquanto trabalhava, Cecília se sentiu humilhada: 

 

“Comecei a passar mal no trabalho. Todo dia eu desmaiava. Aí a 

mulher me mandou embora. Falou muita coisa, me humilhou. Eu comecei a 

chorar e nem respondi.” 

 

Ricardo, ao falar sobre o trabalho na prisão, mostrou-se versátil, uma 

vez que trabalhou em diversas atividades: 
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“E costurava bola, trabalha na cozinha, na horta. Cada cadeia fazia 

um tipo de serviço.” 

 

Para Álvaro, o trabalho serviu para ocupar o tempo com atividades: 

 

“Ah, coisa manual, costura que a gente aprende lá... De sapato, de 

bola... Eu trabalhei mais é pra não pensar merda, sabe... Pro tempo passar 

depressa... Não sou homem de ficar parado, não.” 

 

Alberto trabalhou com o que sabia fazer, recebendo em troca produtos 

comercializados na prisão: 

 

“Eu não levava muito jeito no começo. Depois comecei a 

consertar as coisas dos outros presos, porque era o que eu sabia fazer... E 

ganhava cigarro pra trocar por outras coisas, um bolo, uma comida...” 

 

Com relação aos trabalhos oferecidos na prisão, Alberto aprendeu o 

serviço e começou a trabalhar para fins de remição de pena: 

 

“Era costura, artesanato... Costurei um pouco pra reduzir a pena. 

Ganhava pouco também. Eu mandava o dinheiro pra minha menina.” 

 

Bernardo não trabalhou pelo fato de o trabalho ser pouco remunerado: 

 

“Eles costurava bola e sapato. Eu não trabalhei. Eles pagava 

pouco na costura.” 

 

3.3.10 Discussão 

Os dados obtidos revelaram que durante a prisão houve a presença da 

família na maioria dos casos, com exceção de um deles. 

Com relação ao relacionamento entre os presos, a pesquisa mostrou 

que os relacionamentos são marcados por insegurança e desconfiança entre os 

presos, com raras exceções. 
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A categoria “rotina na prisão” mostrou que a ação do Estado para a 

revista das celas causa angústia e sofrimento, tendo trabalho, uniformização e corte 

de cabelo sido considerados parte da rotina na prisão. 

A maioria dos entrevistados considerou que a integridade física era 

mantida na prisão. 

A comunicação com o ambiente externo era mantida por meio de 

cartas, visitas e televisão. 

No que se refere ao relacionamento com os funcionários, a maioria dos 

entrevistados revelou que o tratamento era humilhante. 

Com relação à assistência à saúde na prisão, alguns entrevistados 

demonstraram que é satisfatória. 

Entretanto, dois dos entrevistados demonstraram que a assistência à 

saúde é precária. O quadro de assistência à saúde tal como se verifica fora das 

prisões pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é bastante precário. Isso faz com que 

se reflita a ausência de assistência à saúde antes, durante e depois da prisão, o que 

é um cerceamento de direitos. 

Sendo assim, verifica-se que o cerceamento do direito à saúde pode 

ocorrer fora da prisão, podendo representar um dos motivos para a ausência de 

desenvolvimento humano e social. 

Na categoria “educação”, a maioria dos entrevistados declarou que era 

oferecida tal assistência aos encarcerados, mas eles não aderiram. 

Com referência ao trabalho, quatro dos cinco entrevistados executaram 

alguma atividade laboral na prisão. 

Conforme se observa nas entrevistas e nas análises de categorias, 

todos os entrevistados demonstraram existir ruptura entre a vida antes da prisão e a 

vida durante a prisão. 

Pode-se citar como exemplo Cecília, que viveu em território miserável 

antes da prisão, tendo, inclusive, comido alimentos que seriam descartados. Na 

prisão, a entrevistada sofreu com o fato de que nem sempre os alimentos servidos 

eram próprios para o consumo. 

O trabalho é visto como parte da rotina da prisão e, ao contrário do que 

foi verificado por Tavares (2006) em sua pesquisa, em que poucos presos tem 

acesso ao trabalho, ampla parcela da população carcerária tem acesso ao trabalho 

como meio de remição de pena ou para receber o valor como recompensa. 
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O estabelecimento de regras internas independentemente das regras 

formais defendido por Thompson (1976) é evidenciado na fala de Ricardo quando 

diz que cada presídio é de um jeito: uns ajudam e outros atrapalham. Isso mostra 

que apesar de existir uma regra geral para a execução da pena (Lei de Execução 

Penal), cada presídio segue suas próprias regras internas. 

Os dados coletados também corroboraram com o estudo de Tavares 

(2006), em que se constatou maus tratos físicos e verbais advindos dos carcereiros, 

quando se menciona que a maioria dos entrevistados presenciou algum tipo de 

humilhação vinda dos funcionários do cárcere. 

Além disso, o tratamento humilhante advindo dos carcereiros, 

presenciado pela maioria dos entrevistados, confirmou a teoria defendida por 

Thompson (1976), em que tais funcionáriostem a função de manter a ordem e a 

segurança, distribuindo punições e recompensas previstas nos regulamentos 

formais e informais e, por isso também, estão expostos à tensão dos presídios. 

Pode-se mencionar também que os dados apresentados, quais sejam 

relatos sobre a exposição a situações humilhantes, ratificaram as informações 

contidas no Relatório Especial da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em que 

se atribuiu a tensão existente entre presos e carcereiros à superlotação das prisões 

e ao baixo número de funcionários no Brasil. 

A perda de controle da própria vida, também verificada no trabalho de 

Tavares (2006), fica evidenciada  quando o uso de uniforme e cabelo cortado é 

mencionado como “rotina na prisão” e também com o relato de que as revistas em 

celas, com desrespeito ao corpo e objetos pessoais dos encarcerados. 

Estas situações se enquadram no que Goffman (2001) chamou de 

“mortificação do eu”, englobando também a não participação na vida social externa, 

a existência, por imposição, de muros limitadores da liberdade de ir e vir, como 

mencionou Ricardo, dentre outros fatores, incluindo o uso do uniforme e a 

obrigatoriedade de corte de cabelo, que constituem motivos para angústia e 

desfiguramento, mencionados por Bernardo. 

Segundo Bernardo, algumas funções eram atribuídas aos presidiários, 

como por exemplo, a realização de limpeza e organização das celas. Para Goffman 

(2001), este sistema de atribuição de funções também consubstancia-se em um 

modo de mortificação do eu de forma justificada, com o intuito principal de manter o 

controle e reduzir gastos. 
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Ainda, segundo Bernardo, alguns presos lhe ensinaram quais as regras 

a serem seguidas na prisão, o que também constitui um modo de mortificação do eu, 

com o intuito de manter o controle. 

A vida social na prisão foi definida pelos entrevistados como insegura e 

sem confiança. Entretanto, pode-se verificar que existe um sistema interno de 

barganha entre os presos, confirmando o que foi observado por Rios (1998), 

observados no caso de Cecília e Alberto. Apenas para mencionar, Cecília disse ter 

pegado alguns objetos emprestados de uma companheira de cela por não ter 

dinheiro para comprar. Já no caso de Alberto, ele consertava coisas para os outros 

presos em troca de cigarro e comida. 

Os relatos de Alberto sobre a convivência com presos mostrou que 

existe uma forma de dominação na prisão em que existe um código de conduta e 

para cada tipo de crime há uma penalização. Tais dados vão ao encontro do que 

observaram Meneghel; Oliveira (2006), cujo trabalho demonstrou que existe uma 

classe dominadora de indivíduos na prisão que usam coação e ameaça como meio 

de dominação, criando sujeição de indivíduos a esse tipo de conduta e levando à 

desilusão dos mesmos. 

Goffman (2001) propôs algumas táticas de adaptação utilizadas pelos 

presos. Algumas delas foram verificadas na fala dos entrevistados. O afastamento 

dos acontecimentos, dando importância apenas ao que ocorre perto do corpo, foi 

verificado na fala de Alberto, Álvaro e Cecília. Já a socialização foi demonstrada por 

Bernardo e indica a “colonização”, em que o encarcerado usa de suas experiências 

externas para demonstrar s satisfatoriedade com a vida na prisão. No caso de 

Ricardo, a tática verificada foi a “conversão”, em que ele demonstrou ser o preso 

perfeito por “não ter falha no crime”. 

 

3.4 DEPOIS DA PRISÃO 

 

3.4.1 Família 

Foi verificada a ocorrência de modificação no modo de vida em família 

em três dos casos. 

A transformação na família de Cecília ocorreu, segundo ela, devido à 

falta de atenção do marido com a família enquanto esteve presa, chegando a 

prejudicar a filha mais velha: 
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“Cheguei aqui em casa e a minha vida nunca mais foi a mesma, 

porque meu marido tinha arrumado um monte de mulher. Eu nunca vou 

perdoar ele por ele ter me abandonado. Meus filhos, ele acabou com a vida da 

minha filha. Por isso que ela é desse jeito hoje. Ele era um pai que não dava 

nem atenção pra ela, só pensava em gandaia. Fazia até ela cuidar da irmã mais 

nova. Nunca mais nada foi igual. [...]“Voltar ao lar foi o que ficou mais difícil, 

sabe. A gente tem de viver de qualquer forma, mas em casa fica mais difícil.” 

 

O relacionamento com o marido ficou abalado, refletindo na ausência 

de diálogo entre o casal: 

 

“A minha casa tem dias que eu fico meses sem falar com o meu 

marido. Eu não espero nada dele depois de tudo o que ele fez e ainda faz 

comigo.” 

 

Cecília revelou ainda que está com o marido por não ter para onde ir e 

as mudanças que sentiu no marido ao retornar da prisão: 

 

“Ele (o marido) deu uma melhorada. Virou um doce quando eu saí. 

Eu fiquei com ele porque não tinha pra onde ir, né. Eu sempre quis a minha 

casa. [...]Hoje, tem vez que nós fica semana sem conversar, mesmo sem tá 

brigado. Ele fica com os videogame dele, não ajuda em nada com os meus 

filhos. Ele mudou muito. Ele trabalha, não sei o que ele faz com o dinheiro 

dele. Ele parou. Não mexe com mais nada (drogas). Ele mudou muito, sabe. 

Acho que ele nunca viveu na gandaia, né. E quando eu fui presa, ele 

aproveitou. Acho que ele pensa que a gandaia é melhor que estar casado, sei 

lá. Não ter responsabilidade... Nós é amasiado. Não quis casar no papel, 

porque amasiado já tá ruim, né. Só tô com ele porque a minha mãe não tá aqui. 

Ele compra as coisas de comer, mas a gente não depende só disso. Meus 

meninos, quando quer alguma coisa, ele acha que criança não brinca... Hoje 

ele me humilha. Se a minha mãe tivesse aqui, eu não ia aguentar humilhação. 

Nem meu pai humilha desse jeito.” 

 

Para Ricardo, o retorno à convivência em família ficou mais difícil por 

causa das regras impostas pela irmã: 
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“Não consigo mais ficar na minha casa. Se eu deito, eu não 

consigo dormir. Se eu deito lá no meu biombo, eu não consigo dormir. Prefiro 

dormir debaixo de qualquer lugar. Porque eu lembro da minha mãe, das 

minhas filhas, da minha esposa. E ainda minha irmã ainda fala pra mim que eu 

não posso levar a minha esposa pra dentro de casa. E ainda a casa é uma 

herança que a minha mãe deixou e ainda não posso levar a minha esposa? 

Parou. Vou ficar na rua.” 

 

Alberto também relatou modificação na relação familiar: 

 

“Uma irmã minha ficou sem falar comigo um tempão. A minha mãe 

continuou do jeito que era. A outra irmã ficou a mesma coisa também.” 

 

No caso de Álvaro, a relação familiar permaneceu igual ao que era 

antes da prisão, tendo ele dito, ainda, que passou a respeitar mais a família: 

 

“Eu senti muita saudade, aprendi a dar valor nos meus pais e na 

minha esposa.” 

 

Bernardo relatou ter tido de esperar um período para que as relações 

familiares voltassem ao normal: 

 

“Eu pedi desculpa pra minha mãe e ela me perdoou. Não deu 

quinze dias pra voltar tudo ao normal.” 

 

3.4.2 Trabalho 

Em três casos não houve dificuldade de encontrar trabalho. Já nos 

outros dois casos a dificuldade existiu. 

Cecília atribuiu a dificuldade de encontrar trabalho ao fato de as 

pessoas acharem que os ex-presidiários nunca mudam: 

 

“Ah, aqui fora é tudo bom, né. Só tá faltando um emprego, né. As 

pessoas acham que a gente nunca muda.” 
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Ricardo, ao relatar a dificuldade de encontrar trabalho, atribuiu-a à 

dificuldade de enxergar. Considerou também a falta de oportunidade: 

 

“Não consigo trabalhar mais. Perdi uma vista. A outra eu já não 

enxergo direito e se eu entrar numa fábrica... Eu trabalho como auxiliar de 

acabamento, chanframento e pré-frisado. Se eu usar uma máquina eu vou 

acabar machucando eu mesmo. Então tem outras pessoas que dão 

oportunidade. Se pegar um terreno pra capinar, eu não tenho oportunidade. 

Igual tá lá no abrigo: não dê dinheiro, dê uma oportunidade. Eu não tenho 

oportunidade.” 

 

Álvaro não relatou dificuldade de arrumar emprego, mas falou sobre a 

sensação de ter sua figura marcada como ex-presidiário e, o trabalho é o meio que 

encontrou para provar para a sociedade que é honesto: 

 

“Parece que fica uma marca na minha testa, falando pros outro 

que eu já fui preso e que eu sou malandro igual àquele bando de vadio. E o 

jeito que eu tenho pra provar que sou honesto é trabalhando muito.” 

 

Bernardo relatou que continua trabalhando e não demonstrou ter 

problemas com o preconceito: 

 

“Eles continuaram me chamando pra fazer bico no fim de 

semana...” 

 

Da mesma forma, Alberto,além de não ter relatado problemas de 

preconceito no trabalho, ainda continuou no mesmo emprego que tinha antes de ser 

preso: 

 

“O {chefe} é um pai pra mim. Fui lá e perguntei se ele queria que 

eu trabalhasse lá ainda. Ele quis e tô lá até hoje. Tá tudo a mesma coisa.” 

 

3.4.3 Relações Sociais 
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Três dos casos demonstraram que passaram por algum tipo de 

preconceito depois de sair da prisão. 

Para Cecília o preconceito pós-prisão é evidente, porém, pensa que 

ninguém se preocupa, de fato, com as pessoas, e sim com seus atos: 

 

“Mas o povo acha que: olha lá a família do terror. Ninguém se 

preocupa o que há por trás disso, sabe. A história de vida e tudo. O povo acha 

que a gente tem vários meios de viver, mas tem gente que não encontra e acha 

o jeito mais fácil. A gente tem jeito. Porque tem bandido que não tem jeito.” 

 

Ricardo também relatou preconceito nas relações sociais, coisa que, 

com o tempo, passou: 

 

“No começo, eles pensavam mal de mim, mas com o passar do 

tempo eles foi vendo que eu parei de fazer o que eu fazia, né. Roubava... E com 

o tempo eu tô, tipo assim, voltando a ter dignidade na sociedade. A polícia me 

para, eu não devo nada. O outro me cumprimenta. Tem pessoas que me 

cumprimentam que eu nem sei quem é.” 

 

Alberto também observou mudança nas relações sociais, inclusive 

tendo perdido amigos: 

 

“Perdi muito amigo. Tive de fazer outras amizade. Uns 

permaneceram e outros até vira a cara pra mim. [...]Muita gente comentava 

sobre eu ser preso... cidade pequena. Algumas pessoas tinha coragem de falar 

comigo sobre isso, outras não tinha. Mas eu sei que muita gente comentou. 

(silêncio) Não sei se tão me chamando de bandido ou não. O pior já aconteceu 

e eu não ligo mais se eles vai me chamar de bandido. Eu quero é dar de tudo 

pra minha família... minha mãe, minhas filhas... Andar certinho.” 

 

Diferentemente dos demais, Álvaro não observou mudança: 

 

“Eles continuam igual. Não mudou nada. Ninguém virou a cara pra 

mim... Não mudou nada. Eu continuo amigo dos mesmos.” 
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Do mesmo modo, Bernardo também não observou nenhuma diferença 

nas relações sociais: 

 

“Minhas amizades continuaram as mesmas. Eu não tenho 

vergonha do que aconteceu. Eu acho que é por isso que ninguém fala nada. 

Não percebi que preconceito depois que saí.” 

 

3.4.4 Visão de mundo 

Os cinco entrevistados apresentaram visões de mundo diferentes. 

A visão de mundo apresentada por Cecília é no sentido de aprendizado 

e sofrimento: 

 

“Eu aprendi a não me apegar muito aos amigos. Eu aprendi muito 

lá dentro. Coisas boas e coisas ruins. Se você não tiver paciência, você perde 

seu benefício. Hoje eu sou um poço de calma. Eu tenho muita paciência. Mudei 

demais, eu era estourada. Eu fiquei boba demais, porque eu não era assim. Ele 

fala e eu fico quieta, fico chorando nos cantos. De tanto que eu sofri, só sei 

sofrer agora. Choro muito nos cantos.” 

 

Do mesmo modo, Bernardo apresentou visão de mundo relacionada ao 

aprendizado: 

 

“Aprendi também a ter mais cuidado com as coisas que eu faço.” 

 

Alberto também demonstrou ter aprendido com o tempo que passou na 

prisão, quando mencionou que aprendeu a não estar em companhia de pessoas 

erradas e dar mais valor às pessoas que, para ele, tem algum valor afetivo: 

 

“Eu vi que eu não devia meter com pessoa errada, tinha de 

escutar mais as pessoas que gosta de mim. E aproveitar a minha liberdade, né. 

Sem fazer nada de errado.” 
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Álvaro, depois da prisão, passou a ver o mundo sob o prisma religioso 

quando se refere à prisão como forma injusta, mas que ocorreu em sua vida de 

acordo com a vontade de deus: 

 

“Eu só acho que eu paguei por uma coisa que não fiz, mas se foi a 

vontade de deus, tudo bem. Quero fazer de tudo pra dar as coisas pra minha 

família e viver em paz com ela.” 

 

3.4.5 Discussão 

De acordo com os dados coletados, em três dos cinco casos ocorreu 

modificação no modo de vida em família, refletindo relacionamentos conturbados 

após a prisão entre cônjuges e entre irmãos. 

Exemplo disso foi o fato de que o marido de Cecília a abandonou e 

relegou os filhos ao segundo plano, o que trouxe consequências psicológicas 

negativas para a filha, conforme relatado pela entrevistada. 

Além disso, verificou-se, em decorrência do abandono, uma grande 

modificação no casamento de Cecília, resultando a falta de diálogo e de participação 

do marido na vida familiar. 

No caso de Ricardo, as consequências de suas escolhas, como o uso 

de drogas e da relação conjugal, por exemplo, foram devastadoras, fazendo com 

que ele abandonasse a vida em família para morar na rua. 

A modificação ocorrida na família de Alberto foi passageira, sendo 

relacionada a sua irmã que, passou tempo sem conversar com ele, porém, voltando 

tudo tal qual era antes em pouco tempo. 

Com relação ao trabalho, a maioria dos casos encontrou dificuldade 

para arrumar emprego devido ao fato de terem sido presos. 

A maioria dos casos relatou ter enfrentado algum tipo de preconceito 

após sair da prisão, seja no trabalho ou nas relações sociais. 

Com relação à visão de mundo, dois casos revelaram ter havido 

aprendizado, sendo que um dos entrevistados passou a ver o mundo sob o prisma 

religioso, atribuindo os acontecimentos da vida à vontade de deus. 

Embora a visão de mundo da maioria dos entrevistados seja 

relacionada ao aprendizado, este foi no sentido de não se envolver em crime para 

não ter de voltar para a prisão. 
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A análise dos dados mostra que a prisão, tal como foi apresentada 

pelos entrevistados, tem apenas a função punitiva, deixando de lado a função de 

integração social prevista no art. 1º da Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/84)11. 

Conforme se verifica com a leitura dos dados apresentados, os ex-

encarcerados retornaram à liberdade com relações familiares desgastadas, relações 

sociais calcadas no preconceito e dificuldade de arrumar emprego. Isso demonstra 

que a prisão não oferece condições para que haja desenvolvimento humano e o 

prejuízo que concede à vida do ex-encarcerado é incalculável. 

O desenvolvimento social resta prejudicado, pois as relações humanas 

(sociais e familiares) advindas da ausência de desenvolvimento humano são 

baseadas em preconceito, ausência de diálogo e participação familiar, dentre outros. 

  

                                                           
11Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluídas as exposições do referencial teórico, justificativa, objetivos, 

método de pesquisa e resultados alcançados neste trabalho, necessário é 

apresentar as principais considerações sobre o que foi verificado. 

Os dados coletados possibilitaram verificar que no eixo temático Antes 

da Prisão foram de que os participantes tinham, na maioria, problemas familiares, 

eram todos pobres, possuíam, na maioria, boas relações sociais, a maioria começou 

a trabalhar jovem e o percurso até a prisão, da maioria, foi por meio de uso ou tráfico 

de entorpecentes. Disso se concluiu, de um modo geral, que os perfis pesquisados 

corroboraram para os dados obtidos por meio do InfoPen e que os indivíduos 

pesquisados, por falta de acesso a diversos serviços básicos, fizeram parte de um 

modo de vida com privações de direitos. 

No eixo temático Durante a Prisão, os resultados obtidos, na maioria 

dos casos foram: a presença da família, relacionamento entre presos marcado por 

desconfiança e insegurança, rotina na prisão marcada por sofrimento devido à ação 

do Estado, a integridade física era mantida, a comunicação com o ambiente externo 

era realizada por vários meios, o relacionamento com funcionários era humilhante, a 

assistência à educação era verificada, a assistência à saúde era satisfatória e a 

maioria realizou algum tipo de trabalho na prisão. Daí se concluiu, em linhas gerais, 

existir ruptura entre a vida antes da prisão e durante a prisão, estando os sujeitos 

presos sujeitos a outra realidade, a outras regras. 

Finalmente, no eixo temático Depois da Prisão, verificou-se com a 

maioria dos dados coletados que houve problemas com a família, dificuldade de 

encontrar trabalho, preconceito nas relações sociais e visões de mundo voltadas ao 

aprendizado no sentido de acertar modos de vida para não mais voltar à prisão. 

Além disso, verificou-se que várias das estratégias de mortificação do 

eu, que visam romper a continuidade da vida do preso antes e durante a prisão, são 

bastantes presentes na vida na prisão. Pode-se citar como exemplo a explicação 

das regras pelos presos encarcerados há mais tempo aos recém-chegados, a 

imposição da limpeza das celas aos novatos. 
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De tudo isso, constatou-se que a prisão, tal como temos no Brasil 

atualmente, não é local destinado ao desenvolvimento, pois não amplia as 

capacidades dos indivíduos, apesar de terem sido verificados, pelos dados do 

InfoPen e pelas entrevistas, que o acesso ao aprendizado e ao trabalho é amplo. 

Entretanto, em virtude da própria convivência entre os presos e a convivência com 

os funcionários da prisão, não é dada ao preso a possibilidade de haver reinserção 

social. 

Diante disso, o que se verifica é que o preso sai da prisão com a 

imagem maculada, passando por várias dificuldades que passam a permear as 

relações sociais, familiares etc, além de todas as outras ausências de direitos que já 

eram verificadas antes da prisão. 

Com relação à vivência na prisão sob a ótica do cerceamento dos 

direitos humanos, verifica-se que os principais direitos atingidos pela precariedade 

das prisões brasileiras é a dignidade da pessoa humana e o direito ao 

desenvolvimento. 

Apesar de a prisão ser local onde ocorrem várias situações de 

cerceamento de direitos, como por exemplo, o cerceamento ao direito humano à 

liberdade, há que se garantir a dignidade da pessoa humana e o direito ao 

desenvolvimento, posto que são intrínsecos à vida humana. 

Conforme foi revelado pelos entrevistados, a dignidade da pessoa 

humana é aviltada na medida em que se permitem diversos tipos de violência, 

tratamentos humilhantes, oferecimento de alimentação imprópria aos encarcerados, 

instalação em prédios cuja conservação é precária, dentre outros. 

Apesar de os dados do InfoPen e os trazidos por esse trabalho por 

meio das entrevistas demonstrarem que existem possibilidades de trabalho e estudo 

na prisão, consideradas estas duas possibilidades de se alcançar o 

desenvolvimento, verificou-se que o trabalho e o estudo oferecidos na prisão 

deveriam ter a finalidade primordial de reabilitar os internos e reinseri-los na 

sociedade. Porém, isso não foi verificado neste trabalho, tendo ocorrido o contrário: 

os egressos das penitenciárias passam por grande dificuldade de reinserção social. 



112 
 

Isso demonstra que existe cerceamento do direito ao desenvolvimento 

na prisão, posto que deixam de ser conferidas oportunidades e liberdades para que 

os encarcerados possam escolher aquilo que querem ser, dentro da legalidade. 

A ausência desses importantes direitos é que torna a prisão um 

depósito de pessoas, o que afeta diretamente a sua subjetividade, ou seja, reflete 

nas emoções, no comportamento, nas percepções, nas relações sociais, nos 

sentimentos, dentre outros. 

Apenas para exemplificar, a desconfiança e o medo foram bastante 

ressaltados no que se refere às relações entre os presos. O sofrimento fez parte da 

vida na prisão da maioria dos entrevistados, tendo um deles dito que carrega o 

sofrimento mesmo depois da prisão. O mesmo se observa no que se refere às 

relações sociais, tendo sido dito pela maioria que existe preconceito das pessoas 

com relação aos ex-presidiários. Sendo assim, o cerceamento de direitos humanos 

provoca grande impacto na subjetividade dos indivíduos presos. 

Diante disso, o processo de reinserção social fica prejudicado, haja 

vista o preconceito que macula a imagem dos ex-encarcerados, conforme já 

mencionado. 

Diante de todo o exposto no trabalho, verificou-se que o 

desenvolvimento humano não é viabilizado no âmbito prisional. Isso porque os 

meios promotores da ampliação das capacidades humanas são escassos e 

limitados, fazendo com que os ex-encarcerados não tenham condições de escolher 

a vida que querem viver após a libertação. 

Ainda, há de se mencionar que uma das limitações decorrentes da 

prisão após a saída é o preconceito que permeia o imaginário social. Interessante 

relembrar a fala de um dos entrevistados neste sentido, dizendo que a sociedade de 

um modo geral não se importa em investigar quais foram os motivos para a prisão, 

mas apenas julgar presos e ex-presos, maculando as relações sociais. 

O desenvolvimento social, enquanto fruto do desenvolvimento humano, 

não é viabilizado, nesse sentido. Ou seja, não há que se falar em desenvolvimento 

social quando o desenvolvimento humano não é possibilitado. 
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Para Kliksberg (2010), é preciso que os países mais violentos da 

América Latina iniciem uma gestão mais eficiente de questões ligadas à 

criminalidade, sem a influência de mitos. 

Tais mitos são enumerados pelo autor da seguinte forma: 1) o 

problema da criminalidade somente pode ser solucionado com a política da mão 

firme; 2) países desenvolvidos aplicam esta política; 3) as causas da criminalidade 

são pouco conhecidas; 4) o enfoque nas áreas essenciais de jovens sujeitos à 

criminalidade somente produz resultados em longo prazo. 

Como solução, Kliksberg (2010) diz que é preciso ir além do 

aprimoramento das forças policiais. Para ele, é preciso adotar uma lógica integral, 

pensada a partir da capacidade social de garantir o bem-estar dos indivíduos, 

separando os diversos tipos de violência e compreender a criminalidade epidêmica 

entre jovens, relacionada a vários tipos de pobreza, falta de oportunidades e 

exclusão. 

Para isso, é necessária a criação de um grande pacto social de 

enfrentamento da criminalidade por meio de mecanismos que reforcem a ideia de 

inclusão e proteção social, envolvendo a criação de oportunidades por meio de 

políticas públicas. Porém, é preciso ressaltar que isto não é responsabilidade 

somente do Estado, mas também da iniciativa privada e da sociedade civil. 

Além disso, é preciso que haja revisão das penas aplicadas aos crimes 

previstos no Código Penal, bem como na forma de aplicação das penas, dando 

preferência aplicação de penas alternativas, que proporcionem o desenvolvimento 

humano, por meio do aprendizado e de oportunidades de inclusão social, dando 

ensejo ao desenvolvimento social. 
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ANEXO I: TABELA INFOPEN 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL 

Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen 

 Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos 

Todas UF's 
                Referência:12/2012 
Indicadores Automáticos 

População Carcerária: 
                      548,003         

                                              

Número de Habitantes: 
                      190.732.694         

                                              

População Carcerária por 
100.000 habitantes: 

                          
287,31 

        

                                  

                                                  
Categoria: Quantidade de Presos/Internados   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Quantidade de Presos (Polícia e 
Segurança Pública) 

  30,891         34,29 

Item: Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil/SSP) 30,891     3,399 34,29   
Indicador: Quantidade de Presos custodiados 
no Sistema Penitenciário 

  482,073         513,713 

Item: Sistema Penitenciário - Presos Provisórios 184,284     10,752 195,036   
Item: Sistema Penitenciário - Regime Fechado 204,123     14,119 218,242   
Item: Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto 69,895     4,752 74,647   
Item: Sistema Penitenciário - Regime Aberto 20,553     1,555 22,108   
Item: Sistema Penitenciário - Medida de Segurança – 
Internação 

2,691     206 2,897   

Item: Sistema Penitenciário - Medida de Segurança - 
Tratamento ambulatorial 

527     256 783   

Categoria: Capacidade   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Número de Vagas (Secretaria de 
Justiça)  

  288,104         310,687 

Item: Sistema Penitenciário Estadual - Provisórios 89,99     4,55 94,54   
Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Fechado 145,233     13,733 158,966   
Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Semi-
Aberto 

47,552     3,94 51,492   

Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Aberto 4,546     360 4,906   
Item: Sistema Penitenciário Estadual – RDD 339     0 339   
Item: Sistema Penitenciário Federal - Regime Fechado 420     0 420   
Item: Sistema Penitenciário Federal – RDD 24     0 24   
Item: Polícia Judiciária do Estado (Polícia Civil/SSP) 8,052     0 8,052   
Categoria: Estabelecimentos Penais   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Quantidade de Estabelecimentos 
Penais (Sec. de Justiça e Segurança Pública) 

  1,399         1,478 

Item: Penitenciárias 417     53 470   
Item: Colônias Agrícolas, Indústrias 70     4 74   
Item: Casas de Albergados  57     7 64   
Item: Cadeias Públicas 812     9 821   
Item: Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico  28     5 33   
Item: Patronato 15     1 16   
Indicador: Seções Internas   168         367 

Item: Creches e Berçários 9     57 66   
Item: Módulo de Saúde Feminino 
(Gestantes/Parturientes) 

-     39 39   

Item: Módulo de Saúde 55     41 96   
Item: Quantidade de Crianças 104     62 166   
Indicador: Informações Complementares   32         36 

Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime 
Fechado 

10     3 13   

Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Semi-
Aberto 

3     0 3   

Item: Centro de Observação Criminológica e Triagem 19     1 20   
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Categoria: Administração Penitenciária   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Quantitativo de Servidores 
Penitenciários (Funcionário Públicos na 
Ativa) 

  
7,127 

        
107,764 

Item: Apoio Administrativo       11,484                 
Item: Agentes Penitenciários       72,68                 
Item: Enfermeiros       783                 
Item: Auxiliar e Técnico de Enfermagem       2,458                 
Item: Psicólogos       1,324                 
Item: Dentistas       500                 
Item: Assistentes Sociais       1,364                 
Item: Advogados       563                 
Item: Médicos - Clínicos Gerais       367                 
Item: Médicos – Ginecologistas       15                 
Item: Médicos – Psiquiatras       278                 
Item: Pedagogos       231                 
Item: Professores       1,935                 
Item: Terapeutas       85                 
Item: Policial Civil em atividade nos estabelecimentos 
penitenciários 

      128                 

Item: Policial Militar em atividade nos estabelecimentos 
penitenciários 

      3,188                 

Item: Funcionários terceirizados (exclusivo para 
tratamento penal) 

      2,538                 

Item: Outros 7,127     716 7,843   
Categoria: População Prisional   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Quantidade de Presos/Internados 
provenientes da Polícia/Justiça Federal 

  6,767         7,602 

Item: Presos Provisórios 1,908     230 2,138   
Item: Regime Fechado 2,398     208 2,606   
Item: Regime Semi-Aberto 2,31     365 2,675   
Item: Regime Aberto 143     32 175   
Item: Medida de Segurança-Internação 8     0 8   
Item: Medida de Segurança-Tratamento Ambulatorial 0     0 0   
Categoria: Perfil do Preso   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Quantidade de Presos por Grau de 
Instrução 

  482,073     31,64 513,713 

Item: Analfabeto 26,62     1,193 27,813   
Item: Alfabetizado 62,323     1,779 64,102   
Item: Ensino Fundamental Incompleto 219,241     12,188 231,429   
Item: Ensino Fundamental Completo 58,541     3,634 62,175   
Item: Ensino Médio Incompleto 53,45     3,32 56,77   
Item: Ensino Médio Completo 35,76     3,028 38,788   
Item: Ensino Superior Incompleto 3,632     451 4,083   
Item: Ensino Superior Completo 1,8     250 2,05   
Item: Ensino acima de Superior Completo 120     9 129   
Item: Não Informado 22,92     900 23,82   

Valor automático de correção de itens inconsistentes - 
Diferença com relação à população carcerária do 

Estado 
-2,334 4,888 2,554 

    

Indicador: Quantidade de Presos por 
Nacionalidade 

  482,073     31,64 513,713 

Item: Brasileiro Nato 455,813     24,95 480,763   
Item: Brasileiro Naturalizado 3,021     6 3,027   
Grupo: Estrangeiros do Sistema Penitenciário   2,51         3,284 

Grupo: Europa   483         613 

Item: Alemanha 18     9 27   
Item: Áustria 1     1 2   
Item: Bélgica 5     1 6   
Item: Bulgária 33     11 44   
Item: República Tcheca 5     1 6   
Item: Croácia 5     0 5   
Item: Dinamarca 1     0 1   
Item: Escócia 1     0 1   
Item: Espanha 123     31 154   
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Item: França 18     6 24   
Item: Grécia 3     4 7   
Item: Holanda 32     8 40   
Item: Hungria 8     2 10   
Item: Inglaterra 8     6 14   
Item: Irlanda 1     1 2   
Item: Itália 36     6 42   
Item: Noruega 0     1 1   
Item: País de Gales 0     0 0   
Item: Polônia 11     4 15   
Item: Portugal 80     21 101   
Item: Rússia 3     0 3   
Item: Reino Unido 1     1 2   
Item: Romênia 47     11 58   
Item: Sérvia 12     0 12   
Item: Suécia 1     2 3   
Item: Suíça 2     1 3   
Item: Outros países do continente Europeu 28     2 30   
Grupo: Ásia   70         140 

Item: Afeganistão 0     0 0   
Item: Arábia Saudita 0     0 0   
Item: Catar 0     0 0   
Item: Cazaquiztão 0     0 0   
Item: China 12     0 12   
Item: Coréia do Norte 0     0 0   
Item: Coréia do Sul 5     0 5   
Item: Emirados Árabes Unidos 0     0 0   
Item: Filipinas 4     20 24   
Item: Índia 0     0 0   
Item: Indonésia 0     2 2   
Item: Irã 0     0 0   
Item: Iraque 0     0 0   
Item: Israel 3     1 4   
Item: Japão 2     0 2   
Item: Jordânia 1     0 1   
Item: Kuwait 0     0 0   
Item: Líbano 28     0 28   
Item: Macau 0     0 0   
Item: Malásia 4     6 10   
Item: Paquistão 0     0 0   
Item: Síria 0     0 0   
Item: Sri Lanka 0     0 0   
Item: Tailândia 0     39 39   
Item: Taiwan 0     0 0   
Item: Turquia 8     2 10   
Item: Timor-Leste 0     0 0   
Item: Vietnã 0     0 0   
Item: Outro países do continente asiático 3     0 3   
Grupo: África   751         987 

Item: África do Sul 65     70 135   
Item: Angola 83     62 145   
Item: Argélia 0     0 0   
Item: Cabo Verde 5     22 27   
Item: Camarões 5     0 5   
Item: República do Congo 17     8 25   
Item: Costa do Marfim 6     0 6   
Item: Egito 1     0 1   
Item: Etiópia 1     0 1   
Item: Gana 23     1 24   
Item: Guiné 10     7 17   
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Item: Guiné Bissau 41     6 47   
Item: Líbia 3     0 3   
Item: Madagascar 0     0 0   
Item: Marrocos 7     9 16   
Item: Moçambique 17     15 32   
Item: Nigéria 355     22 377   
Item: Quênia 1     0 1   
Item: Ruanda 0     0 0   
Item: Senegal 5     1 6   
Item: Serra Leoa 8     0 8   
Item: Somália 3     0 3   
Item: Tunísia 4     2 6   
Item: Outros países do continente africano 91     11 102   
Grupo: América   1,205         1,539 

Item: Argentina 63     6 69   
Item: Bolívia 305     143 448   
Item: Canadá 0     0 0   
Item: Chile 92     19 111   
Item: Colômbia 105     32 137   
Item: Costa Rica 1     0 1   
Item: Cuba 1     0 1   
Item: República Dominicana 2     2 4   
Item: Equador 8     4 12   
Item: Estados Unidos 8     5 13   
Item: Guatemala 0     0 0   
Item: Guiana 19     10 29   
Item: Guiana Francesa 0     2 2   
Item: Haiti 2     0 2   
Item: Honduras 1     0 1   
Item: Ilhas Cayman 0     0 0   
Item: Jamaica 1     2 3   
Item: México 2     3 5   
Item: Nicarágua 0     0 0   
Item: Panamá 1     0 1   
Item: Peru 202     28 230   
Item: Porto Rico 0     0 0   
Item: El Salvador 0     0 0   
Item: Suriname 6     2 8   
Item: Trindade e Tobago 3     0 3   
Item: Uruguai 60     8 68   
Item: Venezuela 26     11 37   
Item: Outros países do continente americano 33     2 35   
Item: Paraguai 264     55 319   
Grupo: Oceania   1         5 

Item: Austrália 0     0 0   
Item: Nova Zelândia 0     0 0   
Item: Outros países do continente Oceania 1     4 5   

Valor automático de correção de itens inconsistentes - 
Diferença com relação à população carcerária do 

Estado 
20,729 5,91 26,639 

    

Indicador: Quantidade de Presos por Tempo 
Total das Penas 

  482,073     31,64 513,713 

Item: Até 4 anos 51,534     3,269 54,803   
Item: Mais de 4 até 8 anos 80,285     5,499 85,784   
Item: Mais de 8 até 15 anos 64,465     3,33 67,795   
Item: Mais de 15 até 20 anos 31,793     881 32,674   
Item: Mais de 20 até 30 anos 23,803     513 24,316   
Item: Mais de 30 até 50 anos 23,502     1,275 24,777   
Item: Mais de 50 até 100 anos 3,07     27 3,097   
Item: Mais de 100 anos 539     8 547   
Indicador: Quantidade de Crimes 
Tentados/Consumados 

  520,878         545,465 
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Grupo: Código Penal   362,504         371,335 

Grupo: Crimes Contra a Pessoa   63,071         64,736 

Item: Homicídio Simples (Art 121, caput) 26,584     826 27,41   
Item: Homicídio Qualificado (Art 121, Paragráfo 2º) 34,862     794 35,656   
Item: Seqüestro e Cárcere Privado (Art 148)  1,625     45 1,67   
Grupo: Crimes Contra o Patrimônio   261,78         267,975 

Item: Furto Simples (Art 155) 36,774     1,253 38,027   
Item: Furto Qualificado (Art 155, Parágrafo 4º e 5º) 38,85     996 39,846   
Item: Roubo Qualificado (Art 157, Parágrafo 2º) 96,109     1,711 97,82   
Item: Latrocínio (Art 157, Parágrafo 3º) 15,12     295 15,415   
Item:Extorsão (Art 158)  2,583     68 2,651   
Item:  Extorsão Mediante Seqüestro (Art 159) 2,749     110 2,859   
Item: Apropriação Indébita (Art 168) 607     21 628   
Item: Apropriação Indébita Previdenciária (Art 168-A)  57     14 71   
Item:Estelionato (Art 171)  5,78     312 6,092   
Item: Receptação (Art 180) 11,966     344 12,31   
Item: Receptação Qualificada (Art 180, Parágrafo 1º) 1,973     36 2,009   
Item: Roubo Simples (Art 157)  49,212     1,035 50,247   
Grupo: Crimes Contra os Costumes   21,29         21,504 

Item:Estupro (Art 213) 12,874     80 12,954   
Item:Atentado Violento ao Pudor(Art 214)  7,813     89 7,902   
Item: Corrupção de Menores (Art 218) 573     37 610   
Item:Tráfico Internacional de Pessoas (Art 231) 29     4 33   
Item: Tráfico Interno de Pessoas (Art 231-A) 1     4 5   
Grupo: Crimes Contra a Paz Pública   9,331         9,708 

Item:Quadrilha ou Bando (Art 288) 9,331     377 9,708   
Grupo: Crimes Contra a Fé Pública   4,468         4,709 

Item: Moeda Falsa (Art 289) 441     20 461   
Item: Falsificação de Papéis,Selos,Sinal e Documentos 
Públicos(Art 293 à 297) 

1,035     83 1,118   

Item: Falsidade Ideológica (Art 299) 800     71 871   
Item: Uso de Documento Falso (Art 304) 2,192     67 2,259   
Grupo: Crimes Contra a Administração 
Pública 

  1,382         1,479 

Item: Peculato (Art 312 e 313) 1,267     90 1,357   
Item: Concussão e Excesso de Exação (Art 316)  47     3 50   
Item: Corrupção Passiva (Art 317) 68     4 72   
Grupo: Crimes Praticados Por Particular 
Contra a Administração Pública 

  1,182         1,224 

Item: Corrupção Ativa (Art 333)  624     26 650   
Item: Contrabando ou Descaminho (Art 334) 558     16 574   
Grupo: Legislação Específica   158,374         174,13 

Item: Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei 8.069, 
de 13/01/1990) 

1,133     158 1,291   

Item: Genocídio (Lei 2.889 de 01/10/1956) 8     0 8   
Item: Crimes de Tortura (Lei 9.455 de 07/04/1997) 164     54 218   
Item: Crimes Contra o Meio Ambiente (Lei 9.605 de 
12/02/1998) 

138     4 142   

Item: Lei Maria da Penha- Violência Contra a Mulher 
(Lei 9.605 de 11.340 de 07/08/2006) 

3,821     14 3,835   

Grupo: Entorpecentes (Lei 6.368/76 e Lei 
11.343/06) 

  123,214         138,198 

Item: Tráfico de Entorpecentes (Art. 12 da Lei 6.368/76 
e Art. 33 da Lei 11.343 

117,404     13,964 131,368   

Item: Tráfico Internacional de Entorpecentes (Art. 18 da 
Lei 6.368/76 e Art. 33 da  

5,81     1,02 6,83   

Grupo: Estatuto do Desarmamento (Lei 
10.826, de 22/12/2003) 

  29,896         30,438 

Item: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido 
(Art. 14) 

20,038     352 20,39   

Item: Disparo de Arma Fogo (Art. 15) 1,312     10 1,322   
Item: Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso 
Restrito (Art. 16) 

8,22     173 8,393   

Item: Comércio Ilegal de Arma de Fogo (Art. 17) 187     3 190   
Item: Tráfico Internacional de Arma de Fogo (Art. 18) 139     4 143   
Indicador: Quantidade de Presos por Faixa 
Etária 

  482,073     31,64 513,713 
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Item: 18 a 24 anos 136,525     6,945 143,47   
Item: 25 a 29 anos 116,696     6,071 122,767   
Item: 30 a 34 anos 88,188     4,835 93,023   
Item: 35 a 45 anos 78,685     5,835 84,52   
Item: 46 a 60 anos 28,806     2,488 31,294   
Item: Mais de 60 anos 4,771     274 5,045   
Item: Não Informado 5,183     572 5,755   

Valor automático de correção de itens inconsistentes - 
Diferença com relação à população carcerária do 

Estado 
23,219 4,62 27,839 

    

Indicador: Quantidade de Presos por Cor de 
Pele/Etnia 

  482,073     31,64 513,713 

Item: Branca 164,354     9,109 173,463   
Item: Negra 78,069     4,521 82,59   
Item: Parda  200,012     12,397 212,409   
Item: Amarela 2,208     106 2,314   
Item: Indígena 799     48 847   
Item: Outras  13,452     544 13,996   

Valor automático de correção de itens inconsistentes - 
Diferença com relação à população carcerária do 

Estado 
23,179 4,915 28,094 

    

Indicador: Quantidade de Presos por 
Procedência 

  367,449         388,588 

Item: Área Urbana - Municípios do Interior 151,738     9,386 161,124   
Item: Área Urbana - Municípios em Regiões 
Metropolitanas 

200,671     11,056 211,727   

Item: Zona Rural 15,04     697 15,737   
Indicador: Situação/Regime (Reincidência)   -         - 

Item: Presos Provisórios (com apenas um 
processo/inquérito) 

-     - -   

Item: Presos Provisórios (com dois ou mais 
processos/inquéritos) 

-     - -   

Item: Presos Condenados (com apenas uma 
condenação)  

-     - -   

Item: Presos Condenados (com duas ou mais 
condenações) 

-     - -   

Item: Presos Provisórios e Condenados ao mesmo 
tempo 

-     - -   

Item: Presos que têm registro(s) pretérito(s) de prisão -     - -   
Indicador: EstadoCivil   311,009         330,766 

Item: Casado 31,156     1,527 32,683   
Item: Solteiro 136,74     9,741 146,481   
Item: Divorciado 4,871     392 5,263   
Item: Separado Judicialmente 4,222     290 4,512   
Item: União Estável 87,172     4,627 91,799   
Item: Viúvo 2,185     416 2,601   
Item: Não Informado 44,663     2,764 47,427   
Categoria: Tratamento Prisional   Masculino   Feminino   Total 

Indicador: Quantidade de Presos em 
Programas de Laborterapia-Trabalho Externo 

  19,43         21,085 

Item: Parceria com a Iniciativa Privada  10,428     734 11,162   
Item: Parceria com Órgãos do Estado 3,724     363 4,087   
Item: Parceria com Paraestatais (Sistema S e ONG) 742     32 774   
Item: Atividade Desenvolvida – Artesanato 3,199     439 3,638   
Item: Atividade Desenvolvida – Rural 441     8 449   
Item: Atividade Desenvolvida – Industrial 896     79 975   
Indicador: Quantidade de Presos em 
Programas de Laborterapia-Trabalho Interno 

  83,279         90,824 

Item: Apoio ao Estabelecimento Penal 35,556     3,389 38,945   
Item: Parceria com a Iniciativa Privada 25,864     2,506 28,37   
Item: Parceria com Órgãos do Estado 3,307     385 3,692   
Item: Parceria com Paraestatais (Sistema S e ONG) 1,456     89 1,545   
Item: Atividade Desenvolvida – Artesanato 12,314     902 13,216   
Item: Atividade Desenvolvida – Rural 740     18 758   
Item: Atividade Desenvolvida – Industrial 4,042     256 4,298   
Indicador: Quantidade de Leitos   3,268         3,989 

Item: Leitos para Gestantes e Parturientes       288                 
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Item: Leitos Ambulatoriais 1,083     64 1,147   
Item: Leitos Hospitalares 523     2 525   
Item: Leitos Psiquiátricos 1,635     175 1,81   
Item: Leitos em Bercários e Creches 27     192 219   
Indicador: Quantidade de Presos Envolvidos 
em Motins ou Rebeliões 

  262         262 

Item: Regime Fechado 199     0 199   
Item: Regime Semi-Aberto 62     0 62   
Item: Regime Aberto 1     0 1   
Indicador: Quantidade de Presos em 
Atividade Educacional 

  42,798         47,353 

Item: Alfabetização 7,508     884 8,392   
Item: Ensino Fundamental 26,378     2,739 29,117   
Item: Ensino Médio 6,488     801 7,289   
Item: Ensino Superior 169     9 178   
Item: Cursos Técnicos 2,255     122 2,377   
Indicador: Sáidas do Sistema Penitenciário   46,173         48,997 

Item: Fugas 926     58 984   
Item: Abandonos 2,526     69 2,595   
Item: Alvarás de Solturas/Hábeas Corpus 19,92     1,652 21,572   
Item: Transferências/Remoções 21,218     741 21,959   
Item: Indultos 1,486     278 1,764   
Item: Óbitos Naturais 75     1 76   
Item: Óbitos Criminais 13     0 13   
Item: Óbitos Suicídios 5     0 5   
Item: Óbitos Acidentais 4     25 29   

Fonte:InfoPen. Disponível em 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B162
4D28407509CPTBRNN.htm>. 

 

  

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm


126 
 

ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,______________________________________________________

_, abaixo assinado, concordo com a participação na pesquisa sobre a “Os Efeitos da 

Clausura no Psiquismo do Preso: Medidas Psicológicas Adotadas nos Presídios da 

Região de Franca - SP para a Busca ou Manutenção da Sanidade Mental do 

Encarcerado”, que tem como pesquisadora responsável Paula Teixeira Gonçalves, 

tendo sido devidamente esclarecido sobre todas as condições que constam do 

documento "ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA". Declaro que tenho 

pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a 

seguir relacionados: 

A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 

de qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras 

situações relacionadas com a pesquisa a que serei submetido. 

A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do 

estudo a qualquer momento. 

A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada a minha privacidade. 

O compromisso de que me será prestada informação atualizada 

durante o estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele 

participando. 

O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido 

durante todo o período de minha participação no projeto. 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me 

foram apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do 

referido projeto. 

Franca, _________ de ______________________ de ________ 

Assinatura do participante: ______________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________________ 

 
Assinatura da orientadora: ______________________________________________ 
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UNI-FACEF - Centro Universitário de Franca 

 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Nome da pesquisa: “Os Efeitos da Clausura no Psiquismo do Preso: 

Medidas Psicológicas Adotadas nos Presídios da Região de Franca - SP para a 

Busca ou Manutenção da Sanidade Mental do Encarcerado”. 

Pesquisadora responsável: Paula Teixeira Gonçalves 

Orientadora: Profª. Drª. Daniela de Figueiredo Ribeiro a quem poderei 

contatar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº. (16) 

3713-4688 ou o e-mail: ribares@netsite.com.br. 

Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, 

prestadas aos sujeitos da pesquisa: 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que pretende 

avaliar transformações subjetivas ocorridas durante o encarceramento. Dessa forma, 

serão utilizados neste estudo os dados obtidos em pesquisa de campo e observação 

participante com até três ex-presidiários, com a utilização dos métodos etnográfico e 

cartográfico, e entrevistas semi-estruturadas com os mesmos, visando um 

mapeamento do ambiente em que vive atualmente, bem como a descrição das 

vivências em ambiente prisional. Realizaremos entrevistas individuais, tratando de 

assuntos como: história de vida, percurso que o levou à prisão, ambiente prisional, 

pós-prisão e adaptação em sociedade. A entrevista será gravada, para que as 

informações possam ser mantidas. Serão tomados todos os cuidados técnicos na 

condução da entrevista, com o intuito de proteger os participantes de eventuais 

dificuldades, e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, 

não havendo identificação pessoal de nenhum participante. 

Data ________/_________/________ 

Nome e assinatura do pesquisador responsável: 

 

____________________________________________________ 

  



128 
 

ANEXO III: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMEP/UNI-FACEF 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
Descrição do entrevistado: 
Tempo de prisão: 
Idade: 
 

1. História de vida 
1.1. Família 
1.2. Trabalho 
1.3. Sociedade 
1.4. Visão de Mundo 

2. Percurso que o levou à prisão 
2.1. Família 
2.2. Sociedade 
2.3. Trabalho 
2.4. Visão de Mundo 

3. Ambiente Prisional 
3.1. Vida na Prisão 
3.2. Situações Positivas 
3.3. Situações Negativas 
3.4. Vínculos 
3.5. Relacionamentos 
3.6. Dignidade da Pessoa Humana 
3.7. Direitos 

3.7.1. Direitos Humanos 
3.7.2. Direito ao Desenvolvimento 
3.7.3. Liberdade 
3.7.4. Saúde 
3.7.5. Educação 
3.7.6. Integridade Física 

3.8. Assistências 
3.8.1. Material 
3.8.2. À saúde 
3.8.3. Jurídica 
3.8.4. Educacional 
3.8.5. Social 
3.8.6. Religiosa 

3.9. Trabalho 
3.10. Comunicação com o ambiente externo 
3.11. Visão de Mundo 

4. Pós-Prisão 
4.1. Família 
4.2. Trabalho 
4.3. Sociedade 
4.4. Visão de Mundo 
4.5. Educação 
4.6. Aspectos Positivos 
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4.7. Aspectos Negativos 
4.8. Aspectos que devem ser mudados na prisão 

5. Adaptação em Sociedade 


