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Numa sociedade em que o perdão não faz parte e o erro não é possível, essa 
história chega na gente, porque pode ser que a gente não roube ninguém, mas 
em algum momento vai ser necessário o perdão, superar o erro cometido, 
quando não houver essa possibilidade, vamos sentir falta de uma sociedade que 
dá chances e alternativas pra quem erra e perdão pra quem de alguma maneira 
quebrou a ordem da sociedade1. 

  

Aquilo que a gente chama de direitos humanos é uma conquista de reconhecer 
que eu, você, todo mundo vale alguma coisa e não é pouco (...) aquele que a 
gente chama de bandido é um ser humano, e por ser humano, vale2. 

  

... If we say to ourselves that the problem of mass incarceration is just too big, 
too daunting for us to do anything about and that we should instead direct our 
energies to battles that might be more easily won, history will judge us harshly. A 
human rights nightmare is occuring on our watch3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ronilso Pacheco e 
2 Jurema Werneck em relato para o documentário A Primeira Pedra, dirigido por Vladimir 
Seixas, 2018. 
3 ALEXANDER, M. The new Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New 
York: The New, 2010. p.11 
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1.    POR QUE O SISTEMA PRISIONAL? 

  

1.1 Apresentação 

  

O sistema prisional tem se mostrado um tema inquietante em minhas 

observações há um tempo considerável. O assunto em questão costuma se 

inserir em minha rotina por meio de notícias frequentes sobre a superlotação das 

penitenciárias brasileiras, documentários sobre o cotidiano nas prisões e 

principalmente a presença constante de uma penitenciária de grande porte nas 

proximidades do bairro em que resido. Sua relação com a arquitetura e o 

planejamento urbano e as possibilidades que ambos podem trazer vieram à tona 

durante as aulas de Urbanismo V, por meio de uma análise da localização dos 

equipamentos públicos prisionais na Região Metropolitana de Florianópolis. 

Ainda assim, mesmo constatando diversas contradições a respeito do 

tema e tendo plena consciência de que esse representa um dos maiores 

problemas inerentes à segurança pública e aos direitos humanos, a realidade 

das prisões nunca foi realmente vivenciada por mim nem por pessoas realmente 

próximas. Dentre as situações que englobam esse tipo de vivência, não 

considero somente a privação de liberdade em si, mas também o conhecimento 

sobre quem são aquelas pessoas separadas por grades e muros robustos, que 

espaços são aqueles em que elas habitam, o que elas realmente fizeram para 

estar ali? Parece ser uma sensação constante de estar lidando com um tema 

tabu e com vidas humanas que não fazem parte do contexto social do “nós”. 

Caso se realize uma pesquisa rápida sobre o Sistema Penal Brasileiro, 

um dos primeiros documentos a surgir nos mecanismos de busca é a Lei de 

Execução Penal – Lei nº 7.210, de 1984, que logo em seu Art. 1º, diz “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”. Por mais que o objetivo principal dessa lei seja positivo à primeira 

vista, é evidente que existe um paradoxo em sua prática. Já que a intenção é 

integrar o indivíduo condenado de forma harmoniosa, por que o mesmo continua 

cumprido sua pena em locais distantes e/ou isolados? 



7 
 

É devido principalmente a esses questionamentos sobre o sistema 

carcerário e o seu isolamento no que se refere à sociedade extramuros, aos 

direitos fundamentais, ao contexto urbano, assim como o interesse pela trajetória 

de vida de cada indivíduo retido e de certa forma, silenciado, que realizo este 

estudo sobre o Sistema Prisional Brasileiro, mais especificamente sobre o 

Regime Semiaberto. 

         Dentre as indagações mais persistentes sobre o tema em questão, a que 

pretende guiar o presente trabalho e levantar possibilidades de reflexão é: 

  

- É possível reduzir as fronteiras entre quem está detido e quem está livre em 

sociedade, gerando empatia e estabelecendo elos de semelhança? 

 

 

1.2 Introdução 

  

É sabido que o sistema carcerário brasileiro vem demonstrando sinais 

claros de negligência, insuficiência e por vezes fracasso. A Lei de Execução 

Penal nº 7.210, criada em 1984, apesar de defender categoricamente os direitos 

dos reeducandos e sua reintegração à sociedade na teoria, termina por não 

apresentar os mesmos resultados na prática. As carências estruturais, a 

superlotação, as situações desumanas e o desdém pela condição física, social, 

econômica e psicológica dos personagens que participam ativamente desse 

sistema são características incontestáveis desse meio. 

Os dados divulgados pelo DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) 

em 2019 confirmam essa realidade: a população carcerária no Brasil, de janeiro 

a junho desse mesmo ano, chegou a cerca de 773.151 pessoas. Colocando esse 

valor em comparação com o número de vagas, que equivale a cerca de 461.026, 

tem-se um déficit de 312.125 vagas, ou seja, num contexto geral, há 

praticamente o dobro de pessoas detidas para o número de vagas disponível. 

São cerca de 367,91 apenados para cada 100 mil habitantes. Desse número 

total, 33% são indivíduos sem julgamento nem condenação, por vezes inseridos 

em locais onde prevalecem infratores de alto risco. No caso do regime 

semiaberto, a taxa de ocupação pode alcançar 161%, o que poderia representar 

cerca de 16 pessoas para um ambiente cuja ocupação máxima é de 10. 
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Em questões sociais, 44% da população prisional é formada por jovens 

de 18 a 29 anos e 56% é composta por pessoas pretas e pardas, número acima 

da representação desse mesmo grupo no contexto da população brasileira 

(53%). Cerca de 60% dos indivíduos encarcerados estudaram somente até o 

ensino fundamental. No que concerne o gênero, 82,91% dos estabelecimentos 

penais são destinados para o gênero masculino, 4,61% são para o gênero 

feminino e 12,47% misto. Além do mais, segundo dados do DEPEN referentes 

ao ano de 2016, 43% dos homens e 74% das mulheres possuíam pelo menos 

um filho. 

Esses dados iniciais se prestam a destacar o perfil comum encontrado 

nesses locais de privação da liberdade: homens, jovens, com baixa 

escolaridade, em sua maior parte negros e em muitos casos com filhos. 

Considerando essas informações introdutórias, vem à consciência dezenas de 

questionamentos a respeito da origem e do destino dessas pessoas. Faz sentido 

manter esses indivíduos, que possivelmente tiveram poucas oportunidades de 

estudo e trabalho, que ainda são jovens e podem ser forças produtivas e 

pensantes, que são figuras paternas e maternas para crianças e jovens, em 

locais tão degradantes e sem qualquer perspectiva de crescimento pessoal e 

profissional? Faz sentido permanecer condenando-os em sociedade, mesmo 

depois que seus crimes forem quitados? 

A intenção desse trabalho, portanto, é senão buscar uma resposta, ao 

menos gerar reflexões sobre a possibilidade de reduzir as fronteiras entre o ser 

detido e o ser livre, gerar empatia de um pelo outro, utilizando-se das 

ferramentas que a arquitetura pode oferecer. Questionamentos sobre os 

princípios desse sistema punitivo, os programas de ressocialização atualmente 

em curso e a maneira como o corpo social extramuros lida com os reeducandos 

serão as bases dessa pesquisa, cuja intenção final é a elaboração de um projeto 

arquitetônico voltado para o Regime Semiaberto, na Região Metropolitana de 

Florianópolis.  

 

1.3 Terminologias 

  

         Neste trabalho, serão utilizados como sinônimos os termos “prisões”, 

“estabelecimentos prisionais” e “unidades prisionais”, fazendo referência aos 
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ambientes institucionais onde ocorre a privação de liberdade de alguns 

indivíduos. Termos como “sistema prisional”, “sistema carcerário” e “universo 

prisional” estarão relacionados ao complexo prisional existente nos estados 

brasileiros. 

         Para se referir aos indivíduos em situação de privação de liberdade, serão 

utilizados termos como “reeducandos”, “recuperandos”, “apenados”, “privados 

de liberdade” e “internos”. Tendo como base diversas bibliografias com 

inclinação mais humanizada, esses são os termos geralmente empregados na 

tentativa de amenizar o estigma direcionado a essa população. 

         Já os termos “recuperação”, “ressocialização” e “reinserção” são relativos 

às atividades e aos meios de inclusão da população encarcerada na sociedade 

extramuros, apoiando-se na educação, na qualificação profissional e na 

conscientização social e psicológica para sua integração em família e em 

comunidade. 

  

1.4 Objetivos 

  1.4.1 Objetivo geral 
 

Desenvolver uma proposta arquitetônica e de inserção urbana para um 

equipamento institucional que ofereça maiores possibilidades de reaproximação 

social e de convivência saudável entre os privados de liberdade do regime 

semiaberto e a sociedade externa. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

- Analisar as origens e o histórico do sistema penal, tanto no contexto mundial 

como no brasileiro. 

- Verificar as condições sociais, estruturais e econômicas em que o sistema 

carcerário brasileiro se encontra. 

- Capturar evidências do estigma social, racial e econômico pelo qual os 

reeducandos enfrentam em sociedade. 

- Estudar de maneira mais aproximada a prática do regime semiaberto no Brasil. 

- Observar as maiores dificuldades encontradas no processo de ressocialização 

e quais os potenciais programas que podem reverter essa situação. 
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1.5 Estrutura e metodologia 

 

 Etapa 1: Embasamento teórico 

Pesquisa e análise sobre o histórico prisional, a evolução da arquitetura 

penal, dados oficiais sobre o sistema penitenciário e entendimento sobre os 

estigmas que envolvem esse tipo de instituição.  

 Etapa 2: Aproximação e diálogo 

Realização de visitas presenciais em unidades prisionais de regime 

semiaberto, aliadas a entrevistas formais e conversas informais com 

profissionais atuantes nesse meio.  

 Etapa 3: Diretrizes e referências 

Determinação das diretrizes principais referentes à proposta arquitetônica e 

de intervenção urbana que será apresentada no Trabalho de Conclusão de 

Curso, utilizando-se de boas práticas e alternativas arquitetônicas positivas 

como referências de projeto. 

 

2. QUAIS AS ORIGENS DA PUNIÇÃO? 

 2.1 A evolução das penas  

De acordo com Beccaria (1764 -1994), “leis são condições sob as quais 

homens independentes e isolados se uniram em sociedade, cansados de viver 

em contínuo estado de guerra e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza 

de conservá-la”. Essa liberdade foi então sacrificada para que se usufruísse da 

segurança e da tranquilidade. Todas essas parcelas de liberdade somadas 

construíam a soberania de uma nação, sendo o Soberano seu legítimo 

administrador. Com o objetivo de defender a autoridade do Soberano das 

usurpações privadas de cada homem, fizeram-se necessários “motivos 

sensíveis suficientes para dissuadir o despótico espírito de cada homem de 

submergir as leis da sociedade no antigo caos”, culminando assim nas penas 

determinadas para os infratores.  
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O termo “pena”, originário do latim poena e também derivado do grego poiné, 

denota significados de dor, castigo, punição, sofrimento, fadiga, submissão, 

vingança, limpar através do castigo.  

As origens da pena remontam a estágios antigos, apresentando-se de formas 

variadas e se ajustando de acordo com cada tipo de civilização, seu 

correspondente período histórico e modo econômico e cultural de se manifestar. 

O movimento de transformação das penas despontou desde os primeiros 

instintos primitivos do homem em defesa da conservação da espécie e dos seus 

princípios de moral, evoluiu para as penas de caráter mais hostil, vexatório e 

sobretudo com excessos de barbárie, até chegar aos séculos mais recentes, 

culminando nas penas ditas humanizadas, agregando aspectos de 

ressocialização e recuperação, ainda que na prática atitudes de intenção 

corretiva possam permanecer. 

 

2.1.1 O Período da Vingança Penal 
 

Assim como Oliveira (2003) exemplifica, a evolução da função repressiva da 

pena no decorrer do tempo e das mais diversas civilizações pode ser classificada 

em quatro diferentes períodos: o Período da vingança privada, o Período da 

vingança divina, o Período da vingança pública e o Período humanitário da pena. 

O Período da vingança privada – também chamado sentimental - buscava a 

reparação da ordem coletiva tendo como fundamento o caráter vingativo. Dentre 

algumas de suas subdivisões, encontra-se: a vingança individual, retratada por 

uma reação instintiva do ofendido que era isento de punição pela falta de uma 

autoridade responsável; a vingança coletiva, baseada numa organização 

primitiva dos grupos humanos e em sua necessidade de estabelecer uma 

relação de solidariedade comum, executando vinganças de forma ilimitada, 

excessiva e sem lógica; a vingança da paz social, na qual o indivíduo delituoso 

poderia ser expulso do grupo em que estava inserido, sem direito a armas, 

alimentos e nenhum outro tipo de auxílio; e a vingança limitada, mais conhecida 

como Talião Material, que representou a primeira fórmula de justiça penal 

buscando uma proporcionalidade entre a ação do crime praticado e a reação da 
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pena aplicada. Essa é uma forma de punição bastante conhecida pela expressão 

Oculum pro óculo, dentem pro dente. 

O segundo período na evolução repressiva da pena faz referência à vingança 

divina. Nesse tipo de sistema, o Direito estava intrinsicamente ligado aos 

preceitos religiosos, sendo o delito uma ofensa não só à divindade como à toda 

a sociedade e também aos reis e imperadores, normalmente insuflados de 

caráter divino.  

O Período da vingança pública acompanhou uma nova etapa de 

afastamento entre os valores do Direito e da Religião. O fortalecimento do Estado 

já não era mais compatível com o uso dos costumes como fundamento de 

criação e aplicação das leis. Dessa forma, as autoridades públicas se tornaram 

as principais responsáveis pela execução das penas, substituindo a antiga 

função religiosa pela função política.  

  Durante o desfecho da Idade Antiga, o abrandamento das punições 

cruéis sofreu importante influência do Cristianismo, especialmente pelo valor 

dado à vida. Já na Idade Média, a condenação à pena de morte era adotada em 

casos de traição, homicídio, rapto e incêndio. Nessa época, mais 

especificamente no século V, a Igreja já condenava os membros do clero à pena 

de prisão, tendo como objetivo a segregação, a punição, o arrependimento e a 

reconciliação com Deus. Sua reclusão era solitária e realizada em celas ou em 

mosteiros, originando assim a chamada pena privativa de liberdade.  

Segundo Rusche e Kirchheimer (1939, apud FOUCAULT, 1975-1997), 

existe uma relação próxima entre os regimes punitivos e os sistemas de 

produção em que esses estão inseridos. Como exemplo, numa economia servil, 

mostrou-se mais proveitoso utilizar os meios punitivos para a obtenção de mão-

de-obra; no feudalismo, o baixo desenvolvimento da moeda e da produção 

contribuiu para o crescimento dos castigos corporais; e no caso do sistema 

industrial, o mercado composto de mão-de-obra livre levou à prática da detenção 

corretiva.  

Mesmo com a importância dada à preservação da vida por parte da Igreja, 

a aplicação de penas durante a Idade Moderna apresentou características de 

extrema repressão e violência corporal. A tortura era uma conduta frequente, 
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seja como meio de confissão ou para fins de punição. Nesse caso, a 

desvalorização das forças de trabalho exercidas pelo corpo humano no mercado 

e na produção “justificaram” a indiferença com relação ao corpo e às penalidades 

corporais que levavam à morte.   

Era comum o uso do princípio da gradação contínua na determinação das 

penas, em que um grau de acusação estabelecia um grau de culpa e um 

consequente grau de punição, não havendo a possibilidade de recorrer à 

presunção de inocência atualmente garantida. Durante a Era Moderna, o crime 

não só atingia a vítima direta como também o soberano, visto que a lei 

representava a vontade do último. Sendo assim, a ocorrência da punição sob a 

lógica dos suplícios atendia a uma função jurídico-política, como um preço a se 

pagar pelo insulto à sua soberania através de um espetáculo teatral do 

sofrimento.  

Os suplícios eram penas corporais de intensa brutalidade, executados 

com técnicas precisas sob o respaldo da lei. Seu objetivo era o de quantificar o 

sofrimento, numa certa medida em que se pudesse hierarquizá-lo. A 

correspondência entre a intensidade do sofrimento físico e a gravidade do crime 

cometido com seu autor e sua posição social era bastante perceptível. Além de 

tudo, era também uma espécie de ritual, cujo objetivo era marcar a reputação e 

o corpo do condenado sem que houvesse possibilidade de desfazê-los. O 

suplício estabeleceu a superioridade física do soberano sobre o corpo do 

acusado – colocada em prática pela figura do carrasco - apoiando-se na política 

do medo como demonstração de força da autoridade suprema.  

A presença da população era essencial no rito dos suplícios, sendo ela a 

plateia e também a testemunha das punições. O povo se reunia em torno do 

condenado não apenas para vê-lo sofrer mas para ouvir o que o indivíduo ainda 

poderia praguejar. Muitas vezes essa mesma aglomeração agia em defesa do 

infrator, seja pela identificação com as suas condições de vulnerabilidade, por 

considerar injusta a aplicação de uma determinada pena ou pelo excesso de 

violência empreendido pelo carrasco, gerando focos de ilegalismo em torno da 

cerimônia, onde se misturavam pessoas agitadas, uma grande festa, consumo 

de bebidas alcóolicas, ladrões, pobres e uma diversidade de outros subgrupos.  
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No momento em que o vilão da história era visto como herói pela multidão 

e o poder incontestável do soberano submetido à humilhação pública, a 

repressão policial era introduzida em cena. Por vezes o uso da violência 

governamental não se mostrou suficiente para conter a fúria do povo e a resposta 

contra a crueldade emergia com a mesma natureza, como descreve Foucault 

(1975-1997), sobre a condenação de um assassino na cidade de Avignon, na 

França, no final do século XVII:  

Vendo isso o carrasco lhe cobriu o rosto com seu gibão e lhe batia por 
baixo do joelho, sobre o estômago e a barriga. Vendo o povo que ele o 
fazia sofrer demais e pensando mesmo que o degolava com uma 
baioneta — tomado de compaixão pelo paciente e de fúria contra o 
carrasco, jogou pedras contra ele; enquanto isto, o carrasco abriu as 
duas escadas e jogou a vítima para baixo, [...] E a multidão se lançou 
sobre ele. Este se levantou com uma baioneta na mão, ameaçando 
matar quem se aproximasse; mas, depois de cair e se levantar várias 
vezes, apanhou muito do povo que o emporcalhou e o afogou no riacho, 
arrastando-o em seguida com grande paixão e fúria até à Universidade 
e de lá até o cemitério dos Cordeliers.[...] 

 

Essas técnicas punitivas continuaram sendo executadas até o final do 

século XVIII e início do século XIX, ainda com traços de violência e 

proporcionalidade das penas.  

 

2.1.2 O Período Humanitário das Penas 
 

O período mais recente na evolução da função repressiva das penas, 

indicado pelo Período Humanitário, começou a se manifestar com maior afinco 

a partir do século XVIII. O clamor pelo fim dos suplícios e pela atenuação das 

penas ocorreu em paralelo com a suavização dos crimes, em consequência da 

redução dos crimes de sangue e das agressões físicas e do crescimento dos 

crimes relativos à propriedade. Alguns fatores contribuíram para essa mudança 

significativa como o desenvolvimento da produção, a elevação do nível de vida, 

forte crescimento demográfico, multiplicação das riquezas e propriedades, maior 

valorização jurídica das relações de propriedade e, portanto, o aumento da 

necessidade de segurança e de maior rigidez na vigilância da população.  Com 

a inversão do funcionamento do sistema, os detentores de bens tornaram-se as 
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maiores vítimas das ilegalidades populares, abrangendo camponeses, colonos, 

artesãos e a burguesia em geral.  

Dessa forma, os reformadores daquela época, que contemplavam 

juristas, parlamentares, filósofos e legisladores, passaram a questionar os 

excessos na prática punitiva. No entanto, muito mais do que apenas a 

justificativa sensível e humana, esses excessos correspondiam à irregularidade 

da justiça, composta por múltiplas instâncias, pela parcialidade nos abusos do 

superpoder monárquico, corrupção e má distribuição das penas.  

O verdadeiro objetivo da reforma penal proposta no século XVIII não se 

referia primordialmente à uma equidade nos direitos de punição, mas a uma 

melhor distribuição das penas, com maior regularidade, universalidade, eficácia 

e inserção no corpo social.  Visando controlar os efeitos de desordem social que 

a criminalidade podia gerar, não necessariamente associada à sua brutalidade, 

mas à sua frequente repetição, a reforma penal buscava, segundo Foucault 

(1997): “[...] Definir novas táticas para atingir um alvo que agora é mais tênue 

mas também mais largamente difuso no corpo social. Encontrar novas técnicas 

às quais ajustar as punições e cujos efeitos adaptar. Colocar novos princípios 

para regularizar, afinar, universalizar a arte de castigar. Homogeneizar seu 

exercício. [...]”. 

 

 2.2 Histórico Prisional 

2.2.1 O surgimento da Prisão 

 

Conforme as sociedades primitivas foram se modificando, adquirindo 

maior senso de vida coletiva e fortalecimento das responsabilidades individuais, 

a prisão começou a surgir como uma maneira de evitar a fuga, situada em locais 

como palácios reais, templos e muralhas, sem compor, no entanto, uma forma 

de pena oficialmente reconhecida.  

Foram em tempos de sociedade cristã que a prisão passou a ser 

reconhecida como pena. Inicialmente, aplicada de forma temporária e mais tarde 

como reclusão perpétua, isolada e dentro de celas muradas, dando origem à 

chamada prisão celular. De acordo com Mariano Ruiz Funes (1953, apud 
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OLIVEIRA, 2003), “A Igreja instaura com a prisão canônica o sistema da solidão 

e do silêncio. [...] o resgate do pecado pela dor, o remorso pela má ação, o 

arrependimento da alma manchado pela culpa [...]”.  

Segundo Oliveira (2003), a pena privativa de liberdade, antes de se 

transformar no que é hoje, passou por algumas variações e mesmo por 

processos de hesitação. Diferentemente do que pregavam alguns reformadores, 

adeptos à ideia de punição como forma de apropriação do condenado com 

objetivos rentáveis, prestando serviços de ganho social, como em obras 

públicas, e sendo aplicada de maneira específica e visível, a punição em forma 

de reclusão era vista com olhares críticos. Sua prática representava uma 

resposta genérica aos crimes cometidos, sem efeitos sobre o público, sem 

utilidade para a sociedade e com prejuízos consideráveis como o seu preço 

oneroso, a constância da ociosidade, a multiplicação dos vícios, a exposição à 

arbitrariedade dos agentes de controle, além do exercício tirânico de vigilância 

constante. O princípio da prisão baseava-se muito mais na ideia de ter alguém 

devidamente dominado do que necessariamente punido. Existe até mesmo uma 

correspondência entre a privação da liberdade e os modos de punição 

Atenienses por meio da ideia do “ostracismo”, visto que a detenção determinava 

a exclusão por meio do isolamento social, o exílio dentro da sociedade e o 

estigma perante a mesma.  

Apesar de sua rejeição pelos reformadores, as prisões se tornaram o 

modo de condenação institucionalizado a partir do século XVIII, com a 

construção de edifícios prisionais por diversos países da Europa.  

 

2.2.2 A evolução do Sistema Prisional 

  
 A oficialização da prisão como modo de execução penal serviu como 

princípio dos estudos sobre locais adequados para o encarceramento. 

Pensamentos mais recentes relacionados ao crime, ao infrator, à pena e à justiça 

penal foram importantes para novas formas de reflexão sobre a arquitetura e a 

organização prisional. Até então, apenas alguns grandes estabelecimentos 

correcionais haviam sido implementados na Inglaterra e na Holanda, como os 

Bridewells e o Rasphius, respectivamente. O segundo, inaugurado em 1596, era 

destinado a moradores de rua e jovens infratores. Sua atividade baseava-se nos 
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preceitos de duração das penas segundo o comportamento do detento; 

obrigatoriedade do trabalho, feito de forma coletiva; e recebimento de um salário 

pelo trabalho realizado. Além disso, instituíam-se horários restritos, proibições e 

obrigações, constante vigilância e leituras espirituais. 

 A partir do século XVIII, mais especificamente em 1703, ocorreu a 

modernização e reconstrução do Hospital San Michel, em Roma, voltado para 

delinquentes juvenis considerados incorrigíveis e com idade inferior a 20 anos. 

Como o tratamento variava de acordo com o caso, o edifício começou a 

apresentar características mais funcionais, sendo considerado o protótipo do 

projeto em bloco celular, constituído por celas com suas janelas orientadas para 

o exterior.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção longitudinal e Planta Baixa do Hospital San Michel. SUN, É. W. Y., 2008, p. 43. 

  

Dali em diante, nas décadas de 1760 e 1770, começou-se a adotar o 

modelo celular nos novos projetos de prisão. Com base na disciplina e na 

sobriedade, surgiu o Sistema de Filadélfia, pautado no isolamento celular, com 

passeio isolado em pátio circular, sem ocorrência de trabalho nem visitas e com 

estímulo às leituras bíblicas. Segundo Sun (2008), o objetivo principal desse 

sistema era a conciliação do indivíduo com a sua própria consciência, com vistas 

a uma mudança de moralidade. Sendo assim, era fundamental a ausência de 

comunicação entre os detentos e o encarceramento aplicado de forma individual, 

sem a possibilidade de observar o meio externo. Havia ocasiões em que a prisão 
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era aberta à visita de desconhecidos, a fim de servir como um exemplo das 

consequências negativas do crime. Em virtude de ser um sistema prisional 

bastante custoso, com baixa produtividade e de apresentar resultados 

psicológicos e sociológicos negativos para os detentos, o sistema de Filadélfia 

passou por alterações e acabou por permitir a comunicação entre os presos e a 

realização do trabalho em comum.  

 A prisão mais famosa que seguia os princípios desse sistema era a 

Penitenciária Estadual Leste, conhecida como Cherry Hill, construída em 1829 

na Pensilvânia, apoiada no isolamento total dos detentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Baixa da Penitenciária Estadual Leste. SUN, É. W. Y., 2008, p. 45. 

 

Como uma derivação da Casa de Força de Ghent e da Casa de Correção 

de Milão, surgiu o Sistema de Auburn, cujos princípios eram o isolamento 

noturno, o trabalho em comum e o silêncio absoluto entre os detentos, mesmo 

estando em grupos. A comunicação era permitida apenas quando dirigida aos 

guardas, em voz baixa e com autorização anterior. A obrigatoriedade do silêncio 

total incitou à criação de um novo alfabeto por parte dos condenados, praticado 

com as mãos e com sinais sonoros, hábito esse até hoje utilizado em prisões de 

segurança máxima. Seu nome tem origem na Prisão de Auburn, inaugurada em 

1823.  
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 Por não permitirem horários de visita, perspectivas de lazer e exercícios 

físicos e ignorarem os estudos dos detentos, o sistema de Filadélfia e o de 

Auburn terminaram por ser amplamente repreendidos nos países onde foram 

executados.  

 Com o objetivo de simplificar a arquitetura prisional e obter uma vigilância 

permanente dos apenados, Jeremy Bentham (1748-1832) elaborou o Sistema 

Panóptico. Conforme descreve Foucault (1997):  

 

O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, 
uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face 
interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma 
atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, 
uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá 
para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Pelo 
efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se 
exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas 
da periferia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte e Planta Esquemática de uma prisão Panóptica. SUN, É. W. Y., 2008, p. 51. 
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Figura ilustrativa do sistema Panóptico. Fonte: 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/168 

 

O Sistema Panóptico se mostrou vantajoso para a gestão prisional 

daquele período por motivos como: a permanência do privado de liberdade sob 

um olhar constante; o registro de todas as informações necessárias a respeito 

dos condenados; a possibilidade de tornar a arquitetura transparente à gestão 

do poder; e a substituição das forças de coerção pela eficácia de uma vigilância 

apurada, adequando o espaço penitenciário às novas normas de humanização. 

Com isso, os propósitos de vigilância e informação foram conquistados. O 

apenado, que o tempo todo é visto mas não pode ver, também não tem a chance 

de se comunicar com os indivíduos ao seu lado. A ausência de planejamento 

coletivo de fuga ou contestação garantem a ordem e a perpetuação do poder. 

 O sistema em questão se firmou como uma forte influência em todo o 

mundo, inspirando a construção de diversas prisões radiais. Dentre as prisões 

mais famosas que seguem esse modelo estão a Penitenciária Panóptica de 

Pittsburg e a Penitenciária de Stateville. 

 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/168
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Penitenciária de Stateville, no Estado de Illinois, Estados Unidos. Fonte: 
https://www.flickr.com/photos/54275023@N06/5021203101/in/photostream/ 
 
 
 

 Com a influência do Iluminismo e dos ideais de pena humanizada, 

buscando compensar o mal instituído à sociedade e o retorno dos internos ao 

meio de convivência social, surgiu na Inglaterra, em 1846, um novo regime de 

prisão chamado Progressivo Inglês, comandado por Alexander Maconochie, 

capitão da Marinha Real Inglesa que dirigiu um presídio na Ilha de Norfolk, 

próxima à Austrália. A duração da pena nesse tipo de sistema era definida não 

apenas pela sentença condenatória, mas também pelo bom comportamento do 

indivíduo, pela sua produtividade no trabalho e pela gravidade do delito 

cometido. Seu tempo de duração era configurado em três etapas: 1) isolamento 

celular completo; 2) isolamento celular noturno e trabalho comum no período 

diurno; 3) etapa da comunidade, com direito à liberdade condicional. Apesar de 

ter despertado reações positivas por parte das autoridades da época, esse 

sistema sofreu resistência dos funcionários da própria unidade prisional, sendo 

então paralisado.  

 O Sistema Progressivo Irlandês, adotado na Irlanda em 1853 por Walter 

Crofton, era bastante similar ao sistema inglês, com a diferença do acréscimo de 

uma última etapa na duração da pena: a preparação à vida livre. Segundo 

Oliveira (2003), essa etapa: 

 

https://www.flickr.com/photos/54275023@N06/5021203101/in/photostream/
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[...]consistia em transferir o recluso para as prisões intermediárias, com 
suave regime de vigilância, sem uniforme, com permissão para 
conversar, sair até uma certa distância, trabalho externo no campo, 
objetivando o preparo do condenado para o retorno à vida, na sociedade. 

 

 Aderindo a um sistema do tipo regenerativo, o Coronel Manoel 

Montesinos y Molina, quando diretor do Presídio San Augustin, em Valência, no 

ano de 1834, colocou em prática um tratamento penal de cunho mais 

humanitário. Guiado pelos dizeres “Aqui entra o homem, o delito fica lá fora”, 

Montesinos estabeleceu formas de trabalho remunerado para os privados de 

liberdade, eliminando a exploração, os castigos corporais e a prisão do tipo 

celular. Com uma dinâmica semelhante aos estabelecimentos de segurança 

mínima, o número de reincidência do sistema de Montesinos era positivamente 

baixo, reduzido de 30 a 35% para 1%. Os bons resultados oferecidos por esse 

tipo de sistema acabaram por render críticas, vindas especialmente dos 

produtores e artesãos livres, alegando que seus negócios estavam sendo 

prejudicados pela produção carcerária. Devido à pressão popular, o sistema de 

Montesinos perdeu o apoio do governo, levando à descontente saída do coronel 

da direção do presídio, reduzindo sua produção carcerária e sendo fadado ao 

esquecimento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Presídio San Augustin, em Valência e o Coronel Manoel Montesinos y Molina. Fonte: 
http://www.oexplorador.com.br/aqui-entra-o-homem-o-delito-fica-la-fora-manuel-montesinos-y-
molina-1796-1862-tornou-a-espanha-pioneira-na-europa-na-implementacao-de-um-sistema-
penitenciario-baseado-na-reinteg/ 
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Desde a metade do século XIX, poucas mudanças puderam ser vistas no 

que se refere ao projeto arquitetônico prisional. Novos programas de 

ressocialização para os apenados não foram acompanhados por projetos de 

espaços físicos adequados. Padrões antigos continuaram sendo adotados e até 

mesmo partidos arquitetônicos já conhecidos como o radial, o panóptico, o 

espinhal e o pavilhonar.  
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Exemplos de Unidades Prisionais com 

partido arquitetônico espinhal, 

pavilhonar e radial. SUN, É. W. Y., 2008, 

p. 58-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da passagem temporal, a ideia de materializar a figura da fortaleza 

ainda permanece, trazendo a sensação de segurança e tranquilidade para a 

sociedade extramuros, como se os indivíduos cercados pelos muros se 

encontrassem sob controle. As experiências anteriores têm mostrado as falhas 

nesse tipo de concepção, o que nos faz alertar para a necessidade de novas 

maneiras de abrigar os reeducandos com fins de recuperação.    

 

2.3 O Código Penal Brasileiro 

 

2.3.1. Os primeiros Códigos Penais  

 

 As Ordenações do Reino de Portugal podem ser consideradas como 

fontes primitivas do Direito Penal no país, executadas ainda durante o Brasil 

colônia. Sendo esse um exemplo contundente do Direito Penal Absolutista, 

apresentava como principais características: a intimidação pelo terror, usando a 

morte como punição frequente; a interferência dos preceitos de moral e pecado 

no conceito de crime; a exigência de penas cruéis e muitas vezes impostas por 

livre arbítrio do juiz; além da desigualdade no tratamento dos delinquentes, 

considerando fatores com religião, nacionalidade e condição social.  

Com a influência do Iluminismo e das ideias humanitárias do século XVIII, 

instituiu-se o primeiro Código Criminal do Império em 1830. Apesar de algumas 

mudanças inovadoras, como a condição de individualização das penas, a 
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previsão de atenuante da menoridade relativa e a criação do sistema dia-multa, 

muitas imperfeições permaneceram, como a desigualdade no tratamento do 

escravo, a aliança entre Igreja e Estado e a previsão das penas de galés e da 

pena de morte, refletindo ainda os pensamentos recorrentes de uma sociedade 

racista, conservadora e com lastros de crueldade.  

O Código Penal de 1890, mesmo sendo promulgado já no período da 

República, não conseguiu materializar tão rapidamente os avanços políticos 

recentes, como a separação entre Estado e Igreja Católica e a Abolição da 

Escravatura. Dessa forma, pode-se compreender porque tão logo esse Código 

Penal recebeu duras críticas e novas tentativas de reformulação. Sobre o 

cumprimento de pena, por meio dele começou-se a adotar penas como a prisão 

celular (semelhante ao regime fechado) e a prisão com trabalho obrigatório 

(semelhante ao regime semiaberto), sendo essa última aplicada em colônias 

agrícolas. Já o Código Penal de 1940, elaborado durante a Constituição de 1937, 

apresentava características mais ecléticas do Direito Penal. Nesse período, a 

situação prisional já era tratada com desdém por parte das instituições públicas, 

visto que casos de superlotação das unidades prisionais eram uma realidade, 

assim como descumprimentos dos princípios de direitos humanos e falta de 

orientação ao apenado sobre a sua ressocialização. Ainda assim, é através 

desse código penal que surge a progressão de regime. 

No Período da Democratização, a Reforma do Código Penal de 1984 

buscou adaptar o Código aos pensamentos correntes da coletividade, visto que 

conforme a sociedade se transforma as regras de comportamento também se 

alteram. De acordo com Estefam e Gonçalves (2012), a nova filosofia adotada 

na reforma do Direito Penal, referente à finalidade da pena, consistiu no dever 

de castigar, com a intenção inicial de prevenir e com o objetivo final de 

ressocializar.  

 

2.3.2 Penas e Regimes 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 2.848/40 do CP, art. 32, as penas impostas são 

divididas em penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de 

multa. As penas privativas de liberdade estão relacionadas à redução da 

liberdade de locomoção, podendo ser divididas em pena de reclusão, detenção 
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ou prisão simples, sendo a primeira relativa aos crimes mais graves. A pena de 

reclusão admite o cumprimento de três regimes: o fechado, o semiaberto e o 

aberto, variando conforme a quantidade de anos determinados na sentença e os 

limites do preceito secundário. O juiz da instrução determina o regime inicial da 

pena, enquanto o juiz das execuções toma decisões a partir do início de seu 

cumprimento.  

O art. 33, § 1, do CP dispõe que o regime fechado deve ser cumprido em 

estabelecimento de segurança máxima ou média, o regime semiaberto em 

colônia agrícola, industrial ou similar, e o regime aberto em casa de albergado 

ou estabelecimento adequado. No art. 33, § 2, fica assegurada a forma 

progressiva de execução das penas privativas de liberdade, segundo o mérito 

do condenado e de acordo com os seguintes critérios:  

 

 

Critérios de condenação de acordo com a reincidência: ESTEFAM, A.; GONÇALVES, 

2012, p. 486. 

 

O Método Progressivo de Cumprimento da Pena determina que, conforme 

o recuperando demonstra bom comportamento enquanto cumpre sua pena em 

regime mais gravoso, condições objetivas (cumprimento mínimo da pena) e 

subjetivas (comportamento participativo, colaborativo e práticas laborais) 

contribuem para que o mesmo seja conduzido para um regime de cumprimento 

mais brando. A possibilidade de progressão penal ocorre após o cumprimento 

de 1/6 da pena no regime vigente. A partir disso, pode-se solicitar a ida ao regime 

menos gravoso. Em caso de crimes hediondos, o pedido de progressão pode ser 

feito após o cumprimento de 2/5 da pena para réus primários e 3/5 para réus 

reincidentes. De acordo com Sydow (2013) “A progressão mostra-se um modo 
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de estímulo de comportamento socialmente adequado e de geração de 

esperança de saída com perspectivas e previsibilidade por parte do 

encarcerado”.  

Segundo o art. 34, do CP, o Regime Fechado determina a realização de 

exame criminológico do apenado no início do cumprimento da pena, com fins de 

individualização da execução. O privado de liberdade deve trabalhar durante o 

período diurno e se recolher durante o período noturno. O trabalho será realizado 

em comum nas dependências do estabelecimento de acordo com as aptidões e 

ocupações anteriores do indivíduo. Além disso, o trabalho externo pode ser 

efetuado em obras públicas.  

No caso do Regime Semiaberto, o exame criminológico pode ser 

realizado de forma opcional para recuperandos que iniciam a pena nesse regime. 

De acordo com o art. 35 do CP, a pessoa tem a possibilidade de trabalhar 

durante o período diurno, de forma coletiva, nos ambientes da colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar. Existe também a oportunidade de realizar 

trabalhos externos, além de cursos supletivos profissionalizantes, de segundo 

grau ou de ensino superior. Segundo o art. 122 da LEP, as saídas temporárias 

são concedidas aos reeducandos do semiaberto após autorização judicial, para 

situações como visita à família, participação em curso profissionalizante, de 

segundo grau ou de ensino superior, ou presença em atividades que contribuam 

para o seu convívio social. As saídas apresentam prazo máximo de sete dias e 

podem ser renovadas por até quatro vezes durante o ano. Conforme destaca o 

art. 123 da LEP, esse tipo de benefício depende da autorização do juiz de 

execução, atuação do Ministério Público e da Administração Penitenciária, e 

deve atender os requisitos de: comportamento adequado, cumprimento mínimo 

da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.  

Devido à escassez de vagas em estabelecimentos penais voltados para 

o regime semiaberto, especialmente para os reeducandos que progridem para 

esse tipo de regime, definiu-se recentemente que o interno em processo de 

progressão de pena não poderá continuar num regime mais gravoso do que o 

definido pela justiça. Dessa forma, torna-se necessário conduzi-lo ao regime 

aberto com monitoramento eletrônico ou à prisão domiciliar até que a vaga em 

regime semiaberto seja disponibilizada. Apesar de ser uma decisão justa na 

teoria, na prática, infelizmente, milhares de pessoas permanecem cumprindo o 



28 
 

regime semiaberto em estabelecimentos voltados para o regime fechado. Bem 

como destaca Nucci (2014, apud WINCK et al., 2017), nesse tipo de situação [...] 

“nada de útil se poderá esperar do processo de recuperação do condenado. 

Resta claro que quando o presídio está superlotado a ressocialização torna-se 

muito mais difícil, dependente quase que exclusivamente da boa vontade 

individual de cada sentenciado”. 

Por último, o regime aberto pode ser cumprido em casa do albergado ou 

em estabelecimentos adequados, situados em centro urbano e sem obstáculos 

físicos contra a fuga. De acordo com o art. 36 do CP, caracteriza-se por ser um 

tipo de regime baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do 

reeducando. Ele deverá trabalhar, frequentar curso ou alguma atividade 

relacionada fora do estabelecimento e sem vigilância, sendo determinado seu 

recolhimento no período noturno e nos dias de folga. Em razão da falta de casas 

de albergado em diversas comarcas, o Superior Tribunal de Justiça tem 

determinado o cumprimento de pena do regime aberto em prisão albergue 

domiciliar com monitoramento eletrônico, apesar de não ser uma decisão 

enquadrada na LEP.  

O trabalho do reeducando em regime aberto é regido pela CLT, enquanto 

o trabalho dos condenados do regime fechado e semiaberto obedece aos 

imperativos da LEP. Em todos os casos, segundo o art. 29 da Lei de Execução 

Penal, o trabalho será remunerado e não poderá ser inferior a três quartos do 

salário mínimo.  

 

2.3.4 A Lei de Execução Penal no Brasil  

 

Desde o Código Penal do Império, diversos projetos relacionados à 

questão da execução penal foram apresentados, sem, no entanto, se converter 

em lei. Uma Resolução das Nações Unidas, promulgada em 1953, apresentou 

as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, ainda assim sem fazer 

relação com o sistema legislativo brasileiro. Somente em 1983, com a aprovação 

do projeto de lei do Ministro da Justiça Ibrahim Abi Hackel, que se consolidou a 

Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, também chamada de Lei de Execução 

Penal.  
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Segundo o art. 1º da Lei de Execução Penal, “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. ” 

Em seu art. 3º, destaca-se que “não haverá qualquer distinção de natureza 

racial, social, religiosa ou política.” Os direitos dos recuperandos também se 

encontram garantidos, ao menos em teoria, no art. 38 do Código Penal, em que 

“o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, 

impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. ” 

Também de acordo com o art.5º, XLIX, da Constituição Federal, aos presos fica 

garantido o respeito à integridade física e moral. Apesar de mostrar-se bastante 

progressista ao se atentar à preservação dos bens jurídicos assim como à 

reinserção do apenado na sociedade, a ineficácia da lei em sua aplicação prática 

continua sendo uma das maiores dificuldades encontradas no universo prisional.  

Conforme o art. 39 da LEP, compreende-se como deveres do privado de 

liberdade: 1) o comportamento disciplinado e o cumprimento fiel de sua pena; 2) 

a obediência ao servidor e o respeito pelas pessoas com que se relaciona; 3) 

objeção à fuga e à subversão da ordem; 4) execução do trabalho e das tarefas 

recebidas. Já segundo o art. 41 da mesma lei, define-se como direitos do preso: 

1) alimentação e vestuário; 2) trabalho remunerado; 3) previdência social; 4) 

armazenamento do salário em caderneta de poupança; 5) proporcionalidade na 

distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 6) exercício 

das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, 

desde que compatíveis com a execução da pena; 7) assistência material, à 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 8) proteção contra qualquer forma 

de sensacionalismo; 9) entrevista pessoal e reservada com o advogado; 10) 

recebimento de visitas em dias determinados; 11) ser chamado pelo próprio 

nome; 12) igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da 

individualização da pena; 13) comunicação direta com o diretor do 

estabelecimento; 14) petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 15) 

contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e 

de outros meios de informação que não comprometam a moral e dos bons 

costumes; 16) atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 

responsabilidade da autoridade judiciária competente. Alguns desses direitos 

podem ser restringidos em caso de regime disciplinar diferenciado.  
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No que se refere às atividades de trabalho, a LEP define, no art. 28, que 

o trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade 

educativa e produtiva. O trabalho deverá ser determinado conforme as aptidões, 

capacidade, condição pessoal e necessidades futuras do detento, assim com as 

oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho (art. 31 e 32). A jornada de 

trabalho não deve ser inferior a seis e nem superior a oito horas, com descanso 

aos domingos e feriados, podendo exercer trabalhos de manutenção do 

estabelecimento em horário especial. Além disso, o condenado também poderá 

remir parte do tempo de cumprimento da pena por meio do trabalho (art. 126), 

com a razão de um dia de pena por três trabalhados.  

A LEP estabelece, em seu art. 17, que a assistência educacional deve 

englobar a instrução escolar e a formação profissional do recuperando, sendo o 

ensino do primeiro grau obrigatório (art. 18) e o ensino profissional ministrado 

em nível de aperfeiçoamento técnico (art. 19). Sobre a assistência à saúde, fica 

determinado que será de caráter preventivo e curativo (art. 14), oferecendo 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Caso não haja, no 

estabelecimento penal, um equipamento voltado especificamente para isso, o 

serviço poderá ser prestado em outro local (§ 2º). Além disso, segundo o art. 82, 

§ 1º, é obrigatória a existência de estabelecimentos próprios para mulheres e 

maiores de sessenta anos, sendo adequados à suas condições pessoais.  

Os reeducandos podem receber visitas íntimas para que possam manter 

relações sexuais com seus cônjuges, companheiros ou companheiras, direito 

esse que pode contribuir no bem-estar dos indivíduos assim como pode evitar 

atos de abuso sexual entre os mesmos.  

Os direitos políticos dos detentos ficam limitados pelo art. 15, III, da 

Constituição Federal, visto que o apenado não poderá ter direito ao voto nem à 

candidatura a um cargo público eletivo, exceto nos casos de presos provisórios 

e jovens maiores de 16 anos que cumprem medidas socioeducativas.  

Segundo o art. 61 da LEP, os órgãos responsáveis pela execução penal 

são: 1) o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 

incumbido de estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de 

estabelecimentos penais; 2) o Juízo da Execução; 3) o Ministério Público; 4) o 

Conselho Penitenciário; 5) os Departamentos Penitenciários (DEPEN), que no 

caso de Santa Catarina é denominado Departamento de Administração Prisional 
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(DEAP); 6) o Patronato, destinado a assistir os albergados e os egressos e que 

em Santa Catarina ainda não apresentou sinais de atuação; 7) o Conselho da 

Comunidade, representado em Florianópolis pelo Conselho da Comunidade na 

Execução Penal da Capital (CCEPC). 

Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro 

em 2019, a proposta conhecida como “Pacote anticrime” alterou itens da 

Legislação Penal e da Lei de Execução Penal, com o objetivo de endurecer o 

Código Penal, combater facções, tráfico de drogas e armas e crimes violentos 

ou hediondos. Entre os principais pontos alterados estão: o aumento da pena 

máxima, que mudou de 30 para 40 anos de privação de liberdade; o fim da saída 

temporária para condenados por crime hediondo com morte, que antes não 

admitia proibição; e o aumento no tempo exigido para a progressão de regime 

nos casos de crimes hediondos com resultado em morte, cometidos por 

reincidentes, com mudança de 60% (3/5) para 70% do cumprimento de pena.  

Sobre a problemática do enrijecimento das penas, o Promotor de Justiça 

Samuel Miranda Colares4 comenta: 

 

O endurecimento das penas revela-se medida de pouca valia na 
prevenção de novos crimes: em vez de estimular a ressocialização de 
apenados, torna o processo mais longo e potencialmente menos eficaz, 
[...] Trata-se de uma área bastante sensível da segurança pública, que 
nas últimas décadas produziu verdadeiros exércitos de criminosos, 
especialmente soldados do crime organizado. Não por acaso, as três 
principais organizações criminosas brasileiras – o Primeiro Comando da 
Capital (PCC), o Comando Vermelho e o Primeiro Comando do 
Maranhão – nasceram no interior de estabelecimentos prisionais, nas 
pegadas da negação de direitos que os apenados padecem nestes 
locais.  
 
 

Apesar dos argumentos utilizados para combater a prática de crimes, tais 

alterações parecem não levar em conta a atual situação de superlotação das 

unidades prisionais brasileiras, além de endurecer as penas com base em 

práticas semelhantes à vingança, visto que uma dificuldade maior em progredir 

de regime gera baixas expectativas de mudança social. 

 

                                                           
4 Trecho retirado do seguinte documento: Ministério Público. Conselho Nacional do Ministério 

Público. A visão do Ministério Público sobre o sistema prisional brasileiro. Brasília, 2016.  

 

https://www.facebook.com/ConselhodacomunidadeCCEPC/
https://www.facebook.com/ConselhodacomunidadeCCEPC/
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3. QUEM SÃO OS REEDUCANDOS E COMO SÃO VISTOS? 

3.1 A Percepção dos atores 

 

Com o intuito de extrapolar as limitações que as fontes bibliográficas 

muitas vezes impõem a respeito da vivência prática e do conhecimento adquirido 

no cotidiano, buscou-se realizar entrevistas formais e estabelecer diálogos 

informais com alguns personagens significativos do universo prisional, 

especialmente aqueles presentes nas instituições visitadas durante o ano de 

2019. Com exceção do primeiro exemplo, cujo perfil foi traçado com base nos 

dados divulgados por órgãos oficiais e em entrevistas realizadas por produções 

do audiovisual, todas as outras falas apresentadas a seguir são fundamentadas 

em pessoas reais e suas experiências. 

3.1.1 O Reeducando5 

 

Marcelo, 29 anos 

Jovem, negro e casado, Marcelo estudou até a 8ª série, mas já trabalhou 

em lojas de shopping, obras de construção civil e uma gráfica. Começou a 

consumir drogas e a se envolver com o tráfico logo na adolescência, iniciando 

suas idas e vindas para a prisão, cumprindo no momento o regime semiaberto. 

Marcelo tem uma filha pequena e costumava receber visitas regulares de sua 

esposa, no entanto devido aos gastos de locomoção, as visitas passaram a ser 

menos frequentes. Já sofreu algumas perdas familiares até os 19 anos, trazendo 

consequências negativas para a sua saúde psicológica. Segundo ele, o apoio da 

família faz muita falta, principalmente porque vinha ganhando novos 

aprendizados com sua filha. Apesar da distância, tem encontrado suporte na fé 

e na religião.  

Em tom de indignação, Marcelo pede que as pessoas não julguem os 

apenados apenas pelo sensacionalismo apresentado pela mídia. Uma de suas 

reclamações é a monotonia na prisão, uma vez que não há nada para fazer além 

de deitar e assistir tv, acaba surgindo uma falsa ideia de que os internos estão 

                                                           
5 Devido ao impedimento de realizar entrevistas com os reeducandos do regime 

semiaberto, optou-se por basear a descrição em relatos do documentário Zaratustra ainda fala, 
de 2016, e no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias realizado pelo DEPEN, em 
2019. Além disso, nome e idade foram criados para preservar a privacidade dessas pessoas.  
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sempre desocupados. De acordo com sua experiência, é muito difícil conseguir 

um emprego depois de sair da prisão, por isso o tráfico de drogas acaba sendo 

o caminho mais fácil. Marcelo sugere uma parceria entre Estado e empresas 

para que os recuperandos consigam um trabalho digno após cumprirem suas 

penas e vê com bons olhos os estudos e os cursos de formação. Durante o 

regime semiaberto, trabalhou numa cooperativa de alimentos e ficou 

extremamente contente com a vivência adquirida. Marcelo diz que o sofrimento 

na prisão não vale a pena e que pretende conseguir um emprego quando estiver 

livre. 

  

3.1.2 O Supervisor Administrativo6 

 

César, 41 anos. 

Homem, pardo e casado, César é um dos funcionários administrativos de 

uma unidade prisional de regime semiaberto. Oriundo de uma família bem-

sucedida, César acredita que o ato de cometer um crime é muito mais uma 

questão de escolha do que de necessidade. Como ele mesmo relata, a chave 

para a organização de uma unidade prisional está relacionada à ordem, à 

disciplina e ao trabalho, visto que sem o conhecimento de um ofício, 

eventualmente o apenado vai escolher o caminho do roubo quando cumprir sua 

pena. De acordo com a sua visão, a premissa do regime semiaberto de uma 

convivência coletiva para fins de ressocialização é uma utopia e ele apenas 

auxilia em sua execução pois é o que a lei determina. Quando perguntado sobre 

o perfil social dos recuperandos, César afirmou que os índices de 

encarceramento da população negra em Santa Catarina são baixíssimos e que 

as taxas de recuperação da unidade prisional em que trabalha são satisfatórias, 

mesmo não apresentando dados concretos sobre o assunto. 

No que concerne suas opiniões pessoais, César não se considera uma 

pessoa nem de esquerda e nem de direita e enfatiza que um governo não deve 

atender às demandas das minorias, mas às da população como um todo. A sua 

resposta para o crescimento do país está na família, independentemente do 

                                                           
6 A descrição apresentada é baseada num relato verídico. No entanto, para preservar a 

privacidade do indivíduo, optou-se por alterar nome, idade e algumas informações pessoais. 
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gênero e da orientação sexual de seus membros. Além disso, mostra-se contra 

o usufruto das cotas raciais, com o argumento de que essa não é a forma correta 

de inserção social. Segundo ele, as oportunidades dependem do esforço pessoal 

de cada um.  

 

3.1.3 O Agente de Segurança7 

 

Anderson, 38 anos. 

Homem, negro e casado, Anderson é o guarda de contenção externa de 

uma unidade prisional de regime semiaberto. Possui um contrato terceirizado há 

mais de sete anos e tem como função garantir a segurança nos muros de 

separação e nas torres de vigilância. Segundo as regras da unidade, ele não 

pode manter contato pessoal com os apenados, devendo manter uma 

comunicação sucinta e estritamente necessária. Ele mora na região próxima à 

unidade prisional e relata que os moradores da vizinhança têm uma visão 

exagerada e pessimista sobre a unidade. Na sua perspectiva, a unidade em que 

trabalha ostenta alguns pontos positivos, mas também poderia ser melhor 

estruturada. O agente afirma que nunca se sentiu inseguro fora do trabalho, o 

que o motivou a não portar armas de fogo durante esse período, apesar de ter 

uma profissão relativamente arriscada.  

Anderson entende a cautela que deve existir em seu trabalho, no que se 

refere ao tratamento e à relação dos agentes com os recuperandos, mas percebe 

a importância que as oportunidades trazem, como os estudos, o trabalho e os 

momentos de saída temporária para visitar a família e facilitar a ressocialização. 

Ele cita o sistema APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado), 

situado em Minas Gerais, como um modelo bastante interessante de 

cumprimento de pena, visto que os funcionários não precisam utilizar armas de 

fogo nesse tipo de unidade.  

 

3.1.4 O Assistente Religioso8 

 

                                                           
7 A descrição apresentada é baseada num relato verídico. No entanto, para preservar a 
privacidade do indivíduo, optou-se por alterar nome, idade e algumas informações pessoais. 
8 A descrição apresentada é baseada num relato verídico. No entanto, para preservar a 

privacidade do indivíduo, optou-se por alterar nome, idade e algumas informações pessoais. 
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Pereira, 51 anos. 

Homem, branco e casado, Pereira faz parte de um grupo especificamente 

voltado para atendimentos em unidades prisionais, socioeducativas e hospitais 

de custódia. Sua função ali não é ser voluntário, como o próprio destaca, mas 

ser um trabalhador espírita. Segundo ele, a principal diferença entre os termos é 

que o primeiro está relacionado à vontade e à disposição individual de quem 

pratica o voluntariado, enquanto o segundo demonstra que o principal 

interessado é o próprio trabalhador, que também será o maior beneficiado.  

O envolvimento com esse grupo, denominado AEUPS (Atendimento 

Espírita em Unidades Prisionais e Socioeducativas) engloba desde a 

comunicação com os reeducandos por meio de cartas fraternas até o 

atendimento presencial, sendo necessário estar vinculado a um centro espírita, 

participar da formação de ensino e frequentar as reuniões ordinárias. Como 

Pereira destaca, é quase um senso comum achar que todas as prisões estão 

lotadas, em condições precárias e que todos ali dentro são ‘bandidos’. Segundo 

ele “[...] muita gente pensa que hoje só tem bandido, eles usam essa palavra, 

logicamente nós não usamos né. Então eles acham que ‘lá só tem bandido, 

quem tá preso é porque é criminoso, [...] lá não tem inocente’, então existe ainda 

esse rótulo totalmente ignorante”.  

Por isso a importância do trabalhador espírita realmente conhecer a 

realidade das unidades prisionais e poder instruir os mais leigos sobre esse 

universo. O próprio Pereira pontua que as prisões são compostas por “irmãos” 

que praticaram crimes graves, crimes amenos e até inocentes, pessoas 

analfabetas e com pós-graduação, profissionais de diversas áreas, classes 

sociais e etnias. Em sua visão, hoje em dia qualquer um pode ser preso por 

motivos totalmente inesperados. 

Para Pereira, o foco dos atendimentos não é apenas o reeducando mas 

também os funcionários das unidades prisionais, especialmente os agentes 

penitenciários. Em resumo, ele descreve:   

 

[...] o juiz mal vê a pessoa, ele julga, manda lá pra dentro e lá fica. O 
delegado também é a mesma coisa. A polícia também joga lá dentro, o 
diretor da prisão normalmente também não tem muito contato. Agora o 
agente prisional é vinte e quatro horas em contato, ainda mais hoje com 
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essa superlotação e com essas guerras de facção realmente é um clima 
muito delicado, muito instável. Então a gente leva muitos livros, a gente 
primeiro chega pro agente, mostra a importância de eles relaxaram, de 
eles tomarem cuidado com eles mesmos. 

 

O principal lema adotado pelo grupo para o atendimento aos apenados é 

o Mateus, 25: “Estive preso e fostes me visitar...” Com essa bandeira, Pereira 

enfatiza que: 

O crime que ele fez é uma coisa, mas ele não é o crime, ele teve a 
atitude. Pode até não estar arrependido, mas a atitude é uma coisa, a 
pessoa é outra, e como Jesus garante que nenhuma ovelha que meu pai 
me confiou se perderá, então baseado nisso a gente tem certeza 
absoluta que essa pessoa vai ser recuperada. Quantas encarnações 
forem necessárias isso é com ele, mas se a gente tem certeza absoluta 
a gente ta fazendo o nosso papel, a gente ta fazendo o que a gente 
gostaria que fizessem com a gente ne, a questão da oportunidade.9 

 

Para ele e para a entidade como um todo, sua função é levar naqueles 

ambientes as sementes de luz. Mesmo que o indivíduo esteja dormindo, as 

palavras ouvidas ficarão guardadas e em algum momento poderão germinar. Há 

um certo tempo, um rapaz que já havia cumprido sua pena encontrou Pereira 

pela rua e disse que, apesar de ser evangélico, suas palavras como trabalhador 

espírita nunca foram esquecidas.   

 

3.2 Perfil social no contexto brasileiro  

 

A quantidade de pessoas privadas de liberdade no Brasil tem atingido 

números preocupantes nos últimos anos. Como foi dito no início desse trabalho, 

de acordo com o DEPEN, em 2019 a população prisional (773.151 pessoas) 

totalizou praticamente o dobro do número de vagas disponíveis (461.026). Esses 

valores atuais representam um aumento de cerca de 6,39% em relação aos 

dados divulgados em 2016. Comparando com dados referentes ao ano de 2000 

(232.755 pessoas), a quantidade de indivíduos encarcerados mais que triplicou.  

De acordo com o levantamento de 2019, cerca de 33% das pessoas 

privadas de liberdade ainda não foram julgadas nem condenadas, 46% se 

encontram sob o regime fechado, 17% sob o regime semiaberto e 4% sob o 

regime aberto. A maior taxa de ocupação se refere ao regime fechado (172%), 

                                                           
9 As falas destacadas são baseadas em entrevista realizada pessoalmente, em outubro de 2019, com um 
dos membros do AEUPS, localizado na cidade de Florianópolis.  
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seguido do regime semiaberto (161%), e dos presos provisórios (161%). Além 

disso, o universo prisional em si é predominantemente masculino, posto que 

82,91% dos estabelecimentos penais são destinados ao público masculino, 

4,61% ao público feminino e 12,47% é classificado como misto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime, no Brasil. Fonte: 

DEPEN, 2019/ Gráfico elaborado pela autora. 

 

Levando-se em conta a faixa etária, segundo dados de 2019, grande parte 

(45%) da população prisional é formada por jovens de 18 a 29 anos. 

Comparando-se com a parcela de jovens da população brasileira como um todo, 

a faixa etária para esse grupo está sobrerepresentada no sistema prisional, visto 

que segundo dados do IBGE de 2018, essa mesma faixa etária correspondia a 

cerca de 18% da população total do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Fonte: DEPEN, 2019/ Gráfico 

elaborado pela autora. 
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Os dados sobre a raça, cor e etnia da população prisional também são 

inquietantes, especialmente porque no universo prisional cerca de 56% da 

população é formada por pessoas pretas e pardas e 28% por pessoas brancas, 

enquanto no país como um todo, segundo a pesquisa de autodeclaração 

realizada pelo IBGE, em 2015, a população branca correspondia a 45% ao passo 

que pretos e pardos somavam quase 54% do total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade. Fonte: DEPEN, 2019/ Gráfico 

elaborado pela autora. 

 

No que se refere à educação, percebe-se um baixo grau de escolaridade 

da população prisional, onde cerca de 60% da população prisional ainda não 

teve acesso ao ensino médio. A maior parcela corresponde à população com 

ensino fundamental incompleto (49%).  
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Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil. Fonte: DEPEN, 2019/ Gráfico 

elaborado pela autora. 

 

Com relação às questões familiares, nas unidades prisionais 

pesquisadas, cerca de 46% da população privada de liberdade é solteira. No 

entanto, uma parcela considerável (28%) é casada ou mantém união estável. 

Apesar de dispor de uma baixa amostragem coletada das unidades prisionais 

(cerca de 9% da população prisional), de acordo com dados do DEPEN de 2016, 

53% dos homens privados de liberdade não tinham filhos, enquanto 47% tinham 

pelo menos um filho. No contexto das mulheres, 74% delas tinham no mínimo 

um filho.  
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Porcentagem de pessoas em privação de liberdade por estado civil, no Brasil. Fonte: 

DEPEN, 2019/ Gráfico elaborado pela autora. 

 

As pessoas com deficiência também fazem parte do universo prisional, 

constituindo aproximadamente 1% da população privada de liberdade. A maior 

parte delas apresenta deficiência intelectual (cerca de 3.018 pessoas), seguida 

de pessoas com deficiência física (2.044 pessoas). Outra informação que pode 

ser considerada relevante é a que se refere à procedência dos indivíduos 

privados de liberdade, posto que aproximadamente 96% da população prisional 

tem suas origens em áreas urbanas, sejam elas de municípios do interior ou de 

regiões metropolitanas.  

 

3.3 Perfil social em Santa Catarina 

No Estado de Santa Catarina, de acordo com dados do DEPEN de 2019, 

a população prisional totaliza cerca de 25.203 pessoas, sendo a grande maioria 

(83,34%) representada por uma população masculina. Com cerca de 18.374 

vagas disponíveis, o Estado demonstra um déficit de 6.829 vagas, sendo o 

regime semiaberto com a maior proporção, equivalente a uma taxa de ocupação 

de quase 165%. Cerca de 23% da população privada de liberdade ainda não 

passou por nenhum tipo de julgamento ou condenação, 46% está sentenciada 

em regime fechado, 22% em regime semiaberto, 9% em regime aberto e o 

restante se encontra em medida de segurança de internação ou tratamento 

ambulatorial. No Estado, 36 estabelecimentos são destinados ao recolhimento 

de presos provisórios, 11 ao cumprimento de pena em regime fechado e apenas 

1 para o regime semiaberto. No total, são 51 estabelecimentos penais 

disponíveis, sendo nenhum incluído na categoria de Centro de Ressocialização.  
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Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime, em Santa 

Catarina. Fonte: DEPEN, 2019/ Gráfico elaborado pela autora. 

 

Repetindo a tendência dos dados a nível nacional, boa parte das pessoas 

privadas de liberdade em Santa Catarina (39%) correspondem à faixa etária de 

18 a 29 anos, sendo novamente um grupo sobrerepresentado em comparação 

com a população jovem do Estado (18%10). O número de pessoas com mais de 

61 anos de idade equivale a 489 (2%), quantidade essa muito maior do que as 

85 vagas disponíveis exclusivamente para idosos, segundo dados do DEPEN de 

2019.  

Os dados sobre raça, cor e etnia também são inquietantes, já que mesmo 

tendo uma população branca como maioria dos privados de liberdade, 30% do 

total corresponde à população de pretos e pardos. Levando-se em conta a 

pesquisa de autodeclaração do Censo de 2010, cerca de 15% da população do 

Estado corresponde a pardos e negros, sendo novamente um grupo 

sobrerepresentado no sistema prisional.  

 

                                                           
10 Porcentagem adquirida a partir do Censo 2010 do IBGE, correspondente aos jovens de 20 a 29 anos 
no Estado de Santa Catarina.  
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Faixa etária das pessoas privadas de liberdade, em SC; e Raça, cor ou etnia das pessoas 

privadas de liberdade, em SC. Fonte: DEPEN, 2019/ Gráfico elaborado pela autora. 

 

Sobre a escolaridade, 34% da população prisional no Estado tem apenas 

o ensino fundamental incompleto, totalizando 50% da população sem ter tido 

acesso ao ensino médio. No que se refere ao estado civil, 40% da população em 

privação de liberdade é solteira e 34% é casada ou mantém união estável.  
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Escolaridade das pessoas privadas de liberdade em Santa Catarina. Fonte: DEPEN, 2019/ 

Gráfico elaborado pela autora. 

 

Um dado positivo é aquele correspondente aos apenados com algum tipo 

de deficiência, visto que, em Santa Catarina, esse valor chega a 215, sendo 

abaixo das 352 vagas disponíveis em estabelecimentos com módulos/alas/celas 

adaptados ou parcialmente adaptados segundo a Norma ABNT n. 9050. Sem 

dados concretos sobre o número de apenados LGBT no Estado, apenas 10% 

dos estabelecimentos disponibilizam ao total 47 vagas em ala ou cela destinadas 

exclusivamente às pessoas privadas de liberdade que se declarem LGBT. No 

que se refere à nacionalidade, ao total 55 recuperandos são de origem 

estrangeira. Enfim, sobre a procedência dos privados de liberdade, a maior parte 

deles tem sua origem em áreas urbanas.  

Aproximadamente metade dos apenados consultados pelo DEPEN em 

2019 cumpria pena de até 8 anos de detenção. Cerca de 12.190 pessoas 

privadas de liberdade não puderam fornecer informações a respeito deste item. 

Dos 14.670 apenados consultados pelo DEPEN, 5.341 cumpriam pena por 

crimes contra o patrimônio, 4.755 por crimes relacionados às drogas, 1.791 por 

crimes contra a pessoa e 1.040 por crimes contra a dignidade sexual.    

Outros dados críticos fazem referência à saúde mental e física dos 

apenados. Segundo levantamento do Ministério Público realizado em 2015, 

Santa Catarina apresentou a maior média de suicídios, de presos com ferimentos 

e de maus tratos a presos/internos por servidores por unidade prisional entre os 

estados do sul do Brasil, além da segunda maior média de mortes por unidade 
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prisional, ficando atrás apenas do Paraná. Enquanto isso, a média de rebeliões 

foi a mais baixa entre a região estudada, o que faz levantar questionamentos 

sobre as origens desses traumas e lesões físicas e de como eles estão sendo 

enfrentados pelas instituições.  

 

Quantidade média de suicídios por unidade para cada estado, 2014-2015.  Fonte: SIP-MP, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Proporção de unidades com registro de maus tratos a presos/internos por servidores 

para cada estado, 2014-2015. Fonte: SIP-MP, 2016. 

 

 

3.4 A seletividade penal 

 

Apesar do processo histórico de democratização do Brasil durante a 

década de 1980, percebe-se ainda uma contradição entre os princípios de base 

democrática idealizados para a política pública e os aparatos policiais e 

prisionais implementados no país. Com a evolução dos crimes, da violência e do 

sentimento coletivo de insegurança, especialmente relacionados ao direito à vida 

e aos bens patrimoniais, as instituições de segurança pública buscaram outras 

formas de conter a criminalidade, baseando-se em práticas mais severas e 

repressivas e investindo majoritariamente em questões emergenciais, como o 

aumento nas taxas de encarceramento e a criação de vagas no sistema prisional.  
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Em contrapartida, as mesmas não se atentaram às questões estruturais 

desse mesmo sistema, às medidas preventivas e aos programas de 

ressocialização. Dessa forma, as práticas criminais continuaram aumentando, 

assim como as taxas de reincidência. Como consequência de uma política mal 

planejada, surge então uma crise de confiança nas instituições, em que o 

sentimento geral de impunidade gera reações sociais violentas como a justiça 

por conta própria e a imposição de poder sobre os mais vulneráveis. No gráfico 

abaixo, percebe-se a disparidade nos gastos com o sistema prisional, tornando 

evidente a política repressiva e de encarceramento que vem sendo 

implementada nos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos fornecidos pelo Fundo Penitenciário Nacional, entre 1995 e 2010, também 

encontrado no trabalho de Monteiro e Cardoso, 2013. 

 

Segundo dados disponibilizados pelo DEPEN em 2019, a maior parte da 

população prisional está encarcerada devido à consumação de crimes 

relacionados às drogas (39,42%), como tráfico e associação para o tráfico; 

crimes contra o patrimônio (36,74%), como furto, roubo e roubo qualificado; e 

crimes contra a pessoa e contra a dignidade sexual, que correspondem a cerca 

de 11,38% e 4,3%, respectivamente. Entre os anos de 2007 e 2012, os maiores 

responsáveis pelo aumento do número de apenados no Brasil foram crimes 

ligados ao tráfico de drogas (+111%) e ao furto (+35,57%), seguidos de estupro, 

homicídio, roubo e latrocínio. Esses valores mostram que a maior parte da 

população encarcerada não representa criminosos violentos, mas indivíduos 

condenados por crimes menos severos, o que pode ser novamente confirmado 
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pelos dados divulgados sobre o ano de 2019, onde 13,6% da população prisional 

cumpria pena de no máximo 4 anos e 20% cumpria pena de 4 a 8 anos, 

considerando ainda que esses valores se inserem numa amostragem válida de 

apenas 66% de toda a população carcerária.  

Com a tolerância do Estado com relação à ilegalidade do recolhimento de 

apenados em regime mais severo que o determinado judicialmente, torna-se 

comum a convivência entre pessoas que cometeram delitos menos graves com 

indivíduos condenados por crimes mais críticos, criando assim uma ambiência 

de “escola do crime”, em que os últimos inserem os primeiros em novas práticas 

criminosas até então desconhecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de pessoas presas por tempo total de penas. Fonte: DEPEN, 2019/ Gráfico 

elaborado pela autora. 

. 

 

Segundo Adorno e Pasinato (2010), a atuação das agências policiais pode 

influenciar nas decisões finais de aprisionamento, já que a natureza da autoria e 

o flagrante são os fatores que mais interferem na investigação de um crime, 

superando muitas vezes a gravidade do delito. Uma das questões associadas 

ao flagrante é o desempenho da Polícia Militar, responsável por esse tipo de 

operação através da vigilância nas ruas. De acordo com os mesmos autores, a 

Polícia Militar, adepta à lógica de “caçar bandidos’, tende a investigar crimes de 
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infratores já conhecidos do aparelho repressivo, explorando o óbvio e deixando 

de enfrentar desafios levantados pelo crescimento dos crimes e por novos tipos 

de violência, como aquela decorrente do crime organizado. Essa lógica se inclina 

também para uma marginalização de ambientes já marginalizados. Com a 

atuação em bairros onde a prática de crimes, ou pelo menos a suspeita deles é 

frequente, aliado ao temor da população civil, intensificam-se as ações policiais 

arbitrárias e a desigualdade na aplicação de sanções. Conforme revela a 

reportagem publicada em 2019 pela Agência Pública, os flagrantes de tráfico de 

drogas realizados por agentes policiais seguem um padrão: 

 
Ficaram em campana observando a movimentação da rua. Ao 
identificarem uma pessoa em atitude suspeita, faziam a abordagem. Em 
alguns casos, eles admitem que nem sequer presenciaram uma ação de 
traficância. ‘O acusado olhava demasiadamente para os lados’, relata 
um dos agentes, o que os levou a abordar o indivíduo. Os policiais então 
alegam ter encontrado drogas em posse do suspeito, e que este lhes 
confessou informalmente o tráfico.  

 

A penalização do uso e comercialização das drogas tem sido um dos 

principais agravantes da superlotação das prisões. No primeiro Código Penal da 

República, de 1890, não havia ainda uma diferenciação entre substâncias lícitas 

e ilícitas, tendo apenas a multa como pena prevista. No entanto, desde então, 

foram nove alterações legislativas com o propósito de endurecimento penal, 

sendo essa a norma que mais sofreu alteração desde a primeira lei penal 

brasileira.  

A norma penal sobre as drogas passou a determinar penas aproximadas 

às de homicídio e penas médias mais graves que as de estupro e roubo, além 

de ser uma das responsáveis pelo aumento da lotação carcerária com a Lei de 

Drogas nº 11.343, instituída em 2006. A lei permite que, em diversas 

condenações por tráfico de drogas, sejam comuns os casos em que as provas 

produzidas pela acusação fiquem restritas apenas aos laudos de apreensão de 

drogas, aos antecedentes criminais do acusado e aos depoimentos dos 

envolvidos na ocorrência, normalmente sendo esses os policiais, priorizando 

assim a hipótese do crime em detrimento de provas concretas.  

A partir da década de 1970, a pena máxima para o crime de tráfico de 

drogas aumentou drasticamente, provavelmente influenciada pela política de 

“guerra contra as drogas”, anunciada pelo presidente norte-americano Nixon e 
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executada por Ronald Reagan em 1982. Conforme explica Alexander (2010), a 

guerra contra as drogas foi declarada antes mesmo de ser um assunto recorrente 

na mídia, e somente alguns anos após sua efetivação que a proliferação do crack 

foi vista pelos bairros negros e pobres dos Estados Unidos. A estratégia midiática 

do governo para conquistar a adesão do público contou com imagens raciais 

negativas e estereotipadas relacionadas ao consumo e tráfico de crack. A 

declaração da guerra contra as drogas gerou consequências nocivas visto que 

o número de prisões por drogas aumentou, especialmente entre pessoas de cor. 

Alguns estudiosos do sistema prisional norte-americano até mesmo o 

identificam como a quarta “instituição peculiar”, instaurada para confinar e 

controlar os afro-americanos, assim como fizeram a escravidão, o sistema de 

Jim Crow e o surgimento dos guetos. O sistema prisional inclusive se assemelha 

ao gueto em diversos aspectos. Nas palavras de Wacquant (2003), ambos se 

aproximam no intuito de “confinar uma população estigmatizada de maneira a 

neutralizar a ameaça material e/ou simbólica que ela faz pesar sobre a sociedade 

da qual foi extirpada”.  

Não só a desproporcionalidade penal, a seletividade econômica e social 

como também os custos econômicos exorbitantes estão relacionados à punição 

contra as drogas. Segundo Boiteux e Pádua (2013), “tal política punitiva, ao 

priorizar a prisão e deixar em segundo plano a prevenção e o tratamento, é 

apontada como responsável pelo aumento da superpopulação carcerária”. 

Considerando o valor aproximado de R$ 1.855 bilhões gastos mensalmente com 

a população prisional brasileira, considerada a terceira maior do mundo, cerca 

de R$ 730.598 milhões11 são gastos apenas com as pessoas condenadas por 

drogas.  

Conforme apresentado anteriormente, grande parcela dos indivíduos 

encarcerados no Brasil estão entre os grupos dos jovens de 18 a 29 anos, 

representantes da população negra e com baixa escolaridade. Não existe um 

dado conclusivo sobre as taxas de reincidência no país, no entanto as 

estimativas tendem a variar de 30% a 70%, dependendo do conceito trabalhado. 

De acordo com uma amostragem fornecida pelo IPEA em 2015, entre o grupo 

de pessoas reincidentes, predominam os jovens na faixa dos 25 anos em diante, 

                                                           
11 Montante obtido a partir da média nacional de custo por preso apresentada pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), equivalente a R$ 2.400.  

http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
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apesar da proporção de reincidentes com menos de 25 anos ser considerável 

(um terço do total). Esse dado revela que tais pessoas já foram condenadas por 

algum crime cometido numa idade inferior àquela constatada pela pesquisa, fato 

esse que reforça a realidade atual onde as prisões e também as unidades 

socioeducativas para menores infratores não estão conseguindo cumprir seu 

papel ressocializador, especialmente entre a população jovem.  

No que concerne a raça e a cor, a população parda representa a maioria 

entre os não reincidentes (53,6%), enquanto a população branca corresponde à 

maioria entre os reincidentes (53,7%). Sobre a escolaridade, a porcentagem de 

pessoas sem instrução ou com ensino fundamental equivale a 80,3%, dentro do 

grupo dos reincidentes. A respeito da ocupação, entre os mesmos reincidentes 

cerca de 92,5% declarou ter uma profissão ou emprego. Pode-se traçar uma 

relação entre a porcentagem de reincidentes com alguma ocupação e os 

chamados “working poor”, descritos por Wacquant (2003) como uma parcela da 

população economicamente ativa que não consegue sair da situação de miséria, 

já que mesmo que trabalhe sua renda continua sendo insuficiente.  Além disso, 

no que se refere ao gênero, a proporção de homens reincidentes é 

extremamente maior que a de mulheres reincidentes, visto que a porcentagem 

de mulheres equivale a apenas 1,5%.  

 

3.5 A desumanização dos reeducandos. 

 

Nos últimos anos, tem-se visto a ascensão de discursos moralistas e 

segregadores, seja em território nacional ou em escala global. Esse viés 

conservador, que acaba por influenciar desde opiniões individuais até decisões 

em políticas públicas, pode afetar problemáticas de âmbito social, econômico, 

religioso, sexual e também penal. Assim como enfatiza Alexander (2010), o 

encarceramento em massa não se refere apenas ao sistema de justiça criminal, 

mas também à rede de leis, regras, políticas e costumes que controlam os 

apenados, que são rotulados dentro e fora da prisão. Uma das situações mais 

complicadas desse universo é o fato de que os recuperandos, quando liberados, 

entram num submundo escondido de discriminação legalizada e permanente 

exclusão.  
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O estigma criado em torno da figura do privado de liberdade e do egresso 

gera uma separação legal e cultural determinada pelo “nós” e “eles”. O “nós” 

pode ser vinculado ao chamado “cidadão de bem”, aquele tipo padrão, que em 

teoria cumpre com suas obrigações e paga suas contas. Já o “eles” geralmente 

recebe termos pejorativos como “bandido”, “marginal” ou “delinquente”. Os 

primeiros tendem a justificar a conduta dos últimos pela falta de caráter, esforço 

próprio e preferência pela “vadiagem”, ignorando fatores como vulnerabilidade 

social e financeira. Nos ideais desses cidadãos, a mobilidade social é uma 

prática completamente possível e uma vez fracassada, a responsabilidade é 

meramente pessoal. 

Segundo o sociólogo Wacquant (2003), com a consolidação de políticas 

neoliberais nas últimas décadas, tem-se visto uma derrocada no chamado 

Welfare State. Diferentemente do Social Insurance, que garante assistência 

social a assalariados, desempregados, etc, o Welfare se propõe a atender 

pessoas dependentes ou em situação de miséria, tendo que se submeter a 

condições severas de status e de comportamento para ter acesso ao auxílio. 

Trazendo como justificativa a adaptação a novos modelos econômicos e sendo 

apoiados por uma classe média branca que enxerga a população mais pobre 

como parasita social, os governos optam por cortes orçamentários no campo 

social do Welfare, alegando a necessidade de menos assistência e mais 

emprego sem, no entanto, oferecer oportunidades concretas de trabalho para 

esses dependentes. Soma-se a isso os cortes em serviços públicos para os 

bairros pobres e seus moradores e tem-se como resultado o aumento das 

famílias deserdadas, de jovens desocupados e a intensificação da violência.  

Como resposta a essa insegurança social, o Estado decide agir por meios 

repressivos, como descreve o mesmo autor (2003), com uma “política estatal de 

criminalização das consequências da miséria de Estado”, sendo o 

encarceramento uma medida de regulação da miséria, buscando armazenar os 

refugos que o mercado de trabalho não conseguiu absorver.  
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Outdoor em defesa do Pacote Anticrime exposto na cidade de Porto Alegre, em 

2019. Fonte: Twitter. 

 

Considerando uma passagem na obra de Alexander (2010), sobre a 

dominação do território norte-americano pelos europeus e o obstáculo que a 

população indígena nativa representava para esse feito, a autora comenta que 

durante esse período, a veiculação de imagens dos indígenas americanos em 

livros, jornais e revistas era feita de forma predominantemente negativa. Através 

dessa tática de persuasão popular, uma vez que essa população era vista como 

“selvagem”, eliminá-la seria visto como algo menos moral do que eliminar seres 

humanos. Lamentavelmente, esse é um tipo de conduta ainda presente em 

nossos dias por meio da negligência com relação às condições degradantes no 

sistema prisional, o constrangimento social direcionado às pessoas em privação 

de liberdade, chegando até à circunstância mais vexatória da vingança coletiva 

realizada por meio de linchamentos, em que o cidadão “de bem”, revoltado com 

a prática de um crime (ou apenas a suspeita dele), tortura fisicamente um outro 

indivíduo tendo a convicção de estar do lado certo, apesar de ter alcançado um 

patamar supremo de barbárie. 
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Não se pode afirmar que esse tipo de desdém se origina unicamente das 

massas populares. Autoridades policiais, políticas e midiáticas são também 

responsáveis pela disseminação de ideologias retrógradas, o que 

consequentemente influencia a opinião popular alimentando um ciclo de ideias 

agressivas. Segundo reportagem publicada em 2019 pelo jornal The Intercept 

Brasil, no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro, atitudes violentas por parte 

dos supervisores eram parte do cotidiano dos internos: 

  

 Qualquer coisinha, eles [os agentes] batiam. Não podia falar, conversar. 
Se alguém gritava de uma cela, todo mundo apanhava. Tipo, um faz todo 
mundo apanha, sabe…’Os agentes não eram os únicos a maltratar os 
internos. ‘Com os funcionários a gente não falava. Não tinha nem bom 
dia e nem boa tarde, os cara só chegava e amassava nós, só vinham pra 
bater na gente. Os único que nós conversava um pouco era as 
assistentes sociais e os cara da limpeza. 

  

         De acordo com reportagem realizada pela Folha de São Paulo em 2019, 

o então governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel defendia a retirada do direito 

à visita íntima, o fim da ‘liberdade sexual’ e o aumento da pena máxima para 

participação no crime organizado: 

  

A pena para criminosos do crime organizado não pode ser 35 anos, tem 
que ser 50 anos. E outra: o sistema em que ele tem que ficar preso tem 
que ser um sistema que não tenha visita íntima. Se perdeu a liberdade, 
por que não vai perder a liberdade sexual? Onde é que nós estamos com 
a cabeça? Você tira a liberdade do sujeito, mas não tira a liberdade 
sexual dele. O que que é isso? Perdeu, sim. 

  

O presidente Jair Bolsonaro, ao comentar sobre o trabalho de presos no 

Brasil e o massacre ocorrido em 2019 no Centro de Recuperação Regional de 

Altamira, no Pará, declarou12: 

  

Eu sonho com um presídio agrícola. É cláusula pétrea, mas eu gostaria 
que tivesse trabalho forçado no Brasil para esse tipo de gente, mas não 
pode forçar a barra. Ninguém quer maltratar presos nem quer que sejam 
mortos, mas é o habitat deles, né? 

  

                                                           
12 Fala retirada da notícia “Problemas acontecem, diz Bolsonaro sobre presos mortos em 
transferência”, publicada pela revista Exame em julho de 2019.  
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A insensibilidade dos cidadãos “de bem” e das instituições com relação 

aos direitos fundamentais dos reeducandos demonstram o receio de ter que 

explicar, investigar, ter seu poder limitado e agir de forma transparente no 

combate ao crime. É comum perceber hesitação no que se refere aos direitos 

humanos, visto que muitas vezes sua garantia depende de quem está sendo 

beneficiado e de fatores como raça e origem social.  

Em 2019, Jamil Chade salientou em artigo publicado pelo jornal El País 

Brasil:  

  

Se essa linha entre nós e eles é desenhada sobre a areia, que garantias 
temos de que um dia não seremos colocados do outro lado da fronteira 
por dar a mão na rua a quem desejarmos, ler o que sonharmos, orar por 
quem nos inspira? 

 

Uma vez que a sociedade cria normas e direitos aos quais os 

reeducandos dessa mesma sociedade devem se valer, espera-se o 

cumprimento de tais colocações. Quando isso não acontece e essas condições 

são negadas, surge uma situação de desacordo em que as garantias 

fundamentais já não são tão fundamentais assim. 

 

 

4.    QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA CARCERÁRIO 

BRASILEIRO? 

 

4.1  Breve histórico da arquitetura prisional brasileira 

  

A primeira prisão brasileira conhecida foi uma Casa de Correção 

construída no Rio de Janeiro, em 1784, seguida por uma cadeia construída em 

São Paulo, em 1788. Ambas se configuravam como grandes casarões, 

abrigando a Câmara Municipal e tendo sua parte inferior destinada ao 

aprisionamento, onde os acusados esperavam por penas como o açoite e a 

multa. As unidades com celas individuais, oficinas de trabalho e arquitetura 

específica para a pena de prisão só começaram a surgir no século XIX. 

Apesar do Código Penal de 1890 passar a instituir a prisão celular, a 

superlotação das prisões brasileiras impediu a cela individual como um direito 

dos apenados. Dessa forma, o objetivo de reflexão e penitência católica 
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desejado para a aplicação das penas foi substituído pela supressão da 

privacidade, pela intimidação psicológica dos companheiros de cela e agentes 

penitenciários e pelo desconforto causado pela escassez de espaço. 

Pode-se dizer que a arquitetura prisional devidamente brasileira começou 

a ser implementada a partir da década de 1960, já que até aquele momento os 

projetos construídos imitavam modelos estrangeiros, seguindo o partido 

arquitetônico de “poste telegráfico” ou “espinha de peixe”, onde as alas 

construídas convergiam perpendicularmente a um corredor central. Esse 

modelo, no entanto, apresentou como maior problema a propagação de motins 

de uma ala para as demais até alcançar a área administrativa. Devido a esse 

contratempo, os próximos modelos de prisão tornaram a retirar a administração 

da unidade prisional, constituindo uma edificação isolada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penitenciária de Presidente Venceslau, São Paulo. Fonte: 
https://globoplay.globo.com/v/2945447/. 
 
 

A fim de evitar a ocorrência de rebeliões, iniciou-se a construção de 

pavilhões isolados com um limite máximo de detentos para cada unidade. Muros 

e muralhas passaram a ser substituídos por alambrados, permitindo maior 

contato visual com o ambiente externo. Ainda que os motins fossem evitados, 

questões relacionadas ao acesso, manutenção e segurança ficaram mais 

complicadas nesse tipo de modelo. 

https://globoplay.globo.com/v/2945447/
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Centro de Detenção Provisória de Limeira, São Paulo. Fonte: SAP-SP. 

 

De maneira geral, o sistema panóptico foi largamente adotado nos 

projetos prisionais do país, não só em sua concepção arquitetônica, com seus 

módulos dispostos de forma radial ou circular, como também em sua vigilância 

eletrônica, no intuito de reduzir a quantidade de pessoas e os custos necessários 

para o controle dos estabelecimentos penais. Embora esse sistema tenha seu 

próprio ideal arquitetônico, seus princípios de controle acabam por englobar 

todos os outros modelos anteriores. 

O modelo compacto ou sintético também foi um dos implementados, 

caracterizado por seus módulos próximos e fluxo espalhado, permitindo que 

seus espaços de ressocialização fossem melhor configurados. Tendo como 

vantagem a economia de execução da obra, alguns de seus pontos negativos 

são suas linhas rígidas que dificultam futuras ampliações. 

 

4.2 As diretrizes da arquitetura prisional no país 

Conforme mencionado no art. 64 da LEP, o Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária (CNPCP), subordinado ao Ministério da Justiça, fica 

responsável, entre outras obrigações, pelo estabelecimento de regras sobre a 

arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado. 

Além disso, propõe diretrizes da política criminal, elabora planos nacionais de 

desenvolvimento, promove avaliações periódicas do sistema criminal, 

inspeciona e fiscaliza os estabelecimentos penais, entre outros. Apesar do art. 

63 da LEP explicitar que o Conselho deve ser formado por treze membros da 
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área do Direito, representantes da comunidade e dos ministérios da área social, 

nos últimos anos, o mesmo Conselho tem sido formado por profissionais do 

direito, deixando outras áreas negligenciadas. 

O CNPCP trabalha com duas estratégias de colaboração com as 

Unidades da Federação, sendo elas a oferta de projetos-padrão e a fixação de 

diretrizes para a elaboração de projetos próprios. Segundo as diretrizes básicas 

publicadas pelo Ministério da Justiça em 2011, ambas estratégias podem ser 

flexíveis de acordo com as necessidades regionais (materiais alternativos, 

conforto, segurança, economia) do local de construção.  Além dessas 

estratégias, o órgão também tem o poder de autorizar projetos de construção, 

ampliação, reforma e estrutura física para a instalação de equipamentos dos 

estabelecimentos penais. 

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), segundo o art. 71 da 

LEP, é o órgão de apoio administrativo e financeiro do CNPCP. O DEPEN fica 

responsável por acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal e 

das diretrizes da política criminal adotadas pelo CNPCP, além de ser 

encarregado pela inspeção, fiscalização e supervisão dos estabelecimentos e 

serviços penais, entre outros. Os Estados podem colaborar na política penal com 

a divisão de funções e serviços, mas sem poder de intromissão nas tarefas 

designadas ao DEPEN. É tarefa também do DEPEN a verificação dos projetos 

de construção, ampliação ou reforma dos estabelecimentos penais conforme as 

diretrizes básicas definidas pelo CNPCP. 

O CNPCP conceitua os estabelecimentos penais da seguinte forma: 

  

a) estabelecimentos penais: todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de 

alojar ou atender pessoas presas, quer provisórias, quer condenadas, ou ainda aquelas 

que estejam submetidas à medida de segurança; 

b) estabelecimentos para idosos: estabelecimentos penais próprios, ou seções, ou 

módulos autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para adultos, 

destinados a abrigar pessoas presas que tenham no mínimo 60 anos de idade ao 

ingressarem ou as que completem essa idade durante o tempo de privação de liberdade; 

c) cadeias públicas ou estabelecimentos congêneres: estabelecimentos penais 

destinados ao recolhimento de pessoas presas em caráter provisório; 

d) penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 

presas com condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado, dotadas de 

celas individuais e coletivas; 
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e) colônias agrícolas, industriais ou similares: estabelecimentos penais destinados a 

abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semiaberto; 

f) casas do albergado: estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas 

que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou pena de limitação de fins 

de semana; 

g) centros de observação criminológica: estabelecimentos penais de regime fechado e 

de segurança máxima onde devem ser realizados os exames cujos resultados serão 

encaminhados às Comissões. 

  

Segundo dados de 2019 fornecidos pelo DEPEN, a quantidade total de 

estabelecimentos penais no país equivale a 1.412. As unidades voltadas para o 

regime semiaberto chegam a um valor de 110, enquanto unidades concebidas 

para vários regimes chegam a 235. 

No Anexo IV das diretrizes estabelecidas pelo CNPCP, mais 

especificamente sobre o Partido Arquitetônico, o órgão diz valorizar a 

criatividade na elaboração de um projeto arquitetônico, sem, no entanto, 

prejudicar as questões administrativas, de manutenção do edifício e 

comportamentais das pessoas que ali trabalham, além do mínimo de conforto, 

funcionalidade e do grau de segurança necessário.  Em contrapartida, as tabelas 

a seguir, disponibilizadas pelo próprio documento, evidenciam o abarrotamento 

dos estabelecimentos penais e estabelecem dimensões insatisfatórias como 

recomendação para as celas, sem demonstrar qualquer lógica em tal decisão e 

ignorando a atual realidade onde as celas coletivas por vezes abrigam 

quantidades maiores do que o máximo indicado para 8 pessoas. 

 

Capacidade Geral dos Estabelecimentos Penais (à esquerda) e Dimensões mínimas para 
celas (à direita). Fonte: CNPCP/MJ, 2011. 

 

Nesse mesmo anexo ainda se sugere: atentar à implantação da 

edificação, priorizando fatores como insolação e ventilação natural; planejar 
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ampliações dos estabelecimentos desde o início do projeto; planejar a 

construção de novos estabelecimentos para atender às demandas por novas 

vagas, favorecendo a saúde mental e o conforto ambiental; fazer uso de áreas 

verdes para a humanização do ambiente; e definir instalações e medidas 

mínimas para as celas individuais. Apesar da aparente boa intenção, sabe-se 

que na prática esses tópicos não são cumpridos na maior parte dos 

estabelecimentos penais. De acordo com documento publicado pelo Ministério 

Público em 2016, cerca de 1/3 dos estabelecimentos observados possuíam 

condições ruins de iluminação, insolação, aeração e temperatura das celas. No 

caso das ampliações, boa parte dos complexos as realizam de forma 

improvisada. Quanto às demandas por novas vagas, é de conhecimento geral 

que a superlotação prisional no Brasil ainda é uma realidade longe de ser 

solucionada, ocasionando sérios problemas psicológicos em quem permanece 

nesses locais. As áreas verdes são elementos ignorados nos projetos prisionais, 

já que até mesmo as áreas de solário são insuficientes. Sobre as celas 

individuais, o sistema carcerário brasileiro não tem condições de garanti-las aos 

presos de regimes que as definem como um direito, exceto em casos de Regime 

Disciplinar Diferenciado.   

         O programa geral de necessidades definido pelas mesmas diretrizes do 

CNPCP determina que os projetos para estabelecimentos penais deverão prever 

módulos para as seguintes atividades: 

 

a) administrativas; 

b) de almoxarifado; 

c) de atuação de estagiários; 

d) de serviços (alimentação, lavanderia, manutenção); 

e) de convivência; 

f) de solário; 

g) de refeição; 

h) religiosas; 

i) educativas; 

j) esportivas e de lazer; 

k) laborais; 

l) de visitas às pessoas; 

m) de visita íntima; 

n) de atendimento médico; 



59 
 

o) de atendimento odontológico; 

p) de atendimento psicológico; 

q) de atendimento do serviço social; 

r) de atendimento jurídico; 

s) de comunicação reservada entre a pessoa presa e seu advogado; 

t) de enfermaria; 

u) de alojamento para agentes ou monitores; 

v) de alojamento para guarda externa; 

w) de berçário e/ou creche. 

 

Além disso, deve-se zonear e caracterizar os setores de acordo com o 

uso, prevendo o fluxo de pessoas e veículos. Os setores são normalmente 

classificados em: setor externo, onde há fluxo de pessoas externas, guarda 

externa e membros administrativos; setor intermediário, onde circulam pessoas 

do setor externo e interno; e setor interno, onde apenas os internos e 

funcionários podem atuar. 

Apesar das determinações feitas pelo CNPCP e das normas instituídas 

pela LEP, segundo pesquisa publicada por Andrade (2015) através da 

plataforma do IPEA, as assistências nos estabelecimentos penitenciários são 

mínimas e a falta de estrutura física e humana são algumas das principais 

reclamações dos operadores e agentes da execução penal. Nesses casos, até 

mesmo alguns direitos podem ser usados como elementos de privilégio. 

Juntamente a isso, o sistema de prêmios e castigos por meio da disciplina 

costuma ser largamente aplicado nas prisões, substituindo o estímulo pela 

coerção. 

Algumas incoerências são bastante pertinentes no sistema prisional 

brasileiro. Mesmo o art. 11 da LEP sendo enfático quanto ao dever do estado 

em prover assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa 

ao detento, na maioria das unidades examinadas pelo IPEA não há fornecimento 

de roupas de cama e kits de higiene, fazendo com que os privados de liberdade 

dependam de suas famílias. A retenção de objetos pessoais por parte da unidade 

prisional e o uso de uniformes com numeração para cada indivíduo são aspectos 

que reforçam o caráter impessoal do sistema, contribuindo para sua gradativa 

perda de identidade. 
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Quanto à saúde, mesmo com o programa geral do CNPCP estabelecendo 

a necessidade de locais próprios ao atendimento médico, odontológico e de 

enfermaria, diversas unidades não dispõem de estrutura suficiente para esse tipo 

de atendimento. Fatores como falta de profissionais da área, necessidade de 

ambulância e escolta, estigma além muros e resistência da administração dos 

municípios também dificultam o atendimento dos apenados em unidades de 

saúde externas. A ausência de uma política orientada para a dependência de 

drogas também é uma constante nas unidades estudadas, embora seja uma das 

principais causas de reincidência criminal. Na maioria das unidades prisionais 

inspecionadas pela CPI de 2009 do Sistema Carcerário, realizada pela Câmara 

dos Deputados, houve reclamações quanto à comida oferecida, tanto pela má 

qualidade quanto pela pouca quantidade. Contudo, apesar do péssimo estado, 

a média que o contribuinte pagava pela refeição de cada recuperando naquele 

período chegava a 10 reais. 

Em relatório divulgado em 2009 pela mesma CPI, constatou-se que 

diversos estabelecimentos não cumprem devidamente o direito ao fácil acesso 

a instalações sanitárias higiênicas. Em várias unidades inspecionadas, não há 

acesso à água corrente e de boa qualidade nem banheiros e pias dentro das 

celas ou próximo aos dormitórios. Quando as instalações existem, a privacidade 

do reeducando não é respeitada. Além disso, a maior parte dos 

estabelecimentos é insalubre, com esgoto aparente e lixo acumulado, facilitando 

a proliferação de vetores de doenças e odor desagradável. 

A assistência educacional é um item presente em todas as unidades 

observadas, mas em alguns casos não inclui o ensino fundamental. Por ser uma 

alternativa ao ócio, à rotina das prisões e uma maneira de remir a pena, a oferta 

de ensino nem sempre corresponde à demanda. Segundo professores e internos 

consultados pela pesquisa do IPEA, o trabalho educacional nas unidades 

prisionais sofre por estar num ambiente hostil, é constantemente interrompido 

pelas normas de segurança, torna-se uma forma de punição ou recompensa, 

padece da falta de material pedagógico e precisa lidar com profissionais mal 

pagos. Além disso, a quantidade insuficiente de salas de aula, as condições de 

infraestrutura precárias, o número reduzido de carga horária e o despreparo dos 

professores para o ambiente prisional são algumas das características negativas 

relacionadas a esse contexto. Segundo dados divulgados pelo DEPEN 
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referentes a 2019, 906 das 1412 unidades observadas possuíam salas de aula 

e somente 760 disponibilizavam espaço de biblioteca. Além disso, apenas 14,2% 

dos recuperandos participavam de atividades educacionais, valor esse que 

corresponde a aproximadamente 110.377 pessoas. 

A negligência estrutural acerca do progresso educacional dos apenados 

se opõe à importância que o ensino traz para a reinserção social dos mesmos, 

reforçada por Medeiros (2004, p.41) no trecho a seguir: 

  

A educação é um processo social que se desenvolve como um sistema, 
através do qual se busca o ato de provocar ou produzir mudanças 
comportamentais naqueles indivíduos que se encontram nessas 
atividades. Educar visa influenciar a aprendizagem de alguém, buscando 
a formação de indivíduos para uma sociedade. O ato educativo é um 
procedimento cuja intenção envolve o desenvolvimento de uma 
personalidade integrada, na qual o indivíduo é visto como uma 
totalidade, por isso é necessário incluir no seu processo os traços 
afetivos e cognitivos. 

  

Sobre a assistência religiosa, ao contrário do que determina o art. 24, § 1º 

da LEP “No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos”, 

a falta de locais adequados para essa prática também é um problema no sistema 

prisional, o que acaba sendo bastante prejudicial, visto que esse é um dos itens 

que mais contribuem na reintegração social, na mudança de comportamentos e 

no estado de harmonia das unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperandos do Centro Educacional de Jovens e Adultos, em Jaraguá do Sul, 
prestando a prova do ENEM. Fonte: https://ocp.news/entretenimento/presidio-jaragua-do-sul-
estudo-apenados-educacao-curiosidades 

 

https://ocp.news/entretenimento/presidio-jaragua-do-sul-estudo-apenados-educacao-curiosidades
https://ocp.news/entretenimento/presidio-jaragua-do-sul-estudo-apenados-educacao-curiosidades
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Os serviços de assistência social normalmente encontram entraves 

devido à disponibilidade dos agentes de segurança. O atendimento realizado aos 

familiares também esbarra em dificuldades como o volume excessivo de 

trabalho, prejudicado pelo número reduzido de profissionais à disposição. Um 

dos pontos positivos mencionados pela pesquisa do IPEA foi a criação de um 

Núcleo de Assistência à Família do Preso, local esse situado em área central da 

cidade, com maior facilidade de acesso e que procura atender os visitantes de 

forma mais aprimorada. De acordo com dados do DEPEN, em 2019, das 1412 

unidades observadas apenas 402 apresentavam sala exclusiva de atendimento 

para serviço social e 347 dispunham de sala exclusiva para atendimento 

psicológico.          

Os procedimentos de revista obrigatória se encontram em fase de 

adequação. Com novas alterações na LEP, a revista, que antes era realizada de 

forma invasiva, na qual os visitantes precisavam se posicionar nus diante dos 

agentes penitenciários, nos últimos anos tem sido realizada com a ajuda da 

tecnologia. Detectores de metais e aparelhos de raio-x devem agora cumprir 

esse papel. Apesar da nova determinação, algumas unidades ainda continuam 

efetuando o procedimento convencional, situação essa que provoca revolta entre 

apenados e familiares. Além disso, a ausência de estrutura apropriada para o 

atendimento jurídico gratuito é algo que persiste nas unidades pesquisadas pelo 

IPEA. 

          A prática de lazer, mesmo sendo considerada como condição importante 

para a saúde física e psicológica dos recuperandos, foi um quesito pouco 

explorado nas unidades observadas, sendo vista até mesmo de maneira 

negativa pelos agentes penitenciários. Segundo o DEPEN, em 2019 somente 

433 pessoas estavam matriculadas em programa de remição pelo estudo 

através do esporte e 14.384 estavam envolvidas em atividades educacionais 

complementares, como videoteca, atividades de lazer e cultura. 

A respeito da condição de acessibilidade de módulos, alas ou celas para 

pessoas com deficiência física, a CNPCP determina a disponibilidade de pelo 

menos uma cela com instalação sanitária, por módulo, que obedeça às normas 

de acessibilidade instituídas pela ABNT n.9050. Apesar disso, segundo dados 

de 2019 do DEPEN, apenas 8% dos estabelecimentos penais possuíam celas 
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adaptadas conforme a Norma Brasileira e 10% parcialmente adaptadas, sem 

atender todos os requisitos estabelecidos. 

         No que se refere ao trabalho, definido como dever social e condição de 

dignidade humana pelo art. 28 da LEP, esse é visto pelos agentes de execução 

penal como a melhor forma de conquistar a reintegração social. Mesmo assim, 

são insuficientes as oportunidades oferecidas. Segundo dados disponíveis pelo 

G1 em abril de 2019, menos de um em cada cinco privados de liberdade (18,9%) 

trabalha no país, porcentagem essa que corresponde a cerca de 139.511 

pessoas. Os trabalhos realizados nos ambientes internos das unidades 

prisionais são principalmente voltados aos serviços de manutenção, de cozinha 

e lavanderia, além das vagas em empresas privadas instaladas nos próprios 

estabelecimentos. No ambiente externo, empresas conveniadas, públicas e 

privadas também oferecem vagas, principalmente pelo benefício da contratação 

a baixo custo, com isenção de impostos e sem vínculo empregatício. 

A finalidade educativa do trabalho, garantida pelo mesmo art. 28 da LEP 

é raramente encontrada na prática. O objetivo de capacitação profissional é 

muito menos presente do que a função laboral desses serviços que exige baixa 

qualificação. Nessa situação, o trabalho não responde às necessidades de 

adaptação ao mercado de trabalho, dificultando assim a reintegração do detento. 

Bem como complementa Medeiros (2004, p.51): “O trabalho mecânico, que não 

profissionaliza e não exercita a mente do homem, não permite que o reeducando 

encontre na atividade os fatores necessários para o seu desenvolvimento 

pessoal”. 

A realização de um ofício não só contribui para uma maior liberdade de 

circulação dos reeducandos, dentro e fora da unidade prisional, como também 

colabora para a criação de uma imagem positiva do próprio indivíduo, trazendo 

maiores benefícios como a ocupação dos melhores módulos ou pavilhões, 

melhor tratamento e maior valorização por parte dos funcionários. Além disso, 

quando o reeducando pode trabalhar de forma remunerada, o mesmo tem mais 

chances de cumprir sua pena de forma minimamente digna, sem a necessidade 

de depender financeiramente do domínio das facções. Nesses casos, as facções 

geralmente custeiam despesas penitenciárias, auxílio financeiro aos familiares 

do apenado e assistência jurídica no cárcere, tudo isso em troca do compromisso 

do recuperando com o crime depois que esse se tornar um egresso. 
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Além da precarização dos espaços e das atividades desenvolvidas, os 

internos também enfrentam problemas sérios envolvendo a sua segurança. A 

violência e a ameaça, em forma de agressões físicas e morais, piadas, deboches 

e abusos, fazem parte do universo prisional, oriundas dos próprios recuperandos 

e também dos agentes de controle, somando-se a casos de rebeliões, motins, 

fugas e mortes. Outro caso relativamente comum é a privação de relações 

sexuais, especialmente as heterossexuais, principalmente devido à dificuldade 

de tê-las como opção. O ócio e a falta de exercícios físicos contribuem para que 

o desejo sexual aflore. Fora todos esses problemas, relações sexuais também 

ocorrem de forma não consentida, sob coerção física e violência, constituindo 

casos de abuso sexual. 

Mesmo com a determinação do art. 82, § 1 da LEP, em que a mulher e o 

maior de sessenta anos têm direito a estabelecimento próprio e adequado às 

suas condições pessoais, poucas são as unidades que realizam esse tipo de 

separação. Além desse fator, outros também deveriam ser levados em conta 

para a distribuição dos apenados, todavia, diversos deles são desrespeitados, 

conforme mostra a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de unidades por tipo de separação de presos/internos por região. Fonte: SIP-

MP, 2016. 

 

Uma questão a se pensar sobre a espacialização prisional é a que se 

refere aos ambientes para berçário e creche, previstos tanto pela LEP quanto 

pelo CNPCP somente para estabelecimentos penais destinados às mulheres. 
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Ainda que exista o quesito biológico que acaba por influenciar nessa decisão, 

poderia ser interessante a inserção desses espaços em unidades prisionais 

masculinas, a fim de reduzir o distanciamento entre o indivíduo privado de 

liberdade e a sua família.  

         Sobre a segurança externa, as diretrizes do CNPCP recomendam que, 

dependendo da segurança de cada estabelecimento penal, sejam usados 

alambrados para cercar as áreas internas, a fim de facilitar a fiscalização dos 

apenados, e muro ou alambrado para cercar os edifícios do conjunto. Existe a 

possibilidade de substituição do muro por outro elemento com a mesma 

finalidade, embora seja necessária a aprovação do Ministério da Justiça/Depen 

e/ou entidade credenciada. 

Com o objetivo de não impedir ou dificultar a visitação e a criação de 

vínculos para uma futura reintegração à sociedade, as diretrizes do CNPCP 

(2011, p.32) determinam que: 

  
Para a localização de conjuntos ou estabelecimentos penais, os 
parâmetros a serem considerados são os seguintes: a facilidade de 
acesso a presteza das comunicações e a conveniência socioeconômica, 
ou seja, o aproveitamento dos serviços básicos e de comunicação 
existentes (meios de transportes, rede de distribuição de água, de 
energia e serviço de esgoto etc.) e das reservas disponíveis (hídricas, 
vegetais, minerais etc.), bem como as peculiaridades do entorno. 

  

             Fica também definido que os estabelecimentos penais, de modo 

geral, não podem estar situados em zona central ou bairro predominantemente 

residencial, exceto as colônias e as casas de albergado, podendo estar 

localizadas próximo às oportunidades de trabalho ou de locais onde há facilidade 

de deslocamento. 

         Apesar do aspecto de isolamento dado aos estabelecimentos penais 

dentro do espaço urbano, essa segregação não exclui o fato de ainda serem 

parte atuante da cidade. Por outro lado, a cidade - que normalmente não prevê 

áreas estipuladas para essas edificações – não os enxerga como participantes 

desse meio. A exclusão política e espacial dessas instituições ocasiona 

fenômenos como a expansão de áreas urbanas no entorno das unidades 

prisionais, sem qualquer tipo de organização, acarretando uma sensação de 

insegurança aos moradores próximos e trazendo custos ainda maiores para o 

planejamento urbano. 
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                  Como bem pontua Cordeiro (2005): 

  

Percebe-se, pois, o espaço penitenciário como um lacre da escória 
humana, cujas muralhas separam dois status sociais: de um lado os 
atores valorados da sociedade, os quais desempenham papeis 
“benéficos” ao meio social; do outro lado, os atores tidos como os 
“bandidos malfeitores” que não desempenham papel algum no meio 
social e, portanto, merecem ser eliminados. 

  

Conforme observa Sennet (2018), a cidade é concebida de forma 

arbitrária, sendo necessário utilizar-se de um saber intuitivo adquirido por meio 

da convivência com os nossos pares e também com os “outros”. Nesse caso, os 

“outros” podem ser constituídos por sujeitos social e culturalmente distantes do 

grupo social que vive, entende e produz a cidade sob determinado ponto de vista. 

Dessa forma, pode-se ao menos tentar alcançar uma cidade “aberta”, que 

proporciona espaços permeáveis de encontros, constituídos por fricções que 

abrandam as arestas e impulsionam as contradições típicas da sociedade, 

oportunizando o chamado “tête-à-tête” cotidiano que não se observa em regiões 

segregadas. 

Além de todos os problemas envolvendo o sistema prisional, ocorre 

também a omissão do estado perante os egressos. Segundo o art. 26 da LEP, 

considera-se o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do 

estabelecimento, e o liberado condicional durante o período de prova. Segundo 

o art. 25 da mesma lei, determina-se a assistência ao egresso por meio de 

orientação e apoio na reintegração social e da concessão de alojamento e 

alimentação em estabelecimento adequado, por pelo menos dois meses. Apesar 

dessas definições, a CPI do Sistema Carcerário, realizada em 2009, constatou 

total falta de assistência social aos egressos.  

 

4.3 O regime semiaberto 

  

Apesar da existência do regime aberto, o regime semiaberto pode ser 

considerado praticamente como a última parada no processo de privação de 

liberdade antes da dispensa dos estabelecimentos penais, visto que o regime 

aberto, por falta de estabelecimentos apropriados, geralmente faz uso do 

monitoramento eletrônico e da prisão domiciliar. Sendo esse um regime 

considerado intermediário que tem como objetivo a inserção do apenado no 
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processo de preparação para a reinclusão social, algumas novas experiências 

são permitidas e incentivadas, pelo menos em teoria, como a presença em 

cursos e trabalhos externos, saídas temporárias para visitar a família e 

participação em atividades que contribuam para o retorno social. A progressão 

de regime, que deveria servir como estímulo para um comportamento adequado 

em sociedade e para novas perspectivas ao reeducando quando posto em 

liberdade, lamentavelmente acaba não cumprindo seu papel integralmente.   

O erro em si já começa desde o início da execução penal, quando não 

ocorre a individualização devida da pena em relação ao sentenciado. O laudo do 

exame criminológico, que deveria ser realizado de forma a conhecer a 

personalidade do recuperando e definir o seu grau de periculosidade, com o 

objetivo de definir em qual grupo social ele deve ser inserido na execução da 

pena, na verdade é produzido de maneira superficial, com características 

praticamente iguais e cumprindo apenas com a formalidade da lei. Junta-se a 

isso a questão da superlotação das unidades prisionais, o que impossibilita ainda 

mais o tratamento individual do privado de liberdade, conduz às mesmas celas 

indivíduos de regimes diferenciados e com graus de periculosidade diversos e 

impossibilita a definição de um número adequado de vagas de acordo com as 

características específicas de cada estabelecimento. 

Considerado um problema em todas as unidades prisionais pesquisadas 

pelo IPEA em 2015, o regime semiaberto apresenta falta de estrutura física, tanto 

na infraestrutura dos estabelecimentos penais quanto na prisão domiciliar, onde 

não há controle suficiente sobre a progressão de regime dos recuperandos, o 

que acaba afetando diretamente o seu processo de reinserção social. Outro caso 

impressionante nesse tipo de regime é a grande ocorrência de mortes entre os 

apenados que cumprem prisão domiciliar, seja por acerto de contas, violência ou 

tráfico de drogas. 

Alguns juízes de execução penal defendem o fim do regime semiaberto, 

tanto pela questão da dificuldade em acompanhar e fiscalizar esses indivíduos; 

pela rotina de horários do regime, onde o recuperando que cumpre a pena pode 

ser liberado em horário comercial e deve retornar durante a noite e os fins de 

semana, estando afastado de sua família durante esse período; quanto pela ideia 

de ser um dinheiro público desperdiçado, já que a reinserção social não tem sido 
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um de seus principais feitos. Uma das alternativas oferecidas por esses juízes é 

o livramento condicional com monitoramento eletrônico. 

Em contrapartida, diversos apenados do regime semiaberto se opõem ao 

uso da tornozeleira eletrônica por ser um elemento de estigma e discriminação 

em meio externo. Outros juízes de execução penal também demonstram opinião 

contrária ao uso somente desse equipamento como forma de execução da pena. 

Segundo estes, deve existir um estabelecimento voltado para o regime 

semiaberto e também a opção de soltura com tornozeleira eletrônica, conforme 

justifica um juiz de execução penal consultado pela pesquisa do IPEA (2015, 

p.30): 

  

(...). Eu sinto que o CNJ trilha pelo caminho de reduzir a população 
carcerária a qualquer custo. Eu acho isso uma temeridade. A população 
carcerária deve ser diminuída, mas acompanhada de políticas públicas 
– para que o jovem não ingresse na criminalidade e o egresso não 
retorne. O que vemos é o surgimento de lei atrás de lei que visa à 
redução da população carcerária, mas não surte efeito, porque a 
população carcerária só vai parar de crescer com políticas públicas 
sérias. 

  

             Conforme publicado no art. 6º do Manual de Procedimento do 

Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, as 

condições estabelecidas para o regime semiaberto de segurança mínima são: 

  

I – segurança externa e interna, exercida pelos integrantes da área de Segurança e 

Disciplina; 

II – locais para: trabalho interno agropecuário; trabalho interno industrial; trabalho de 

manutenção e conservação intra e extramuros; 

III – acomodação em alojamento ou cela individual ou coletiva. 

IV – trabalho externo na forma da Lei; 

V – locais internos e externos para atividades socioeducativas e culturais, esportes, 

prática religiosa e visita conforme dispõe a lei; 

  

         Existe uma crítica recorrente ao regime semiaberto a respeito das 

oportunidades de emprego oferecidas no ambiente interno de suas unidades 

prisionais. Conforme determina a legislação, a pessoa presa em regime 

semiaberto deve cumprir pena em colônia agrícola, industrial ou similar. Com 

atividades voltadas para o ambiente agropecuário e industrial, como colheita e 

criação de animais no primeiro caso, e produção fabril no segundo caso, torna-
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se mais difícil para apenados e egressos provenientes de grandes cidades a 

busca por empregos em áreas urbanas, onde predominam o setor terciário – de 

serviços – e o uso do conhecimento digital. 

         Levando-se em conta a CPI do sistema carcerário realizada em 2009, as 

conclusões do relatório sobre as causas da superlotação e da consequente 

barbárie, elevada reincidência, desperdícios de recursos públicos e danos 

patrimoniais, incluem:  

  

a) a fúria condenatória do poder judiciário; 

b) a priorização pelo encarceramento, ao invés de penas e medidas alternativas; 

c) aparato jurídico voltado para o endurecimento das penas; 

d) falta de construção de unidades prisionais; 

e) falta de construção de estabelecimentos penais destinados a presos em regimes 

semiaberto e aberto; 

f) número insuficiente de casas de albergado, e hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico nas unidades federadas, consoante determina a LEP, obrigando internados 

a permanecerem alocados com presos condenados a pena privativa de liberdade. 

  

Caso a LEP fosse devidamente cumprida, especialmente no que concerne 

os direitos básicos dos reeducandos, grande parte da população carcerária 

poderia adquirir meios de conquistar sua reeducação e ressocialização. No 

entanto, conforme explica Assis (2007, p.3): “o que ocorre é que, assim como a 

maioria das leis existentes em nosso país, a LEP permanece satisfatória apenas 

no plano teórico e formal, não tendo sido cumprida por nossas autoridades 

públicas”. 

  

4.3.1 O regime semiaberto na Região Metropolitana de 

Florianópolis 

  

Conforme exposto previamente, o déficit de vagas do regime semiaberto 

no Estado de Santa Catarina chega a uma proporção de 164%, com apenas uma 

colônia agrícola ofertada exclusivamente para esse regime. Na Região 

Metropolitana de Florianópolis, apenas a Colônia Penal Agrícola da Palhoça foi 

devidamente construída para abrigar apenados em regime semiaberto. O 
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sistema prisional do estado está subordinado à SJC (Secretaria de Estado da 

Justiça e Cidadania), tendo o DEAP como responsável pela administração penal. 

A Colônia Penal Agrícola, também subordinada ao DEAP, localiza-se no 

município de Palhoça, no bairro Bela Vista. Inicialmente fundada em 1974 no 

bairro Canasvieiras, em Florianópolis, era uma fazenda com 150 hectares de 

terreno e se designava por ser apenas uma extensão da Penitenciária Estadual 

de Florianópolis. Com características que remetem ao sistema progressivo 

inglês e irlandês, os recuperandos ali alocados eram escolhidos por critérios 

como bom comportamento e afinidade com o meio agrícola. Sua estadia era 

permanente e a família dos 28 apenados em cumprimento de pena também se 

estabelecia no alojamento, trabalhando conjuntamente no plantio e na criação 

de animais. 

Devido ao potencial turístico de Canasvieiras, em 1988 a Colônia foi 

transferida para o município de Palhoça, num terreno com cerca de 74 hectares, 

com a existência de plantações e criação de animais. A intenção inicial era a 

construção de uma penitenciária no local, no entanto, devido à pressão popular 

contrária à sua instalação, foram implementadas atividades agropecuárias 

naquele sítio. A partir de então, novas instalações foram edificadas para abrigar 

uma quantidade maior de apenados, contudo sem a presença dos familiares. 

Em 2004, segundo Medeiros (2004), havia 126 sentenciados para 80 

vagas disponíveis na Colônia. A estrutura da instituição contava com um 

refeitório, cozinha, prédio da administração, um campo de futebol e uma 

pequena cancha de bocha, improvisada pelos próprios privados de liberdade. 

Havia também espaço para criação de porcos, gado, galinhas, codornas, 

gansos, patos e coelhos, mantidos apenas para o abate, além da plantação de 

verduras, milho, feijão, laranja e ervas medicinais. 

Atualmente, de acordo com informações fornecidas pelo próprio 

estabelecimento, chega a cerca de 630 o número de pessoas privadas de 

liberdade no local. As atividades agropecuárias já não acontecem mais, sendo 

substituídas por atividades em galpões de indústrias instaladas no terreno da 

unidade, que compreendem desde empresas de plástico como a Plastibel, de 

fabricação de ventiladores até de produção de cascos de barco. 

O terreno da Colônia, antes localizado em região mais afastada e de 

característica rural, teve seu entorno modificado com a expansão da malha 
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urbana do município. O acesso à rede pública de transporte se faz de maneira 

descomplicada e seu contexto atual de localização permite a proximidade com 

diversos equipamentos e estabelecimentos comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área aproximada da Colônia Pena Agrícola da Palhoça. Fonte: Google Maps, 2020. 

 

Em visitas realizadas no estabelecimento no ano de 2019, pôde ser 

observada a presença dos seguintes espaços: 

 

a) Área externa de espera para os visitantes; 

b) Guarita de entrada, com funcionários da contenção externa; 

c) Área externa para troca de roupas dos visitantes 

d) Área interna de revista, com scanner digital, construída com a mão de 

obra dos próprios apenados e com materiais de construção recebidos 

por meio de doação; 

e) Área interna de triagem dos objetos e alimentos trazidos pelos 

visitantes; 

f)  Edificação para a assistência social, atendimento psicológico e 

alojamento das agentes penitenciárias; 

g) Galpões das empresas instaladas; 

h) Área interna para troca de roupas do recuperando (normalmente 

utilizada antes das saídas temporárias); 
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i)  Parlatório (sem contato físico com advogado e comunicação via 

telefone); 

j)  Sala de enfermaria, com uma profissional da saúde e uma auxiliar; 

k) Salas de visita íntima, com direito a duas horas de visita e roupas de 

cama fornecidas pela unidade; 

l)  Salão para a realização de visitas coletivas, num espaço amplo com 

mobiliário de estar e vigilância próxima dos agentes; 

m)  Alojamentos coletivos delimitados por alambrados e separados de 

acordo com a idade, crime cometido, regalia, facção, etc; 

n) Celas individuais separadas, para os casos em que o reeducando 

oferece risco à própria vida ou comete falta disciplinar; 

o) Salas administrativas; 

p) Lago artificial, utilizado como armazenamento de drenagem e mantido 

apenas por motivos estéticos; 

q) Áreas descampadas, antes utilizadas para o cultivo; 

r)    Muros, alambrados e torres de controle e vigilância. 
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Portão de entrada da Colônia Penal e área interna de revista em fase de ampliação. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Segundo dados fornecidos pela unidade, o Setor Social da Colônia 

Agrícola foi somente implementado em 2009, com a contratação de uma 

assistente social e o auxílio de estagiários para cobrir a demanda de todos os 

reeducandos, além da presença de um profissional da psicologia. O atendimento 

do serviço social nessa unidade compreende desde o atendimento direto ao 

reeducando (pessoal e individual) ou indireto (por meio de memorandos), a 

viabilidade de espaços de socialização e possibilidades de convívio social para 

os internos, o atendimento aos familiares de forma pessoal ou por telefone, a 

busca por possíveis oportunidades aos reeducandos no mercado de trabalho, 

até a confecção de documentos de identidade. De acordo com o membro do STF 

(Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro 

Dias Toffoli13, cerca de 80% dos internos não dispõem de documentos básicos 

necessários para o exercício da cidadania. Segundo o CNJ, a falta desses 

documentos prejudica os apenados em diversos aspectos, seja na chance de 

realizar matrícula na escola penitenciária, na obtenção do cartão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) ou até na conquista de um trabalho externo em regime 

                                                           
13 Trecho retirado da reportagem “80% dos presos não têm documentos, aponta CNJ”, publicada 
pelo site Terra em 22 de julho de 2019. 

 



74 
 

semiaberto ou aberto. Considerando o fato de que apenas 14,2% da população 

carcerária estuda e 18,9% trabalha, de acordo com técnicos do CNJ a falta de 

documentação é um fator agravante nesse quesito. 

O atendimento social é realizado numa sala do setor social e por dividir 

seu espaço com o setor da psicologia, o espaço físico acaba sendo insuficiente, 

comprometendo o sigilo profissional e algumas exigências das regras de 

segurança. Pela grande demanda e intenso trabalho burocrático, diversas ações 

de pesquisa e implementação de projetos sociais que poderiam ser conduzidas 

pelo setor social tornam-se enfraquecidas. O atendimento ao egresso é também 

uma extensão do setor social desprezada, seja pela falta de planejamento de 

projetos com embasamento teórico e metodológico, pela necessidade de mais 

profissionais atuantes e por maiores parcerias com o Estado, o Município e com 

empresas que possam empregar os egressos. 

No que concerne à educação, a Colônia Agrícola sofre pela falta de 

investimentos, fazendo com que os espaços de ensino e o número de 

profissionais necessários não correspondam ao desejado. A falta de recursos 

também prejudica o fornecimento de itens necessários aos internos e as 

reformas e manutenções na infraestrutura da unidade. 

Sobre o atendimento à saúde, percebe-se suas condições precárias 

devido à constante falta de medicamentos e de contratação de profissionais, 

incluindo clínicos gerais e especialistas. Quanto à alimentação, os próprios 

recuperandos são responsáveis pelo seu preparo, contando também com a 

ajuda da família para o fornecimento de alimentos inclusos na lista dos 

permitidos. Em relação aos espaços de lazer, segundo uma agente penitenciária 

do estabelecimento, havia ali um campo de futebol para a prática esportiva. No 

entanto, o campo foi recentemente substituído por um novo alojamento, fazendo 

com que a única opção de lazer na unidade seja o direito a duas horas de banho 

de sol. 

Segundo o art. 57 da Instrução Normativa sobre os Procedimentos 

Operacionais de Segurança adotados nas Unidades Prisionais de Santa 

Catarina, as movimentações diárias correspondem ao seguinte roteiro: 

  

I - café da manhã; 

II - início do banho de sol matutino; 
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III - chamada nominal matutina; 

IV - conferência estrutural das celas; 

IV - almoço; 

V - início do banho de sol vespertino; 

VI - café da tarde; 

VII - encerramento do banho de sol; 

VIII - janta; 

IX - chamada nominal noturna; 

X - horário de silêncio: 22h00min às 06h00min. 

  

No que se refere ao trabalho, além de efetuar tarefas nos galpões de 

empresas instalados na unidade, os internos realizam também atividades de 

faxina, manutenção e reforma das instalações internas, exigindo assim baixa 

qualificação. Os artigos 55 e 56 da LEP são visivelmente colocados em prática 

na unidade. Segundo o art. 55 “As recompensas têm em vista o bom 

comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com 

a disciplina e de sua dedicação ao trabalho”. Dessa forma, o art. 56 classifica as 

recompensas sob a forma de elogio e de concessão de regalias. Na Colônia 

Penal, as regalias são oferecidas principalmente no trabalho. Os indivíduos com 

uniforme verde são os beneficiados, se diferenciando das pessoas com uniforme 

laranja. No primeiro caso, ganha-se maior liberdade de circulação no 

estabelecimento, oportunidades de trabalho com maior autonomia e vigilância 

reduzida, como na execução de reformas e ampliações internas. 

Segundo relatos dos próprios funcionários, a maior parte dos apenados 

abrigados na instituição são do Estado de Santa Catarina e Região Metropolitana 

de Florianópolis. Entretanto, alguns deles são também oriundos do Paraná, Rio 

Grande do Sul e até mesmo da região Nordeste do Brasil. Além do mais, em 

casos de grande comoção pública devido ao crime cometido, alguns 

sentenciados são transferidos de outras cidades para a Colônia Agrícola. 

Quanto à organização espacial, percebe-se a falta de integração entre as 

edificações da unidade, as instalações realizadas de forma improvisada e muitas 

vezes precárias e os percursos para pedestres e veículos em chão batido. Como 

não foi possível adentrar os alojamentos dos recuperandos, será apresentada 

uma breve descrição desses espaços com base no documentário “Zaratustra 

ainda fala”, de 2016, onde parte desses ambientes são exibidos: 
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a) Alojamentos compostos de numerosos beliches, constituídos em 

concreto, junto a instalações hidrossanitárias e com espaços de 

circulação estreitos; 

b) Ausência de mobiliário para estantes e divisórias, sendo esses 

improvisados com objetos como cestos, panos, lençóis, grades de 

ventilador e caixas de leite; 

c) Utensílios de cozinha misturados com materiais pessoais e do próprio 

alojamento; 

d) Aparelhos de ventilador pendurados nas paredes; 

e)  Observa-se a presença de televisores nos aposentos; 

f)  Secagem de roupas feita sobre arames; 

g) Área externa pouco explorada, com chuveiro, tanque e área 

descoberta. 
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Espaços do alojamento, da cozinha e da sala de estudos da Colônia Penal Agrícola da 

Palhoça. Fonte: Documentário “Zaratustra ainda fala”, 2016. 

 

Um dos pontos positivos apresentados na Instrução Normativa n. 001, 

sobre os procedimentos operacionais de segurança a serem adotados pelas 

unidades prisionais do Estado de Santa Catarina, é o art. 51, que reconhece a 

população LGBT e procura garantir sua manutenção em espaço próprio e 

alocação em local específico conforme manifestação de vontade, considerando 

então, no parágrafo 1, a diversidade compreendida por essa população, 

incluindo gays, bissexuais, travestis e transexuais. Ainda assim, durante visita 

realizada na unidade da Palhoça, a aplicação desse critério de separação não 

foi mencionada por funcionários nem agentes penitenciários.   

Apesar de ser um estabelecimento penal voltado para o regime 

semiaberto com uma infraestrutura que garante, em certos casos, mínimas 

condições de dignidade aos detentos, ainda é perceptível o caráter totalitário do 

local, com regras de segurança, disciplina, vigilância e controle constantes, 

criando um ambiente onde existe um abismo na relação entre os internos e os 

profissionais da unidade. Sendo esse um regime considerado menos severo e 
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de maior autonomia, torna-se questionável a postura da segurança interna de 

algemar e escoltar os detentos até os galpões de trabalho, onde os mesmos 

também devem manter a cabeça baixa, em posição de submissão, durante esse 

percurso. A ideia de o ambiente prisional ser uma “cidade dentro da cidade” pode 

ser também reforçada pelas fortes questões burocráticas que envolvem a 

visitação pessoal no local, com exigência de documentos, comprovantes 

acadêmicos e retenção de aparelhos eletrônicos, dificultando ainda mais o 

processo de acompanhamento da população civil sobre o que acontece naquele 

ambiente intramuros, situação essa que remete a uma passagem de Wacquant 

(2003, p.154): 

  
[...] em virtude justamente da lei, a instituição penitenciária funcione à 
margem do direito, na ausência de qualquer controle democrático, na 
arbitrariedade administrativa e na indiferença geral [...] A prisão, que 
supostamente deveria fazer respeitar a lei, é de fato, por sua própria 
organização, uma instituição fora-da-lei. Devendo dar remédio à 
insegurança e à precariedade, ela não faz senão concentrá-las e 
intensificá-las, mas na medida em que as torna invisíveis, nada mais lhe 
é exigido. 

 

 

5. QUAIS AS ALTERNATIVAS EXISTENTES? 

5.1 Medidas Alternativas 

 

Quais serão, entretanto, as penas adequadas a esses delitos? Será a 
morte uma pena realmente útil e necessária para a segurança e para a 
boa ordem da sociedade? Serão a tortura e os suplícios justos, e 
alcançarão eles o fim a que as leis se propõem? Qual será a melhor 
maneira de prevenir os delitos? Serão as mesmas penas igualmente 
úteis em todos os tempos? Que influência terão as penas sobre os 
costumes? (BECCARIA, 1764-1994, p. 51) 

  

            Já na época de Cesare Beccaria, durante o século XVIII, intelectuais da 

área penal eram abatidos por fortes questionamentos sobre o perfil das penas e 

quais seriam suas reais consequências para o condenado e principalmente para 

a sociedade. Conforme mencionado por Alexander (2010, p.7), a Comissão 

Consultiva Nacional para Padrões e Metas da Justiça Criminal nos Estados 

Unidos emitiu em 1973, a seguinte recomendação: 
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No new institutions for adults should be built and existing institutions for 
juveniles should be closed. [...] the prison, the reformatory and the jail 
have achieved only a shocking record of failure. There is overwhelming 
evidence that these institutions create crime rather than prevent it. 

  

         Nessa recomendação, a Comissão sugere que nenhuma nova instituição 

para adultos deve ser construída e as instituições existentes para jovens devem 

ser fechadas, com a justificativa de que a prisão, o reformatório e a cadeia 

alcançaram apenas uma lembrança marcante do fracasso. Além disso, a 

Comissão complementa que existem evidências esmagadoras que essas 

instituições criam crimes ao invés de evitá-los. 

         Existem correntes diversas a respeito de como o sistema prisional deve 

ser conduzido. As principais delas são a realista e a idealista. A primeira sustenta 

a ideia de que a prisão se apoia na prevenção especial negativa, não podendo 

ser caracterizada como um espaço de ressocialização, mas sim de neutralização 

do condenado. Já a segunda corrente aponta a prisão como um espaço de 

prevenção social positiva com fins de ressocialização que, mesmo com seu 

evidente fracasso, precisa ter seu objetivo reforçado a fim de evitar a constante 

punitividade penal. 

         Baratta (2007, p. 2 apud ANDRADE, 2015, p.9), afirma que “não se pode 

conseguir a reintegração social do sentenciado através do cumprimento da pena, 

entretanto se deve buscá-la apesar dela”. Segundo o mesmo autor, a 

reintegração social “requer a abertura de um processo de comunicação e 

interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se 

reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”. 

         A partir de uma perspectiva diferenciada em que os detentos excluídos e 

passivos passam a ser reconhecidos como sujeitos ativos de suas próprias 

ações e onde a reintegração social se converte no principal objetivo da política 

penal, aliado à melhoria das condições na detenção e às ações coletivas de 

desencarceramento das prisões, é possível encontrar práticas alternativas 

significativas que em conjunto, podem encaminhar a uma nova forma de 

regeneração penal, como as apresentadas em sequência. 
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5.1.1    As Penas Alternativas 

Sabe-se que o sistema carcerário, além de estar superlotado e apresentar 

custos onerosos ao Estado, também não cumpre com o papel ressocializador e 

de reeducação a que se propõe, deixando marcas negativas referentes à saúde 

psicológica e física dos indivíduos em privação de liberdade. Antes do final do 

século XIX, com o advento do período de decadência das penas de privação da 

liberdade que culminou no aumento dos índices de reincidência, novas formas 

de aplicação penal começaram a surgir, especialmente em países como Rússia, 

Alemanha, Bélgica e Inglaterra. No Brasil, medidas punitivas alternativas para 

infratores de crimes de médio potencial ofensivo foram instituídas na Reforma 

Penal de 1984. A participação do Brasil no Congresso da ONU em 1995, em 

Viena, também contribuiu para a criação das Leis nº 9.099/95 e n° 9714/98, 

relativas aos processos de conciliação e às penas restritivas de direitos. 

O art. 43 do Código Penal determina a classificação das penas restritivas 

de direitos em: 

I – prestação pecuniária; 

II – perda de bens e valores; 

III – (Vetado); 

IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; 

V – interdição temporária de direitos; 

VI – limitação de fim de semana. 

 

Para a aplicação das penas restritivas de direito, o juiz tem a liberdade de 

escolher a pena mais adequada, considerando crimes de menor potencial 

ofensivo e respeitando, de acordo com o art. 44 do Código Penal, os seguintes 

requisitos objetivos e subjetivos: a quantidade da pena privativa de liberdade 

aplicada, não sendo superior a quatro anos e podendo ser de natureza culposa 

ou dolosa; a impossibilidade de o réu ser um reincidente de crime doloso; a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, além de os motivos e as circunstâncias indicarem a eficiência da 

aplicação da pena alternativa. A modalidade de execução também é um critério 

a ser considerado, em que se examina se houve uso de violência ou grave 

ameaça à vítima por parte do infrator. Nesses casos, a substituição da pena não 

pode ocorrer. Em casos de condenação igual ou inferior a um ano por crime 

doloso ou culposo, pode-se aplicar a pena de multa. 
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Segundo pesquisa elaborada por Moreira (1998) a respeito da aplicação 

das penas alternativas pelos membros do Poder Judiciário e do Ministério 

Público da Bahia, cerca de 94,2% dos entrevistados já as executaram em seus 

processos. Dentre elas, a pena mais aplicada por esses membros é referente à 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. A prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas é descrita pelo art. 46 do CP 

como: 

  

a) A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição 

de tarefas gratuitas ao condenado. 

b) A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, 

escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas 

comunitários ou estatais. 

c)  As tarefas a que se refere o item “a” serão atribuídas conforme as aptidões do 

condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de 

condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. 

  

A determinação das penas alternativas, entre diversos benefícios, 

contribui para o desencarceramento do sistema prisional; reduz os custos 

onerosos relativos à pena de privação da liberdade; propicia a ressocialização e 

a reeducação do infrator, possibilitando que o mesmo continue convivendo com 

a família e com a comunidade, evitando o estigma e dispondo de meios de 

sustento; diminui os índices de reincidência; valoriza preferencialmente os 

interesses da vítima; e evita o convívio forçado de infratores sem intenções de 

praticar um delito com condenados de maior potencial ofensivo, geralmente mais 

adeptos ao contexto criminal. 

             De acordo com a mesma pesquisa empreendida por Moreira 

(1998), cerca de 76,9% dos profissionais entrevistados enxergavam as penas 

alternativas como uma solução para o sistema penal brasileiro, incluindo também 

algumas ressalvas. Na visão dos mesmos profissionais, 58,6% dos entrevistados 

afirmaram que as penas alternativas são executadas de forma eficaz, enquanto 

35,6% discordam de sua eficácia. Sobre os índices de reincidência, 58,7% não 

puderam comparar ou não responderam, enquanto 39,4% afirmaram que a 

reincidência é menor. A partir desses dados, percebe-se a importância da 

eficácia na execução dessas penas para a sua aceitação, tanto pelos 
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profissionais do Direito como também pela sociedade, evitando que se 

predomine a sensação de impunidade. 

  

5.1.2    A Justiça Restaurativa 

  

O sistema carcerário vigente, baseado num paradigma punitivo onde 

predominam discursos e práticas de controle e manutenção da ordem; 

endurecimento das leis; aplicação de medidas que deveriam ser inicialmente 

emergenciais, mas que se tornam frequentes e consequentemente 

normalizadas; e respostas unicamente punitivas ao delito, com teor de violência 

e sofrimento, tende a deixar em segundo plano medidas coercitivas mais 

humanizadas que não apresentam como principal fim a privação da liberdade. 

Dessa forma, a violência passa a ser estimulada ao invés de ser evitada, a 

delinquência dos apenados aumenta, a miséria de seus familiares se intensifica 

e o estigma e a vigilância se mostram como fatores determinantes para a 

reincidência criminal. 

A juíza Sonáli da Cruz Zluhan, da 1ª Vara de Execuções Criminais de 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conhecida por suas críticas à maneira como 

a polícia e o poder judiciário atuam no sistema prisional, afirma que a punição 

por meio da privação de liberdade jamais levará à remissão de criminoso algum. 

Em entrevista ao site Huffington Post Brasil, em 2018, ela complementa: 

  

Não tenho mais convicção nenhuma de que prender resolva alguma 
coisa. O discurso da segurança pública é que prender é a solução. Mas 
cada vez se prende mais e nos sentimos menos seguros. [...] "A prisão 
deveria ser para casos realmente graves, não para um usuário de crack 
que trabalha como aviãozinho na boca, entrega droga só para sustentar 
o próprio vício e vai preso como traficante com duas pedras no bolso. 
Em 5 minutos, o dono da boca repõe esse cara. 

          

         Segundo ela, na cadeia esse tipo de indivíduo precisará se aliar a alguma 

facção para sobreviver, podendo contrair dívidas para a sua família pagar, 

tornando-se um soldado que retroalimenta um sistema falido. 

Buscando confrontar as incoerências do sistema penal, movimentos 

ideológicos como o do abolicionismo e o das penas alternativas começaram a 

surgir entre as décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos, impulsionando 
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também o paradigma restaurativo, que despontou na década de 1990 no mesmo 

país e expandiu para o continente europeu. 

A justiça restaurativa passou então a ser pautada pelo preceito básico da 

devolução do controle e da resolução de conflitos para a vítima, para a sociedade 

e também para o autor do delito, até então dominada pelo Estado, procurando 

fortalecer os laços de solidariedade social entre os protagonistas do conflito. Na 

justiça restaurativa, o crime pode ser tratado como um acontecimento social que 

depende de escolhas políticas relativas ao tempo, com possibilidade de 

reavaliação. Suas três principais concepções são o encontro, a reparação e a 

transformação, com possíveis distinções. De acordo com Santana e Santos 

(2018), as principais diferenças entre o paradigma punitivo e o restaurativo 

podem ser listados a seguir: 

 

a) Na justiça punitiva, o foco está no delito e no autor que o cometeu, 

enquanto na justiça restaurativa o foco é direcionado ao dano causado na vítima, 

às suas necessidades e direitos e às consequências futuras do delito; 

b) No paradigma punitivo, o delito é visto como uma transgressão às leis, 

ignorando as relações interpessoais e o caráter conflituoso envolvidos no delito; 

c) No primeiro caso, os danos causados são limitados no abstrato e não 

em concreto, como no segundo caso; 

d) No sistema punitivo, o Estado é encarado como a vítima do delito, 

afastando a verdadeira vítima do processo e do contato com o infrator. Além 

disso, em muitos casos o Estado possui até maior poder de decisão que a própria 

vítima. Já no sistema restaurativo, os papéis da vítima, do infrator e da 

comunidade são reconhecidos; 

e) No primeiro caso, geralmente a culpa é atribuída a alguém, com algum 

tipo de punição associada a perdas ou sofrimento, ignorando as necessidades 

da vítima. O segundo caso, ao contrário, busca principalmente a resolução do 

conflito, a assistência às necessidades da vítima e a restauração e a reparação 

normativas. 

f) Na justiça punitiva, o estigma dado ao culpado faz parte do processo, 

sendo contínuo até mesmo depois do cumprimento de sua pena. No caso da 

justiça restaurativa, busca-se elos em comum entre o infrator, a vítima e a 

comunidade. 
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Com a maior valorização das necessidades da vítima, é importante 

ressaltar que isso não significa o retorno da vingança privada, mas sim uma 

maneira de evitar a neutralização da vítima, que pode gerar sofrimento e 

vitimização secundária. No modelo restaurativo, busca-se: estimular a 

participação dos protagonistas do conflito de forma voluntária com propósito final 

de consenso; demonstrar as vantagens da reintegração social do infrator; 

pacificar os agentes envolvidos e diminuir o encarceramento em massa. Nesse 

modelo de justiça não há um conceito estabelecido, facilitando sua 

adaptabilidade a diferentes contextos sociais. Os processos do modelo 

restaurativo devem sempre ser encerrados com um acordo, onde o infrator 

deverá reparar o dano causado por seu delito. A justiça restaurativa não deve 

ser caracterizada como um modelo que substitui a justiça punitiva, mas que 

coexiste de forma complementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração representativa da Justiça Restaurativa. Fonte: Programa Municipal de 

Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. 

 

5.1.3    Mutirão Carcerário 

O mutirão carcerário, coordenado pelo CNJ desde 2008 e tendo seu 

primeiro modelo difundido até 2014, englobou o deslocamento de juízes por 

todos os Estados do país com o objetivo de realizar inspeções nas unidades 

prisionais, acompanhar as ações de ressocialização dos apenados e o 

andamento dos processos penais. De acordo com dados do CNJ, ao todo, cerca 

de 400 mil processos foram averiguados. Devido a essa grande força 

operacional, aproximadamente 45 mil presos que já possuíam o direito de soltura 
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foram liberados e cerca de outros 80 mil benefícios foram reconhecidos. Com 

uma atualização em 2019, o mutirão adota agora uma ferramenta que centraliza 

e unifica a execução penal no Brasil, filtrando processos de acordo com critérios 

já estabelecidos e reduzindo o tempo e os custos de revisão processual. 

Uma força estadual de Defensoria Pública de Santa Catarina, realizada 

em 2018, pode analisar processos criminais e de execução penal de detentos do 

regime semiaberto. A partir desse trabalho em conjunto, quase três mil 

processos tinham sido analisados até novembro daquele ano, com cerca de 678 

pedidos. Dessa forma, reeducandos do regime semiaberto poderão cumprir 

pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica ou poderão antecipar seu 

cumprimento de pena para o regime aberto.  

Esse tipo de medida alternativa busca enfrentar as carências do sistema 

prisional brasileiro, procurando reduzir o encarceramento em massa; permitir 

que os reeducandos cumpram a pena conforme determinação judicial; atender 

as demandas penais de maneira justa e individualizada; oportunizar maiores 

chances de ressocialização aos detentos de potencial menos ofensivo; além de 

restaurar as relações entre pessoas e comunidade, superando conflitos e 

traumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Força-tarefa em atividade na Colônia Penal Agroindustrial de Piraquara, no Paraná, em 

2019. Fonte: https://bandnewsfmcuritiba.com/presos-beneficiados-por-mutirao-carcerario-

comecam-a-deixar-a-colonia-penal-em-piraquara/. 

 

https://bandnewsfmcuritiba.com/presos-beneficiados-por-mutirao-carcerario-comecam-a-deixar-a-colonia-penal-em-piraquara/
https://bandnewsfmcuritiba.com/presos-beneficiados-por-mutirao-carcerario-comecam-a-deixar-a-colonia-penal-em-piraquara/
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5.2     Boas Práticas     

 

As boas práticas compreendem as atividades e os programas sociais 

considerados positivos no que se refere à reinserção social do reeducando e à 

regeneração social e psicológica dos egressos, englobando políticas de cunho 

laboral, profissionalizante, educacional, cultural, esportivo, além de ações 

sustentáveis e comunitárias, entre outros aspectos, visando também a 

prevenção criminal e a melhoria da segurança pública. 

 

5.2.1 Referências nacionais   

No que se refere às atividades de cunho laboral e profissionalizante, cabe 

destacar os seguintes programas executados nos mais variados estados 

brasileiros: 

 Em Alagoas, foi criada em 2001 a Gerência de Atividades Artesanais com 

o intuito de oferecer práticas laborais, exposição e venda dos produtos 

artesanais elaborados pelos privados de liberdade. O “Mesa Brasil”, 

projeto elaborado junto ao SESC (Serviço Social do Comércio), permitiu 

que o excedente cultivado nas hortas das unidades prisionais fosse 

disponibilizado para consumo do SESC enquanto a mesma instituição 

viabilizou cursos no ramo da cozinha para os apenados. 
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Reeducandas de Rondonópolis participam de oficina de produção de ovos e trufas de 
chocolate, ministrada por meio do programa nacional Mesa Brasil, do SESC-MT. Fonte: 
Governo de Mato Grosso.  

 

 Na Bahia, a inserção de um laboratório de informática com capacidade de 

até 80 alunos pode oferecer cursos de informática básica, com foco em 

Windows, Word e Excel. 

 No Distrito Federal, cursos profissionalizantes para a reinserção no 

mercado de trabalho foram oferecidos em parceria com entidades 

privadas. 

 No Espírito Santo, o Núcleo de Qualificação Profissional ofereceu cursos 

profissionalizantes de eletricista básico, design de artesanato, 

jardinagem, entre outros. O Projeto Mudas Ornamentais propiciou a 

produção de mudas ornamentais para usos decorativos nas unidades 

prisionais, instituições públicas e também para a venda. 

 No Maranhão, o projeto Trabalho e Cidadania permitiu que os 

recuperandos pudessem trabalhar no PROCON (Programa Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor), nas unidades prisionais, na 

Secretaria de Direitos Humanos, no Asilo de Mendicidade e na Creche 

Lar Pouso da Esperança. 

 No Pará, a Fábrica Esperança procurou dialogar com a rede de serviços 

já existentes e incentivou os recuperandos nas áreas do cooperativismo, 

associativismo e empreendedorismo. 

 Na Paraíba, parcerias com órgãos públicos e privados permitiram a 

absorção da mão-de-obra dos reeducandos. 

 Em Roraima, uma parceria com a Universidade Federal de Roraima 

ofereceu vagas de trabalho na Universidade, como nas áreas de Gerência 

de Operações e Biblioteca. No mesmo Estado, uma parceria com a 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) disponibilizou 

cursos e cultivo de plantas medicinais. 

 Em Sergipe, a Feira do Presidiário permitiu a venda de objetos produzidos 

nas marcenarias das unidades prisionais, revertendo a renda adquirida 

em auxílio às famílias dos recuperandos. 
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Produtos artesanais à venda na Feira do Presidiário no Centro de Aracaju, Sergipe. 
Fonte: https://infonet.com.br/noticias/cidade/presidiarios-realizam-feira-de-artesanato/ 

 

Sobre as práticas educacionais, pode-se listar que: 

 No Distrito Federal, a FUNAP/DF (Fundação de Amparo ao Trabalhador 

Preso), numa parceria com a Secretaria de Educação, a Universidade 

Católica de Brasília e a UNB, ofereceu instrução escolar da alfabetização 

até a fase preparatória para a entrada no terceiro grau. 

 No Espírito Santo, a campanha Livro Aberto abasteceu as bibliotecas das 

unidades prisionais com novos títulos, incentivando assim o hábito da 

leitura. 

 Em Mato Grosso, o Projeto de Educação à Distância se propôs a construir 

salas de aula no Centro de Ressocialização de Cuiabá, oferecendo cursos 

superiores aos recuperandos, aos servidores e à comunidade, além de 

prover espaços de biblioteca e laboratório de informática.  

 No Rio de Janeiro, os apenados que já possuíam o ensino médio 

concluído puderam se inscrever no vestibular e realizar a prova. Em caso 

de aprovação, esses puderam ganhar o direito de frequentar a faculdade 

com autorização judicial e escolta. 

 Em Rondônia, o Projeto “Lions de Olho no Futuro” procurou acolher os 

filhos das apenadas em idade escolar, auxiliando no acompanhamento 
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escolar e médico das crianças e oferecendo atividades educacionais e 

recreativas durante as datas comemorativas. 

 Em São Paulo, o Projeto “Criando Rumos” se propôs a atender 

recuperandos primários de 18 a 30 anos de idade, incentivando-os a 

refletir, por meio de reuniões semanais, sobre as causas, 

responsabilidades, regras e valores que englobam os delitos e a vivência 

no sistema prisional. No mesmo Estado, o Projeto de Valorização da 

Saída Temporária realizou encontros de conscientização para enaltecer 

esse benefício, buscando orientar a melhor forma de aproveitamento do 

tempo durante a aplicação desse direito, incentivando o reforço dos laços 

familiares e a partilha de experiências pessoais, sentimentos, dúvidas e 

anseios em reuniões coletivas. 

  

No que se refere às práticas culturais, é importante mencionar que: 

 No Amazonas, o Projeto “Oficina de Arte e Literatura”, em parceria com a 

Universidade Estadual do Amazonas, organizou apresentações de dança 

e exposições de arte entre os apenados. 

 Na Bahia, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania reuniu esforços 

para oferecer aulas de violão e teclado para os reeducandos, além de 

aulas de canto e coral. 

 No Espírito Santo, o Projeto Dando Cordas à Liberdade introduziu a 

música como elemento de socialização, incentivando os próprios agentes 

penitenciários a serem instrutores voluntários na capacitação musical dos 

privados de liberdade. 

 Em Goiás, o Programa “Alma Liberta” promoveu concursos de poesia, 

terapias de arte com música, dança e pintura, e produção de esculturas 

em madeira e argila. 

 No Rio de Janeiro, a Rebelião Cultural promoveu oficinas de dança, 

música, teatro, audiovisual, fotografia, grafite, entre outros. 

 Em Rondônia, o espetáculo teatral Bizarrus, formado por pessoas 

privadas de liberdade, foi transmitido para mais de 50 países. Suas 

apresentações alcançaram a comunidade, realizaram debates e 

discutiram temas como a campanha antidrogas. 
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Espetáculo Bizarrus, apresentado por privados de liberdade e ex-apenados em Porto 
Velho, Rondônia. Fonte: https://www.rondoniaovivo.com/cultura/noticia/2007/11/17/publico-
podera-assistir-o-espetaculo-bizarrus-a-partir-deste-sabado-no-teatro-do-sest-senat.html 

 

 Em São Paulo, aulas de desenho artístico foram oferecidas aos 

reeducandos, com o propósito de ensinar técnicas de desenho e pintura 

e auxiliar no futuro profissional desses indivíduos.  

 

Quanto às práticas sustentáveis: 

 No Estado do Acre destaca-se os cursos de piscicultura (criação de 

peixes) e de horticultura (cultivo de horta), que contribuíram no aumento 

da mão-de-obra dos apenados e na produção de verduras. 

 No Amapá, o Projeto Pró-Verde possibilitou a realização de atividades de 

jardinagem, paisagismo, apicultura, compostagem e produção de mudas. 

 No Espírito Santo, o Projeto Plantando a Solidariedade, em convênio com 

outras instituições, manteve uma horta sem aplicação de agrotóxicos com 

objetivo de venda e doação a outras entidades como escolas e creches. 

Além disso, os internos foram capacitados e receberam um certificado 

reconhecido pelo MEC. 
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Reeducandos trabalhando com hortaliças orgânicas distribuídas para escolas e 
hospitais de Rondônia. Fonte: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/horta-
organica-e-instalada-em-presidio-para-ajudar-ressocializar-presos-em-ro.ghtml 

 

 No Paraná, o Projeto Cultivar, em parceria com outras instituições, se 

propôs a repor as matas ciliares locais através do cultivo de árvores 

nativas. Durante um ano, os recuperandos chegaram a produzir 

aproximadamente 1 milhão de mudas. 

 

Quanto às políticas orientadas à saúde do privado de liberdade, cabe 

ressaltar que: 

 No Distrito Federal, o Programa de Advertência e Conscientização ao Uso 

de Drogas atuou na conscientização para a redução do uso de drogas por 

parte dos privados de liberdade e também de suas famílias. Palestras, 

reuniões e debates foram realizados com esse propósito. 

 No Espírito Santo, a Farmácia Central atende às unidades prisionais do 

Estado, fornecendo medicamentos e insumos. 

 No Rio Grande do Sul, o Atendimento à Saúde dos Servidores do Sistema 

Penitenciário buscou atender os servidores penitenciários no que 

concerne à sua saúde mental. 

 Em São Paulo, o Programa Informativo instituído buscou divulgar 

informações sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), 

tuberculose, direitos humanos, cidadania e drogas. No mesmo Estado, o 
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Narcóticos Anônimos oferece palestras preventivas e explicativas sobre a 

dependência de drogas. 

  

No que diz respeito às atividades que abrangem a comunidade 

extramuros: 

 No Paraná, o Projeto Visão da Liberdade inseriu os privados de liberdade 

na produção de materiais didático-pedagógicos em braile, que foram 

posteriormente distribuídos para alunos da educação básica, bibliotecas 

e escolas da região. O Projeto Restauração de Livros permitiu que os 

apenados aprendessem, por meio de cursos, técnicas de restauração de 

livros para a universidade, além de prestar serviços em bibliotecas 

públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projeto Visão da Liberdade sendo desenvolvido na Penitenciária Estadual de Maringá, no 
Paraná. Fonte: 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=79824&tit=Projeto-realizado-por-
presos-de-Maringa-ganha-premio-nacional 

 

 Em São Paulo, o Projeto “O Planeta pede socorro atrás das grades”, os 

reeducandos foram orientados quanto à importância da preservação do 

planeta por meio da reciclagem e participaram da produção de brinquedos 

constituídos de materiais como garrafa pet, caixa de leite e pneu, 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=79824&tit=Projeto-realizado-por-presos-de-Maringa-ganha-premio-nacional
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=79824&tit=Projeto-realizado-por-presos-de-Maringa-ganha-premio-nacional
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destinados aos centros de educação infantil. Além disso, a coleta seletiva 

se fez presente na unidade prisional trabalhada. 

  

No que se atribui às atividades que envolvem as famílias dos privados de 

liberdade, pode-se destacar que: 

 No Acre, a Semana do Reeducando buscou oferecer atividades culturais, 

educativas e esportivas com a participação dos familiares. 

 No Pará, espaços de brinquedoteca foram inseridos nas unidades 

prisionais a fim de desenvolver atividades lúdicas com as crianças e 

resgatar relações familiares. 

  

Dentre as atividades relacionadas ao lazer e ao entretenimento, bons 

exemplos podem ser citados como: 

 No Rio Grande do Norte, onde o Projeto Mente Livre ofereceu aulas 

práticas de Yoga.  

 Em São Paulo, o Curso de Meditação com práticas de yoga e meditação 

foi introduzido nas unidades prisionais. 

 

Prática de meditação sendo realizada no Complexo Penitenciário Público-Privado 
(CPPP), em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Fonte: https://geekness.com.br/meditacao-
vipassana-em-presidios-no-brasil/  
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No tocante às práticas esportivas, pode-se ressaltar: 

 No Rio de Janeiro, a Olimpíada do Servidor Penitenciário. Nessa 

atividade, participaram os agentes penitenciários e os servidores públicos 

que competiram em diversas modalidades como atletismo, judô, cabo de 

guerra, xadrez, tênis de mesa e futebol, realizadas em locais diferentes 

de acordo com a categoria. 

 Em São Paulo, atividades de ginástica laboral foram oferecidas aos 

servidores da Penitenciária de Andradina. 

  

Finalmente, quanto ao benefício jurídico, pode-se destacar que, em São 

Paulo, uma Sala de Audiências Judiciais foi construída na Penitenciária II de 

Itirapina, buscando reduzir o transporte dos detentos para as apresentações 

judiciais, garantindo também maior segurança aos participantes desse 

processo.  

 

5.2.2 Referências internacionais      

 

Saindo, nesse momento, do contexto nacional e se aproximando dos 

exemplos internacionais, as unidades prisionais dos países escandinavos, mais 

especificamente na Noruega, podem ser consideradas como modelo de 

recuperação e ressocialização para os apenados. Nesse país, onde as taxas de 

reincidência chegam a 20% e a população carcerária não alcança 4 mil pessoas, 

os centros são de boa qualidade e projetados para poucos internos, com 

incentivo ao trabalho e a diversos programas de ressocialização, caminhando no 

sentido oposto ao objetivo punitivo. 

Um dos principais exemplos disso é a Penitenciária de Halden, projetada 

para abrigar cerca de 250 indivíduos condenados por crimes de maior potencial 

ofensivo, onde as celas não são superlotadas, suas janelas não apresentam 

grades, os quartos são individuais e providos de equipamentos como televisão, 

escrivaninha, banheiro privado e vista privativa da floresta adjacente. São 

disponibilizadas uma cozinha e uma sala de estar compartilhadas para cada 10 

ou 12 celas, com direito a mobiliários de estar e biblioteca. A relação entre os 

recuperandos e os agentes penitenciários é pacífica, já que partilham juntos dos 

horários de refeição e prática de esportes. Além disso, metade dos agentes são 
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mulheres, em virtude de uma política governamental para o bom comportamento 

dos apenados. A unidade apresenta muros de separação, mas dispõe de muitas 

áreas verdes e espaços de convivência em seu terreno, incentivando a maior 

prática de atividades ao ar livre por parte dos apenados. Ginásio de esportes, 

parede de escalada, quadra de basquete, pista de cooper, campo de futebol e 

um estúdio de música são alguns dos espaços de lazer oferecidos aos 

reeducandos. Aulas de desenho e gastronomia também são oferecidas a esses 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormitório individual na Penitenciária de Halden. Fonte: 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/prisao-na-noruega-e-comparada-a-hotel.html 

 

Outro bom exemplo de unidade prisional é a Prisão de Bastoy, também 

na Noruega, voltada para condenados de baixa periculosidade. Localizada numa 

ilha, o local abriga cerca de 115 homens com 70 funcionários de apoio. Fundada 

sob o conceito de prisão aberta, em que os apenados podem trabalhar enquanto 

cumprem suas penas, indo e voltando diariamente da ilha, a unidade não 

apresenta rastros de muro ou arame farpado. Organizada de forma semelhante 

a uma vila, a prisão dispõe de casas compartilhadas, semelhantes a cabanas de 

madeira, fluxos de charrete e de bicicletas, campo de futebol, escola, cabines 

telefônicas com uso liberado, estufa, churrasqueira onde os apenados podem 

preparar suas refeições, igreja com função cultural, lojas comerciais, praias, etc. 

Programas de educação, formação e capacitação também são oferecidos aos 

sentenciados. A agricultura, o trabalho com a terra e a criação de animais fazem 

parte da rotina, desempenhando uma função social e ensinando empatia. A 

unidade também é sustentável, já que a reserva natural próxima é responsável 
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por 25% da alimentação daqueles indivíduos, ações são realizadas para reduzir 

a emissão de CO2, os carros em uso são em sua maioria elétricos e praticamente 

tudo é reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Apenado tomando sol em cabana onde cumpre pena na Prisão de Bastoy. Fonte: 
https://www.huffpostbrasil.com/2017/03/28/a-noruega-prova-que-tratar-presos-como-seres-
humanos-realmente-f_a_22016014/ 

 

 

Um modelo a ser considerado nessa lista, não por ser integralmente 

vantajoso, mas sim por sua preocupação fundamental de não separar famílias 

de apenados é a Prisão de Aranjuez, na Espanha. Nesse complexo, com 1.008 

vagas distribuídas em 14 módulos, dezenas de celas são disponibilizadas para 

casais condenados com filhos de até 3 anos de idade. As crianças podem 

frequentar a escola maternal e realizar atividades de cultura e lazer, tudo isso 

dentro de um ambiente prisional. Considerado o único centro de detenção desse 

tipo no mundo, a unidade oferece ambientes espaçosos, quartos com área 

aproximada de 15 m², cama de casal, um berço abarrotado de brinquedos, 

personagens da Disney estampados nas paredes, um pequeno banheiro, janelas 

de frente para a área externa da prisão e acesso a uma área de playground. Os 

ambientes são orientados para as necessidades das crianças, com fornecimento 

de leite de qualidade, visita de um médico duas vezes por semana e limpeza 

adequada. Nessa unidade, os internos também podem usufruir dos espaços de 
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creche, lavanderia, oficinas, auditório, piscina, quadra poliesportiva, 14 salas de 

aula, 46 parlatórios e 60 salas para visitas íntimas e familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família encarcerada na Prisão de Aranjuez brinca com sua filha. Fonte: 
http://tendencee.com.br/2018/07/como-as-celas-de-prisao-sao-em-diferentes-partes-do-mundo/ 

 

Para adquirir o direito de abrigo nesse centro, todos os candidatos devem 

passar por 2 meses de observação. Além disso, agressores sexuais são 

recusados. Alguns especialistas defendem a ideia de criação das crianças junto 

aos pais aprisionados a fim de auxiliá-los em suas habilidades parentais, pelo 

menos enquanto são jovens o suficiente para não compreenderem a realidade 

de uma prisão em sua totalidade. Para eles, mesmo não sendo essa uma 

situação ideal, pode ser uma alternativa melhor que a dor da separação. Já 

outros profissionais não apoiam esse modelo, defendendo que crianças não 

podem ficar atrás das grades sob nenhuma circunstância. Segundo eles, muitas 

evidências apontam que esses filhos poderão ser afetados a longo prazo, já que 

não convivem com animais, árvores e não têm o estímulo necessário para viver 

como crianças saudáveis. Além disso, pode haver o risco de sofrimento para a 

criança no eventual momento de separação de seus pais. 

Mais um exemplo a ser considerado é o da Prisão de Addiewell, localizada 

na Escócia e planejada para ser uma prisão de aprendizado14, onde os apenados 

                                                           
14 Proveniente do termo original “Learning” Prison. 
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têm a chance de trabalhar seu comportamento ofensivo e as conjunturas que 

levaram ao cárcere. Esse tipo de trabalho se propõe a melhorar as perspectivas 

de empregabilidade, o bem-estar do interno e as redes de apoio comunitário, 

reduzindo também a reincidência. Dessa forma, 40 horas de atividades são 

realizadas por pessoa semanalmente, dentre elas a Atividade Final, dividida por 

áreas de Aprendizado e Habilidades, Empregos e Intervenções Programadas. O 

modelo de apoio em pares também é uma ferramenta implementada, em que os 

reeducandos podem ser requisitados para papeis de apoio variados, atuando 

como modelos positivos para seus colegas e ajudando funcionários na 

organização de tarefas e atividades esportivas. 

Outro exemplo curioso é o caso do Presídio de Segurança Máxima de 

Luzira, em Uganda. Apesar da superlotação e de condições estruturais 

precárias, os internos conseguiram pôr em prática uma liga de futebol bem 

elaborada e autossuficiente, composta por 10 times uniformizados e nomeados 

conforme os times mais populares da Europa, além de uma comissão técnica 

para os jogos e um regulamento de 30 páginas. Todos os anos a unidade 

participa de um torneio cujos prêmios são um troféu, sabão, açúcar e uma cabra 

para abate. Segundo Opio Moses15, o apenado responsável por criar tal liga, há 

alguns anos não era possível para um interno olhar diretamente nos olhos dos 

agentes penitenciários. Aliado a isso, práticas violentas como a tortura também 

eram frequentes. Com a introdução do ensino educacional e do futebol, a cultura 

e o comportamento mudaram. Para Opio, o que fez a diferença foi a criação de 

um regimento pelos próprios apenados e o fato de que o futebol pode unir as 

pessoas. O Presídio já foi acometido por uma grande rebelião há alguns anos, 

sendo necessária a intervenção da Força Nacional. Nos dias de hoje, 

recuperandos e guardas de segurança se unem em torno da competição e da 

prática esportiva. 

                                                           
15 Em entrevista concedida à reportagem da Vice Sports, de 2017.  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato de futebol realizado no Presídio de Luzira, em Uganda. Fonte: 
https://www.lance.com.br/futebol-internacional/futebol-salvou-prisao-mais-perigosa-africa.html 

 

5.3     O Sistema APAC 

O modelo APAC surgiu em 1972 na cidade de São José dos Campos, em 

São Paulo, seguindo os preceitos do Dr. Mário Ottoboni, advogado e jornalista, 

e seus voluntários cristãos no intuito de evangelizar e demonstrar apoio aos 

apenados. Até então, a sigla significava “Amando o Próximo Amarás a Cristo”. 

Em 1974 foi então criada uma entidade juridicamente organizada que buscava 

contribuir para a justiça na execução penal e na administração do cumprimento 

de penas privativas de liberdade, originando assim a APAC - Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados. A instituição tem como principais 

metas a recuperação do detento, a proteção da sociedade e das vítimas e a 

reintegração do reeducando no convívio em sociedade. Além disso, segundo a 

própria APAC16, seu objetivo é “a humanização das prisões, sem perder de vista 

a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e 

oferecer alternativas para o condenado se recuperar”. 

Com cerca de 133 unidades, em que 53 estão em funcionamento e 80 

estão em processo de implantação, e um total de 3.033 recuperandos, sendo 

1.157 do regime semiaberto intra e extra muros, a APAC se apresenta como uma 

alternativa ao sistema prisional convencional, repleto de falhas e descrença.  

                                                           
16 Informação retirada do próprio website da APAC, acessado em outubro de 2019.  

https://www.lance.com.br/futebol-internacional/futebol-salvou-prisao-mais-perigosa-africa.html


100 
 

Baseado no princípio de Prisão Aberta, a APAC propõe um modelo em 

que o objetivo primordial não é o isolamento completo do recuperando em 

relação ao meio externo, mas sim o de ampliação do cotidiano nos centros de 

recuperação, oferecendo atividades mais flexíveis e receptivas, tudo isso sob a 

administração de uma organização social sem fins lucrativos. 

No sistema da APAC, os apenados são chamados de “recuperandos”, 

sendo responsáveis pela própria recuperação e a de seus colegas de 

cumprimento de pena. A atuação de voluntários e de profissionais da saúde, 

administração, psicologia, direito e assistência social é fundamental para a 

recuperação desses indivíduos, além da cooperação dos mesmos no que se 

refere às tarefas diárias como limpeza, manutenção, organização e até mesmo 

segurança e disciplina no CRS (Centro de Reintegração Social), sem a 

necessidade de policiais ou agentes penitenciários, com circulação irrestrita 

dentro do pavilhão correspondente ao seu regime penal, durante os horários 

permitidos. Um conselho formado por recuperandos e liderado por um 

presidente, denominado CSS (Conselho de Sinceridade e Solidariedade) 

colabora para a ordem, o respeito e a organização interna do CRS. A principal 

filosofia da APAC, largamente estampada em suas fachadas e materiais de 

divulgação, é a de matar o criminoso e salvar o homem. Frases como a ilustrada 

abaixo são bastante representativas desse modelo. 
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Frase gravada na entrada de uma unidade da APAC. Fonte: 

http://gshow.globo.com/programas/na-moral/O-Programa/noticia/2014/07/detentos contam-

experiencias-em-regime-prisional-mais-humano-na-apac.html. 

 

São 12 os elementos principais que conduzem o Método da APAC:  

1) Participação da Comunidade;  

2) Recuperando ajudando Recuperando;  

3) Trabalho;  

4) Espiritualidade ecumênica;  

5) Assistência jurídica;  

6) Assistência à saúde;  

7) Valorização Humana;  

8) Família;  

9) O Voluntário e o curso para sua formação;  

10) Centro de Reintegração Social – CRS;  

11) Mérito;  

12) Jornada de Libertação com Cristo; 

 

 De acordo com o primeiro quesito, a participação da comunidade é 

essencial, seja na implementação de uma APAC, seja na maneira de despertar 

a comunidade para essa alternativa. Para que uma APAC seja instalada, além 

da necessidade de doação de um terreno pelo poder público, realiza-se também 

audiências públicas na comarca, buscando o envolvimento da sociedade civil; 

seminários de estudo sobre a APAC para a comunidade, com o objetivo de 

recrutar voluntários locais; organização de equipe de voluntários; e formação de 

parcerias com entidades públicas, privadas, educacionais, religiosas, 

comunitárias e não-governamentais. 

 O segundo quesito está relacionado ao sentimento de ajuda mútua entre 

os recuperandos, despertando seu interesse pelos valores humanos e pela 

prática do bem. Segundo esse elemento, é fundamental que os recuperandos 

formem uma rede de apoio em sua jornada de cumprimento de pena.  No Estágio 

de Recuperandos, uma das etapas de implementação de uma APAC, dois ou 

três reeducandos com pena mais longa e que demonstrem espírito de liderança 

podem fazer um estágio em outras APACs já estabelecidas, sendo esses os 

mais indicados para compor o CSS numa unidade apaqueana.  

http://gshow.globo.com/programas/na-moral/O-Programa/noticia/2014/07/detentos%20contam-experiencias-em-regime-prisional-mais-humano-na-apac.html
http://gshow.globo.com/programas/na-moral/O-Programa/noticia/2014/07/detentos%20contam-experiencias-em-regime-prisional-mais-humano-na-apac.html
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 O trabalho na instituição é obrigatório, com finalidade educativa, produtiva 

e de dignidade humana, sendo estipulado de acordo com a aptidão de cada 

recuperando. As atividades podem ser realizadas não só dentro da unidade de 

ressocialização como também além dos muros, com autorização judicial. Alguns 

recuperandos também podem participar da equipe de voluntários, com 

participação prévia nos treinamentos em grupo. 

 A espiritualidade ecumênica é um dos principais pontos do modelo 

apaqueano, oferecendo patamar de igualdade a todas as religiões dentro do 

espaço de ressocialização. A assistência jurídica na instituição é ofertada de 

forma gratuita a todos os recuperandos e aos seus respectivos familiares. A 

assistência à saúde também é realizada de forma gratuita, com o objetivo de 

minimizar sofrimentos físicos e morais. Atendimentos médicos, odontológicos e 

psicológicos são fornecidos aos internos.  

O sétimo item, sobre a valorização humana, é essencial nesse modelo. 

Oportunidades educacionais, profissionalizantes e terapia de realidade são 

pontos fundamentais para a reabilitação do reeducando. Nesse quesito, 

estimula-se o autoconhecimento, o companheirismo e a empatia. Pequenas 

diferenças podem ser notadas: em oposição ao regime tradicional, os internos 

na APAC não usam uniforme e são tratados pelo próprio nome. Além disso, 

incentiva-se a compreensão de seus atos passados, seus sonhos, sua família e 

busca-se atender suas necessidades básicas, encorajando a valorização de sua 

vida e de seus semelhantes.  

O oitavo item é a principal conexão entre o reeducando e a sociedade 

externa, materializado na família. A participação da família na APAC é 

fundamental, especialmente nas dinâmicas de núcleo familiar, nos encontros 

formativos, nas celebrações e visitas aos lares, evitando o isolamento do 

recuperando quanto à realidade além muros e contribuindo na formação de 

novos valores e comportamentos.   

O voluntário e o curso de formação são a base do trabalho na APAC, além 

das doações e convênios. Com a participação da comunidade, o trabalho 

voluntário é embasado por um curso de formação com duração de cerca de 4 

meses, acrescido de novas atualizações.  

O CRS, como já mencionado antes, refere-se à edificação do sistema 

APAC, geralmente formado por 3 pavilhões, sendo esses do regime fechado, 



103 
 

semiaberto e aberto, oportunizando o cumprimento integral da pena na mesma 

instituição. A convivência direta entre recuperandos de regimes diferenciados 

não é permitida nesse local. A intenção do CRS é abrigar o reeducando próximo 

de sua família, visando a participação familiar nas atividades de reinserção do 

modelo apaqueano.  

O penúltimo item, relativo ao mérito, determina não só a entrada do 

recuperando no sistema APAC como também seu avanço no cumprimento da 

pena. O mérito não é determinado apenas pela obediência, mas sim pela 

evolução de seus valores e consequente crescimento humano. O último 

elemento, da Jornada de Libertação com Cristo, sucede-se com a realização de 

encontros, palestras, testemunhos, músicas e diversas atividades, visando 

reconciliar o recuperando de si consigo, com a sociedade e com Deus.  

A rotina na APAC é firme e bem definida, tendo início às 6 da manhã e 

finalizando às 10 da noite, com momento de silêncio após esse horário. No 

período diurno, diversas atividades são oferecidas, sejam elas de ensino, de 

ofício ou profissionalizantes. O cumprimento de penas de forma individualizada 

fica transparecido na espacialização das APACs, edificadas em pequenas 

unidades e destinadas a abrigar no máximo 200 recuperandos. Os custos de 

construção, manutenção e aplicação de uma APAC são bastante vantajosos. De 

acordo com consulta realizada pelo SISDEPEN em 2018, mencionada no Estudo 

Preliminar sobre a Metodologia APAC, publicado pelo Ministério da Justiça e 

Segurança Pública em 2019, os custos por reeducando na APAC de Minas 

Gerais chegavam a R$ 1.055,44, contrastando com o custo do Sistema 

Convencional de Minas Gerais que podia chegar a R$ 2.700,00.  

Sem algemas, armas e agentes penitenciários, a APAC prioriza a 

humanização e a autonomia do recuperando. Para que um indivíduo receba o 

direito de cumprir pena na APAC, o mesmo não pode ser considerado de alto 

risco, a pena deve ser definitiva e a família deve morar em região próxima ao 

CRS solicitado, além de haver a necessidade de concessão de uma autorização 

judicial. Como consequência, a metodologia apaqueana apresenta resultados 

positivos como o baixo índice de reincidência, chegando até 15%, custos baixos, 

inexistência de atos violentos e rebeliões e raros casos de fuga.  

Apesar dos resultados animadores que esse tipo de sistema apresenta e 

de uma mobilização inicial, por parte da Instituição, para a implantação de uma 
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APAC no Estado de Santa Catarina, sua iniciativa apresentou resistência da 

AAPSS (Associação dos Agentes Penitenciários e de Segurança 

Socioeducativos do Estado de Santa Catarina). Mesmo sendo esse um modelo 

de administração prisional que não afetaria a rotina dos agentes penitenciários, 

a entidade emitiu que seria “um desserviço irresponsável do governo do Estado" 

e que assim haveria "empoderamento das facções criminosas".  

 

5.3.1 APAC Nova Lima 

 

Em visita realizada no Centro de Recuperação e Readaptação Social de 

Nova Lima/MG, conduzida por um recuperando voluntário no mês de fevereiro 

de 2020, foi possível observar de perto como se organiza a Metodologia APAC 

de forma espacial e estrutural. Situado na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte e inaugurado em 2003, o Centro abriga recuperandos do regime 

fechado, semiaberto e aberto, sem que haja comunicação direta entre eles. O 

terreno foi adquirido por meio de uma doação pública, com apoio também da 

comunidade próxima. De acordo com dados fornecidos pela própria 

administração da unidade, 146 vagas são disponibilizadas e 108 delas estão 

ocupadas, sendo 61 correspondentes ao regime fechado, 27 ao semiaberto e 20 

ao regime semiaberto com trabalho externo. A unidade de ressocialização 

recebe recursos financeiros do Governo Estadual de Minas Gerais, além de 

estabelecer parcerias com entidades privadas como a CEMIG (Companhia 

Energética de Minas Gerais), a Gerdau e a Anglogold Ashanti. Recursos 

advindos da venda de artigos produzidos pelos próprios recuperandos também 

contribuem para o auxílio financeiro da unidade. 
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Localização da APAC Nova Lima em relação à região de entorno.  Fonte: Google Earth. 

Imagem adquirida em 13 de outubro de 2020. 

 

 

Entrada do Centro de Recuperação e Readaptação Social de Nova Lima, Minas Gerais. 
Fonte: Google Street View. Imagem adquirida em 14 de outubro de 2020.  
 

A parte administrativa da unidade de recuperação é reservada aos 

profissionais da direção, do financeiro, da área jurídica, da assistência social, da 

psicologia e da saúde, com a atuação de um plantonista 24h. O desempenho 

dos voluntários é imprescindível no cotidiano de uma APAC, seja em atividades 

organizacionais ou de ensino.  

No regime semiaberto, são oferecidos aos recuperandos espaços como: 
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1- Sala de aula com estrutura de auditório;  

2- Sala de informática, com a realização de cursos online à distância em 

parceria com a UAITEC (Universidade Aberta e Integrada de Minas 

Gerais);  

3- Sala coletiva de visita; 

4- Suíte para visita íntima;  

5- Refeitório com direito à televisão;  

6- Cozinha, onde os alimentos são preparados pelos próprios 

recuperandos e suas atividades resultam em remição de pena;  

7- Biblioteca, com área de leitura e jogos;  

8- Enfermaria e farmácia, sendo a última com horários de uso de 8 em 8 

horas;  

9- Sala de oração, onde ocorrem o 1º ato ressocializador do dia e visitas 

aos domingos, além de ter à disposição uma televisão e uma DVDteca 

para apresentação de filmes;  

10- Mercearia para compra de produtos mais específicos por parte dos 

recuperandos;  

11- Tanques de lavar roupa e varal coletivos;  

12- Solário;  

13- Arquibancada como espaço de estar;  

14- Fábrica de hóstia;  

15- Fábrica de blocos de concreto, doada pela empresa Gerdau; 

16- Jardins ornamentais.  
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Entrada do Centro de Recuperação de Nova Lima, em Minas Gerais. Fonte: Arquivo 

Pessoal. Foto tirada em 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de espera dos visitantes na mesma unidade, com quadros e desenhos decorativos 

elaborados pelos recuperandos do local.  Fonte: Arquivo Pessoal. Foto tirada em 28 de 

fevereiro de 2020. 

 

Quanto aos espaços de apoio, observa-se a presença de:  

a) recepção;  

b) área de espera para os visitantes;  
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c) banheiros masculinos e femininos;  

d) panelário;  

e) depósito de alimentos;  

f) despensa;  

g) área de carga e descarga;   

h) estacionamento para veículos, motos e bicicletas para funcionários, 

visitantes e recuperandos. 

 

 A rotina no Centro de Nova Lima inicia às 6h da manhã. Às 7h da manhã 

ocorre o momento de oração. Das 8h da manhã às 5h da tarde os recuperandos 

trabalham, dentro ou fora da unidade. A partir desse horário tem-se o período de 

tempo livre, com espaço para lazer e descanso. Às 10h da noite as atividades 

são finalizadas e então se sucede a hora do recolhimento. Os horários de uso 

da televisão também são bem definidos. Pode-se utilizá-la até as 8h da manhã, 

durante o almoço, a partir das 5h da tarde -dependendo da função pretendida - 

até as 10h da noite, além de datas especiais como transmissão de jogos 

esportivos.   

 O Conselho de Solidariedade e Sinceridade também faz parte da rotina 

nessa unidade. Recuperandos integrantes desse grupo fiscalizam mensalmente 

outros recuperandos utilizando um quadro de avaliação exposto no corredor de 

circulação da unidade. Dessa forma, atribuem-se pontos de acordo com a 

postura referente à limpeza dos cômodos, ao respeito e à ordem.  

 Os telefonemas para familiares podem ser realizados nas terças e 

quintas. Aos domingos, visitas coletivas podem ser realizadas, com a presença 

máxima de 4 adultos por reeducando e quantidade livre de crianças. As visitas 

íntimas decorrem a cada 15 dias, das 5h da tarde às 6h da manhã, com direito 

à suíte privativa. Segundo o recuperando que conduzia a visita, a maioria dos 

indivíduos ali abrigados são de Nova Lima ou região Metropolitana de Belo 

Horizonte. No entanto, parte considerável também se origina de outros estados 

como Bahia e Espírito Santo.  

 Quanto aos dormitórios, existe a disponibilidade de 42 vagas no total, com 

6 dormitórios para 7 pessoas cada. As camas são individuais, definidas para 

cada reeducando de acordo com decisão estabelecida pela direção, mas existe 

a possibilidade de rotatividade. Estantes são disponibilizadas para guardar 
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objetos pessoais. Os banheiros também ficam inseridos no dormitório, com 

parede opaca e cortina. As portas apresentam a estética convencional de grade, 

contudo, não ficam trancadas e podem ser abertas ou fechadas de acordo com 

a vontade dos recuperandos. O material de higiene e as roupas de cama são 

fornecidos pelo próprio estabelecimento.  

 No regime fechado, situado em outro pavilhão do mesmo complexo, a 

forma de entrada é mais controlada, com voluntários realizando a segurança na 

área interna e externa ao pavilhão. Pode-se observar mais espaços de lazer e 

ofício para os condenados ao regime fechado, como:  

 

1- Sala de televisão, com realização de cursos profissionalizantes;  

2- Lanchonete para compra de alimentos diferenciados;  

3- Área de laborterapia;  

4- Pátio recreativo, com aparelhos de ginástica e tanques de lavar roupa;  

5- Capela, cuja parede principal se encontrava pintada com imagens 

religiosas produzidas próprios recuperandos;  

6- Quadra poliesportiva coberta, com a possibilidade de realização de 

aulas e reuniões;  

7- Cozinha;  

8- Padaria, com forno de pão industrial doado pela empresa aérea Gol; 

9- Ateliê de pintura;  

10-  Ateliê de marcenaria;  

11-  Lojinha de artesanato, situada dentro do complexo e voltada para a 

venda de artigos aos visitantes e aos familiares.   

 

 Os dormitórios no regime fechado se dividem em 16 cômodos para 4 

pessoas e 2 cômodos para 9 pessoas, sendo esses últimos utilizados como 

depósito no momento da visita. A estrutura e organização dos dormitórios 

seguem a mesma lógica do regime semiaberto. Além disso, o CSS também atua 

na avaliação dos recuperandos do regime fechado.  

 Até o instante da visita, a empresa CEMIG estava doando painéis solares 

fotovoltaicos para uso no próprio centro, facilitando a economia de energia 

elétrica e a redução de gastos. Instituições como o SENAI, além de outras 

empresas privadas, oferecem cursos profissionalizantes na própria unidade, 
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voltados para ocupações de artesanato, carpintaria, eletricista, pedreiro, entre 

outros, escolhidos de acordo com a inclinação de cada apenado. Junto a isso, 

existe também o intuito de contratar uma parte dos recuperandos como futuros 

funcionários, assim que esses se tornarem egressos.  

Boa parte dos reeducandos do centro de recuperação não recebem 

salários por seus serviços de voluntariado e organização interna, mas se 

beneficiam com a remição de pena. Já os apenados que realizam funções nas 

fábricas e ateliês recebem salários e recursos provenientes da venda de seus 

produtos, respectivamente. Segundo uma voluntária externa e um recuperando 

voluntário presentes na visita, os pães produzidos na padaria da unidade são 

vendidos para abastecer a rede municipal e estadual de educação.  

 A espiritualidade é muito importante na rotina do Centro, com encontros 

familiares e de conhecimento realizados mensalmente. Todos os tipos de crença 

são aceitos de forma igualitária. 

 Para conquistar a autorização de cumprimento de pena numa unidade da 

APAC, o indivíduo privado de liberdade no sistema convencional deve solicitar 

um pedido, junto com seus motivos e desejos com relação à mudança. Depois 

de sua avaliação e aceite, o recuperando passa então por um estágio de 

observação durante 3 meses, além de participar de aulas de formação sobre as 

normas da instituição.  

 O Centro de Recuperação de Nova Lima foi uma grande surpresa no que 

se refere à estrutura de uma unidade prisional. Apesar de certas carências e 

improvisos, percebe-se ali um ambiente mais acolhedor para os ocupantes 

internos e receptivo para as visitas externas. Durante a visita, foi até mesmo 

possível ser agraciada com um chá mate e uma empada de frango produzidos 

pelos próprios reeducandos. Ao final da visita, revelando algo ainda mais 

inesperado, os recuperandos se organizaram para uma celebração de benção e 

agradecimento, cerimônia essa oferecida de forma recorrente para os visitantes 

de primeira viagem. A inexistência de armas e de um ambiente de coerção 

possibilitam maior leveza ao complexo, maior autonomia e livre circulação dos 

recuperandos dentro da unidade, viabilizando relações mais horizontais entre 

apenados, visitantes, funcionários e voluntários externos.  

Ao questionar um dos reeducandos sobre o que ainda precisa ser mudado 

para que a situação dos apenados melhore, a resposta obtida basicamente 
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abrangeu a aceitação da sociedade externa, maior envolvimento da 

comunidade, redução do estigma em torno dos recuperandos e dos egressos, 

além de melhores oportunidades de inserção social e de emprego no mercado 

de trabalho.  

 

5.4 Estudos de Caso 

5.4.1 APAC Santa Luzia 

Seguindo o mesmo regulamento disciplinar instituído pela APAC, o Centro 

de Reeducação de Santa Luzia foi implementado na cidade de Santa Luzia, no 

Estado de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Justiça, a Secretaria 

de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura e a comunidade de 

Santa Luzia, os irmãos Maristas e a PUC-Minas, envolvendo assim diversos 

agentes sociais e se constituindo como o primeiro projeto arquitetônico orientado 

especificamente para uma APAC. Infelizmente, devido a problemas de data, não 

foi possível realizar uma visita na unidade. No entanto, para descrevê-la, as 

seguintes informações serão baseadas na publicação de Flávio Agostini, um dos 

arquitetos do projeto em questão.  

 

 

APAC Santa Luzia em Minas Gerais. Fonte: http://www.colaterais.org/files/apac-web.pdf 
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Diferentemente do que se pode observar em estabelecimentos prisionais 

convencionais, projetados com o ideal de isolamento da sociedade e dos núcleos 

urbanos, a implantação do complexo de Santa Luzia foi voltada a se inserir no 

contexto urbano. Voltada para os regimes fechado, semiaberto e aberto, com 

120 vagas para o primeiro e 80 para o segundo, sua instalação se deu num 

terreno localizado a 3 km de distância do centro da cidade, buscando aproximar 

apenado e comunidade, incorporando o primeiro nas atividades oferecidas pela 

última.  

Sobre a organização espacial interna, o que o sistema convencional adota 

como isolamento entre instituição e comunidade, no projeto de Santa Luzia 

buscou-se criar áreas públicas, voltadas para o lazer, o esporte e o encontro, 

criando interações entre sociedade e centro de recuperação. Uma das 

estratégias adotadas foi a extensão da infraestrutura física da unidade para sua 

área externa através de uma praça pública, possibilitando assim espaços de 

apoio, comércio, oficinas e manifestações comunitárias, contando com a 

participação laboral dos reeducandos do regime semiaberto e a interação com a 

comunidade próxima.  

 

Espaço público de entrada da Unidade APAC de Santa Luzia, em Minas Gerais. Fonte: 
Google Street View. Imagem adquirida em 17 de outubro de 2020.  
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O esquema de segurança foi invertido na concepção desse edifício. 

Opondo-se ao tradicional controle, desumanização, limitação das ações 

individuais do recuperando e afastamento entre apenados e funcionários, na 

unidade de Santa Luzia adotou-se a valorização da individualidade, sem impedir 

as ações particulares de cada recuperando, garantindo um espaço seguro por 

meio do convívio entre reeducandos e voluntários, funcionários e/ou visitantes, 

especialmente em ambientes compartilhados como refeitório e auditório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de uso coletivo na APAC Santa Luzia. Fonte: http://www.colaterais.org/files/apac-

web.pdf 

As ideias de confinamento, restrição da visibilidade para o meio externo, 

controle visual sobre os detentos e punição, além da limitação que um pátio 

central impõe sobre a apropriação do espaço e a diversidade de atividades, 
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comuns no sistema convencional, foram substituídas pela dispersão do pátio 

principal em diversos espaços distribuídos de maneira integrada aos edifícios, 

com evidente pluralidade de materiais, declividades e intenções paisagísticas. 

Além disso, uma série de terraços foi elaborada, ordenados de forma 

escalonada, respeitando a declividade natural do terreno e permitindo uma visão 

ampla da paisagem adjacente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova configuração de pátio adotada na Unidade APAC de Santa Luzia, em Minas Gerais. 

Fonte: http://www.colaterais.org/files/apac-web.pdf 

 

Nos estabelecimentos convencionais, cabe a uniformização do espaço 

prisional apesar do cumprimento de pena ser progressivo. No projeto de Santa 

Luzia, procurou-se implementar distinções espaciais na progressão do regime 

fechado para o semiaberto, oportunizando mais aberturas, maiores 

responsabilidades, maior liberdade de circulação e de apropriação das 

atividades do cotidiano, além de um espírito evidente de confiança mútua. 

Os dormitórios do sistema tradicional, concebidos de acordo com o 

controle visual e das individualidades, a inspeção rápida, a supressão material e 

o dimensionamento mínimo dos espaços, foram revertidos em espaços mais 

complexos. Indo na contramão dos cômodos sem estruturas e mobiliário de 

apoio, prejudicando a privacidade e a individualidade de cada ocupante, o projeto 

se propôs a abrigar 5 apenados com camas sobrepostas de forma ortogonal, 

originando espaços de uso pessoal, como estantes e armários. Com a inclusão 

de mesas comuns, banheiros com paredes divisórias altas e painéis e portões 

em pvc e grade, permitindo maior flexibilidade no controle da iluminação e 

ventilação natural, foi possível oferecer maior dignidade em questões de 

autonomia e conforto.  
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5.4.2 Área Mínima de Segurança de Nanterre 

 

Situada em Nanterre, na França, a edificação da Área Mínima de 

Segurança de Nanterre realiza o oposto do que se convém instituir para as 

unidades prisionais ao redor do mundo: foi implementada numa região urbana 

heterogênea, cercada por residências, comércios e edifícios industriais. Sua 

premissa inicial foi justamente contribuir na organização e no desenho do espaço 

urbano dessa localidade e minimizar o sentimento comum de desacordo entre a 

cidade e o ambiente prisional.  

 

 

 

Inserção urbana da Área Mínima de Segurança de Nanterre. Fonte: https://www.lan-
paris.com/en/projects/nanterre#project-image-3 

 
 

As principais diferenças surgem com uma fachada substituindo os muros, 

um espaço de transição flexível entre interior e exterior e uma volumetria de 

significante importância para as diferentes escalas. O edifício reúne dois 

programas orientados para públicos diferentes: a sede dos Serviços 

Penitenciários para Integração e Estágio de Hauts-de Seine (SPIP), voltado para 

pessoas sob vigilância judicial, e a Área Mínima de Segurança (QSL), regime 

semelhante ao semiaberto, onde os apenados participam de um modelo de 
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detenção que lhes permite sair temporariamente para realizar projetos de 

reintegração social.  

Fixado na esquina de uma avenida com uma rua, os volumes de cada 

programa se sobrepõem formando um L, no qual o SPIP prevalece na frente 

construída e a Área Mínima se desenvolve dentro do núcleo da unidade. A 

entrada do conjunto referente à área mínima é marcada por uma grande abertura 

na volumetria monolítica.  

A área de recepção permite acessar as salas de manutenção e ação 

coletiva localizadas no primeiro andar, assim como as áreas administrativas e de 

gerenciamento, situadas no segundo e no terceiro andares. O Posto de Entrada 

Protegido (PEP) possibilita o controle das áreas da unidade de segurança. Por 

ter uma visão direta do pátio da recepção, o posto permite gerenciar o acesso 

às áreas de logística, administração e detenção.  

 

 

Área esportiva e bloco de celas do equipamento penitenciário de Nanterre. Fonte: 

https://www.lan-paris.com/en/projects/nanterre#project-image-13 
 

Distribuída em quatro pavimentos, a Área Mínima de Segurança 

disponibiliza 89 celas para 92 apenados, compostas por ampla circulação e 

proporcionando vistas para a área de passeio e para os jardins ornamentais. Os 
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espaços coletivos de refeitório, sala de musculação, biblioteca multimídia e 

lavanderia, situados no térreo, se abrem para o pátio principal. 

 

5.4.3 Centro de Detenção e Reinserção de Las Colinas 

 
Localizado na cidade de Santee, na Califórnia, o Centro de Detenção e 

Reinserção de Las Colinas abriga mulheres apenadas num terreno de mais de 

180 mil m². Sua concepção de projeto se voltou especialmente para a psique 

humana, buscando lidar com pessoas que já sofreram de abusos, traumas e 

doenças mentais, construindo um espaço de cura a fim de evitar mais danos 

psicológicos e proporcionar o bem-estar. 

 

Inserção urbana do Centro de Detenção e Reinserção de Las Colinas. Fonte: 

https://www.kmdarchitects.com/las-colinas-detention 
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Área pública de acesso ao Centro de Reinserção de Las Colinas. Fonte: 
https://hmcarchitects.com/portfolio/civic/las-colinas-detention-and-reentry-facility/ 

 

 Adotando o conceito de campus universitário em escala residencial, a 

unidade busca reduzir o estigma que os centros de detenção normalmente 

apresentam. Sua extensão é dividida em zonas, classificadas como 

administrativas, comunitárias, programáticas e habitacionais, todas conectadas 

por uma praça central e verde voltada para a recreação. Nesse espaço ao ar 

livre, sucedem-se as interações supervisionadas. Inspirando-se novamente no 

ambiente universitário, os espaços disponíveis e os programas neles 

empreendidos são orientados para o crescimento educacional, vocacional, 

pessoal e espiritual.  

Os ambientes externos e internos são organizados de forma a reduzir as 

barreiras físicas e psicológicas e a estimular uma comunicação mais direta entre 

funcionários e apenados. As áreas externas são espaçosas e verdes, com um 

anfiteatro gramado, palmeiras, redes de vôlei e estúdio de yoga. A parte externa 

de uma cafeteria se abre para um passeio de pedestres com mobiliários de estar. 

Os prédios administrativos e de visitação ficam situados na parte pública do 

estabelecimento.  

https://hmcarchitects.com/portfolio/civic/las-colinas-detention-and-reentry-facility/
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Área de refeitório do Centro de Las Colinas. Fonte: 
https://hmcarchitects.com/portfolio/civic/las-colinas-detention-and-reentry-facility/ 

 

 

Espaços externos do Centro de Las Colinas, com suas áreas verdes e mobiliários de 

estar. Fonte: https://hmcarchitects.com/portfolio/civic/las-colinas-detention-and-reentry-facility/ 
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O alojamento das recuperandas é dividido em grupos de duas a quatro 

unidades, distribuídas em torno dos pátios externos compartilhados por nível de 

segurança. Os espaços de dormitório, assim como seus programas, apresentam 

funções flexíveis. Numa das unidades de segurança média pode-se encontrar 

espaços projetados para pessoas com deficiência. Com o intuito de reduzir a 

raiva, o estresse, a ansiedade e a depressão, nas áreas internas predominam 

os tons terrosos, uma paleta de cores claras, ampla luz natural, acústica de 

melhor qualidade, além de materiais macios e diversos, como madeira e vidro. 

 

6. O QUE SE PODE PROPOR? 

6.1 Conclusões 

 

Tendo em vista os dados atribuídos ao Sistema Prisional Brasileiro e as 

reverberações políticas e sociais a seu respeito, fica incontestável sua atual 

situação de negligência estrutural e material por parte das instituições 

responsáveis, e sua ineficiência no que diz respeito ao propósito final de 

reinserção social dos apenados. Os altos investimentos em medidas de 

endurecimento penal, políticas repressivas, construção e reforma de presídios 

não são acompanhados por políticas de formação profissional e educacional dos 

apenados nem pelo incentivo à aplicação de penas alternativas. Dessa forma, a 

superlotação das unidades prisionais e os altos índices de reincidência 

continuam sendo uma realidade sem perspectivas palpáveis de mudança. 

         Apesar disso, por mais que a situação seja desanimadora, nenhuma 

grande transformação tem sua origem na resignação. Atitudes transgressoras, 

mesmo que em pequenas escalas, tem despertado bons resultados. 

Subvertendo a lógica da punitividade, coerção e ociosidade, projetos como os 

da APAC, das unidades prisionais da Noruega e mesmo algumas boas práticas 

executadas no Brasil vêm se apoiando em princípios básicos de humanização, 

educação, trabalho, lazer e reconciliação comunitária, deixando de lado a 

convencional passividade a que os recuperandos são submetidos e enxergando-

os como sujeitos de suas próprias ações e vontades. 

Acreditando-se que boa parte dos reeducandos, especialmente aqueles 

de menor potencial ofensivo, chegaram à atual circunstância de privação de 
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liberdade por vulnerabilidade social e econômica, pela falta de oportunidades e 

de uma rede de apoio, prover uma nova chance de recomeçar, como indivíduo 

e como trabalhador, e investir em modelos de vínculo afetivo e elos de 

correspondência entre recuperandos e comunidade, desfrutando da relativa 

autonomia concedida pelo regime semiaberto, pode se mostrar uma alternativa 

promissora. Ainda que haja alguns riscos, melhorias coletivas e sociais 

dependem estritamente de pontapés iniciais.  

 

6.2 Diretrizes e princípios projetuais 

 

O projeto arquitetônico e de inserção urbana previsto para a continuidade 

deste trabalho busca incorporar as principais esferas relacionadas à 

ressocialização do indivíduo privado de liberdade e superar as adversidades 

centrais dos ambientes de cárcere. No caso da ressocialização, os âmbitos do 

trabalho, educação, família, cultura, lazer, esporte e aproximação com a 

comunidade serão explorados, especialmente no desenho projetual e na 

concepção do programa arquitetônico. Já no caso das adversidades, haverá um 

esforço para que questões como o isolamento forçado, as condições insalubres 

de permanência, o estigma criado na perspectiva da sociedade extramuros, a 

ociosidade constante na rotina prisional, o estresse e outros danos à saúde 

mental sejam substituídos por espaços que ofereçam boas oportunidades de 

integração e reconciliação social; condições dignas de ventilação, insolação e 

infraestrutura; uma construção estética positiva de ambientes de reinserção 

social para apenados; atividades diversificadas compatíveis com os interesses 

dos internos; e elementos arquitetônicos e naturais que contribuam para a 

recuperação mental desses indivíduos, estando todos esses pontos alinhados 

com um senso de autonomia, confiança mútua e consideração pelo trabalho 

coletivo. 
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