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Romeu, 2006 (apenado) 
“As formas mais elevadas da comunicação humana 
somente são possíveis porque o pensamento do homem 
reflete uma realidade” 

(VYGOTSKY, 1989) 
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RESUMO  
 

A discussão, neste estudo, versa sobre a linguagem como prática social no cotidiano da 
Penitenciária Estadual de Parnamirim, integrada ao Sistema Penitenciário do Rio Grande do 
Norte - SISPERN, destinada para homens em cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado. Para a realização da pesquisa, os objetivos delimitados foram analisar os 
repertórios linguísticos tecidos no cotidiano prisional, buscando identificar como se 
configuram em distintas formas de resistência aos mecanismos de controle do sistema 
penitenciário; investigar quais são os repertórios linguísticos criados a partir das novas formas 
de sociabilidade desenvolvidas entre os apenados e identificar como os repertórios 
linguísticos no cotidiano prisional se expressam nas relações/exercícios de poder não-
institucionalizado. No aspecto metodológico, o estudo se situa numa abordagem qualitativa, 
que tem como instrumento principal a entrevista. A investigação foi possível mediante a 
utilização de instrumentos de coleta de dados, como: a observação direta no cotidiano 
prisional devidamente registra no diário de campo como procedimento etnográfico do 
pesquisador, a análise documental dos prontuários dos internos e a aplicação de entrevista 
semi-estruturada, junto aos sujeitos da pesquisa. A construção e compreensão do objeto de 
estudo fundamentaram-se em autores que discutem sobre a prisão, como: Foucault, Goffman, 
Carvalho Filho e, em particular buscou-se o referencial teórico que aborda a linguagem numa 
perspectiva social e cultural: Orlandi, Manfredo, Bastos e Candiotto, dentre outros. Além do 
respaldo normativo da legislação brasileira, através da Lei de Execução Penal, do Código 
Penal e da Constituição Federal do país e do aparato legal em âmbito estadual. Ainda na 
perspectiva metodológica da pesquisa, após a coleta, os dados, foram submetidos a uma 
análise do discurso a partir da teoria foucultiana e na perspectiva de Orlandi e de cunho 
qualitativa e quantitativa. Os resultados evidenciaram que o perfil sociojurídico da população 
do locus de investigação não se apresenta diferente das demais prisões brasileiras, composta 
por homens, em sua maioria, com faixa etária entre 21 e 30 anos, presos pela prática de  
crimes contra o patrimônio, contra a vida, dentre outros, e, em especial, reincidentes 
criminais. Evidenciou, ainda, que o cotidiano prisional da PEP se caracteriza por uma 
diversidade sociocultural expressa nas relações de poder não institucionalizado, que contribui 
para a formação e divisão dos grupos, que cada um dispõe de um conjunto de 
códigos/repertórios de sustentação da linguagem. Por isso, a linguagem, no cotidiano 
prisional, é um dos caminhos para compreender a singularidade das relações de sociabilidade 
e como prática social mediada por relações/exercícios de poder e de interesses antagônicos, 
nos quais cada grupo visa, a prior, atender aos seus interesses. Ela representa a complexidade 
das relações sociais, no espaço prisional, com efeitos de sentidos diversos, em função da 
situação e do momento. A linguagem na prisão, além da função de comunicação, assume e 
representa elemento central para a sociabilidade humana, contribui para a sua dinâmica e se 
configura como uma das formas de resistência dos reclusos contra os mecanismos de controle, 
disciplina e vigilância do sistema penitenciário.   
 
 
Palavras-chave: Linguagem. Códigos e repertórios linguísticos. Cotidiano prisional. Grupo.  
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After-Graduation in Social Sciences) - Rio Grande do Norte Federal University. Sociology 
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ABSTRACT 
 
 

The quarrel, in this study, tells about the language as social practical in the daily of 
Parnamirim State Prison that is integrated to the Rio Grande do Norte Penitentiary System - 
SISPERN, destined for men in fulfilment of penalty privative of freedom, in closed regimen. 
For the accomplishment of the research, the delimited objectives had been to analyze the 
language repertoires created in the prisional daily, trying to identify how it´s turned into 
distinct forms of resistance to the mechanisms of control in penitentiary system; to investigate 
which are the language repertoires created from the new sociability forms developed among 
prisoners and identify how the language repertoires are expressed in the daily prisional on 
relations/exercises of power not-institutionalized. In the methodological aspect, the study is in 
a qualitative boarding, that has as main instrument the interview. The inquiry was possible by 
means of using instruments for data collection, like as: the direct comment in the prisional 
daily duly registered as researcher´s ethnographical procedure, the analysis of interns´ 
cadastre handbooks and the application of half-structuralized interview, to the subjects of the 
research. The construction and understanding of the study object had been based on authors 
who argue on the arrest, as: Foucault, Goffman, Carvalho Filho and, in particular was 
searched the theorical referencial that approaches the language in a social and cultural 
perspective: Orlandi, Manfred, Bastos and Candiotto, amongst others. Beyond the normative 
endorsement of the Brazilian legislation, through the Law of Criminal Execution, of the 
Criminal Code and the Federal Constitution of the country and the legal apparatus in state 
scope. Still in the research methodological perspective, after the collection the data had been 
submitted to an analysis of the speech from Foucalt´s theory and in the Orlandi´s perspective, 
being also qualitative and quantitative. The results had evidenced that the social and juridical 
profile of the population in the site inquired is not different of others Brazilian prisons, 
composed for men, in its majority, with age band between 21 and 30 years old, prisoners for 
practicing crimes against the patrimony, against life, amongst others, and, in special, criminal 
recidivists. It evidenced, still, that the daily prisional of PSP is characterized for a 
sociocultural diversity expressed in the relations of power not institutionalized, that 
contributes for the formation and division of the groups, each one using a set of language 
codes/ repertoires sustentation. Therefore, the language, in the daily prisional, is one of the 
ways to understand the singularity of the sociability relations and as social practicing 
mediated by relations/exercises of power and antagonistic interests, in which each group aims 
first of all, their own interests. It represents the complexity of the social relations, in the 
prisional space, with diverse effects, in function of the situation and the moment. The 
language in the arrest, beyond the communication function, assumes and represents central 
element for the sociability human being, contributes for its changings and it´s configured as 
one of the resistance forms of prisoners against the controling, disciplining and monitoring 
mechanisms of penitentiary system. 
 
 
Key -Word: Language, Codes and repertoires of Language, Prisonal Daily. Group. 
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prison dans la pénitencier de l’état de la ville de parnamirim. Pénitencier de l'État de la 
ville de Parnamirim. (Doctorat – Programme de Sciences Sociales – Université Fédéral de 
l'État du Rio Grande do Norte. Département de Sociologie, Natal (Brésil) 2010.  
 

RÉSUMÉ 
 

La discution, dans cette étude, traite sur le langage comme une pratique sociale dans le 
quotidien de la Penitencier de l’État de la ville de Parnamirim, intégrée au Système 
Penitencier de l'état du Rio Grande do Norte – SISPERN, destinée aux hommes dans 
l’accomplissement d’une peine privative de liberté, dans le régime fermé. Pour réaliser cette 
recherche, les objectifs délimités ont été analyser les répertoires linguistiques tissés le 
quotidien de la prison, en cherchant à identifier comment se configurent dans différentes 
manières de résistance aux mécanismes de contrôle du système pénitentiaire; enquêter quels 
sont les répertoires linguistiques crées à partir de nouvelles formes d’interaction sociale 
développées entre les détenus et identifier comment les répertoires linguistiques dans le 
quotidien de la prison sont exprimés dans les relations/exer cices de pouvoir non-
institutionnalisé. Dans l’aspect méthodologique, l’étude est située dans une approche 
qualitative, dont l’instrument principal est l’interview. L’investigation a été possible 
moyennant l’utilisation des instruments de collecte de données, tels que: l’observation directe 
dans le quotidien de la prison dûment enregistrée dans le journal de terrain comme procédure 
ethnographique du chercheur, l’analyse documentaire des documents des internes et 
l’application d’interview semi-structuré, avec des sujets de la recherche. La construction et la 
compréhension de l’objet de l’étude étaient fondés dans les auteurs qui discutent sur la prison, 
comme: Foucault, Goffman, Carvalho Filho et, en particulier, on a cherché la cadre théorique 
qui traite du langage dans une perspective sociale e culturele: Orlandi, Manfredo, Bastos et 
Candiotto, entre autres. De plus, le soutien normatif de la législation brésilienne, à travers la 
Loi sur l’Execution Pénale, le Code Pénal et la Constitution Fédérale du Pays et l’apparat 
juridique en l’état. Aussi dans la perspective méthodologique de la recherche, après la 
collecte, les données ont été soumises à une analyse du discours à partir de la théorie 
foucaultienne et dans la perspective d’Orlandi et d’empreinte qualitative e quantitative. Les 
résultats ont mis en évidence que le profil sociojuridique de la population du locus de 
l’investigation ne se présente pas comme différent des autres prisons brésiliennes, composé 
d’hommes, dans la majorité, âgés entre 21 et 30 ans, emprisonnés pour des crimes contre la 
propriété, contre la vie, entre autres, et, spécialement, des récidivistes criminels. Ils ont mis en 
évidence, encore, que le quotidien de la prison dans la PEP se caractérise par une diversité 
socio-culturelle qui s’exprime dans les relations de pou voir non-institutionnalisées, qui 
contribue par la formation e la répartition des groupes, que chacun dispose un ensemble de 
codes/ répertoires de soutien linguistique. Par conséquent, le langage, dans le quotidien de la 
prison, est un des chemins pour comprendre la spécificité des relations de sociabilité, et 
comme une pratique sociale moyennée par relations/exercices de pouvoir des intérêts 
antagoniques, dans lesquels chaque groupe vise, a priori, à soigner ses intérêts. Elle 
représente la complexité des relations sociales, dans l’espace carcéral, avec effets de sens 
divers, en fonction de la situation et du moment. Le langage dans la prison, au-delà de la 
fonction de communication, assume et représente l’élément central de la sociabilité de 
l’homme, contribue à sa dynamique et se configure comme une des manières de résistance des 
prisonniers contre les mécanismes de contrôle, disc ipline et surveillance du système 
pénitentiaire. 
 
Mots-clés: Langage. Codes et répertoires linguistiques. La vie quotidienne en prison. Groupe. 
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De tudo ficam três coisas:  

A certeza de que estamos sempre começando...  

A certeza de que precisamos continuar...  

A certeza de que seremos interrompidos antes de 

terminar...  

Portanto, devemos:  

Fazer da interrupção um caminho novo...  

Da queda, um passo de dança...  

Do medo, uma escada...  

Do sonho, uma ponte...  

Da procura, um encontro...  

 
Fernando Pessoa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na atual conjuntura brasileira, muito tem sido discutida e questionada a Segurança 

Pública, mais especificamente as questões que envolvem a violência e o mundo do crime. 

Estudos e pesquisas de natureza teórica e de campo ganharam mais evidência na realidade 

brasileira, a partir da década de 19801, tanto em nível de Graduação como em pesquisas de 

cursos de Pós-Graduação, em especial, na área jurídica, favorecendo o crescimento da 

literatura nesse campo. Neste contexto, o Sistema Penitenciário tem se constituído, nos 

últimos anos, objeto de estudos de diversas ciências e profissões como a Sociologia, a 

Antropologia, o Serviço Social, a Psicologia e o Direito.  

O aumento significativo da população carcerária brasileira agrava as condições de 

vida existente nas prisões do país, refletindo, no seu cotidiano, graves problemas, como a 

superlotação, as práticas de torturas, os maus tratos, a negação de direitos, os motins, 

situações de corrupções, a deficiência dos serviços prisionais, juntamente com a falta de 

assistência social, material, jurídica e de projetos de natureza laborais e educativas capazes de 

contribuir para o processo de reinserção da população carcerária, como prevê os parâmetros 

legais do país: a Lei de Execução Penal, o Código Penal e a Constituição Federal brasileira.  

Além desses fatores que contribuem para o crescimento da população carcerária 

brasileira, colocando o sistema penitenciário entre os problemas mais expressivos da questão 

social do país, cabe discutir, como fatores agravantes desse processo a estrutura do modo de 

produção capitalista, do contexto socioeconômico que o Brasil enfrenta, levando em 

consideração os fatores que aguçam cada vez mais a desigualdade social: a má distribuição de 

renda, a precarização do mundo do trabalho, bem como a não efetivação dos direitos humanos 

da classe em situação de vulnerabilidade social.  

O alto índice de violência e de criminalidade infanto-juvenil e adulta resulta em 

crimes como roubos, assaltos, sequestros, homicídios, formação de quadrilhas, bem como 

corrupção em todas as esferas do governo, inclusive, policial, constituindo-se numa realidade 

que afeta as pessoas, causando medo e insegurança. Diante disso, a sociedade clama por 

segurança e por justiça. Acontecimentos, que outrora figuravam somente nas páginas dos 

jornais da imprensa brasileira na atual realidade. 

                                                 
1 Com trabalhos de Fragoso (1980), Falconi (1998), Carvalho Filho (2002), Bitencourt (1993), Beccaria (2002), 
entre outros. 
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A insegurança vivenciada pela sociedade brasileira tem um liame direto com um 

cenário que, em parte, deve-se à incúria dos governos. Estes deixaram de assumir suas 

responsabilidades na elaboração, execução e controle/ liderança das políticas públicas capazes 

de minimizar as expressões da questão social, em especial, a violência e a criminalidade. 

Soma-se a isso a inércia da sociedade, de modo geral. De acordo com dados de 2009, do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, a criminalidade custa cerca de 140 bilhões 

de reais por ano, ao Brasil. Os custos totais da criminalidade são estimados em 10% do 

Produto Interno Bruto Brasileiro.  

Conforme o Ministério da Justiça2, em 2007 morreram 1.048 presos dentro de 

cadeias e presídios brasileiros, porém estes números apresentados são maiores segundo a 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário, contabilizando 1.250 mortos 

em 2007.  Sendo assim, a média são de três mortes por dia nas prisões do país. No ano de 

2007, segundo dados do Infopem o Brasil tinha 422 mil presos no Brasil, considerando-se a 

taxa internacional de contagem de homicídios para cada grupo de cem mil habitantes, o país 

teria, no primeiro caso, uma taxa de 248 e no segundo caso 296 homicídios para grupos de 

100.000 habitantes. Nos últimos anos, a taxa de homicídios no Brasil vem caindo, tendo 

chegado a 26 para cada grupo de 100.000 em 2009. Esse quadro comparativo demonstra 

como a violência letal está presente na prisão brasileira.  

Nesse particular, pode-se, afirmar e constatar que a violência também chegou às 

prisões, ou melhor, é elemento que contribui para a sua particularidade; possui, no entanto, 

uma dimensão diferenciada da sociedade civil. A violência nas prisões, na maioria das vezes, 

fica impune e silenciada, favorecendo, cada vez mais, a formação de grupos e fortalecendo as 

relações e o exercício do poder não institucional.    

A dinâmica do cotidiano das prisões é regida por configurações próprias, 

constituída por indivíduos que estabelecem suas leis, códigos, repertórios linguísticos, 

padrões de comportamento, práticas culturais, formação de grupos. Além disso, conseguem 

constituir uma linguagem como prática sociocultural que produz efeitos de sentidos e relações 

das mais diversas possíveis.  

Mesmo estando custodiada pelo Estado e privada da liberdade; a população 

carcerária tem contatos com o mundo do crime, dentro e fora do espaço prisional conseguindo 

assim, expandir, controlar e manipular a criminalidade. Exemplo disso é o crime organizado, 

                                                 
2 Sistema penitenciário vive um ‘apagão carcerário’ 27/05/2008 - 02h17 - Atualizado em 27/05/2008 - 02h26. Disponível 
em: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/. Acesso 13-02-2009, as 22h00minh.  
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como é o caso do Primeiro Comando da Capital – PCC. Essas questões envolvem elementos 

tanto em nível subjetivo quanto objetivo com características específicas conforme o grupo e o 

ambiente em que os sujeitos estão imersos, que podem estar engajados na construção das 

relações de sociabilidade, pois, independente de lugar, há interação, mesmo que sejam através 

dos interesses comuns, com regras, normas, padrões preestabelecidos pelo cenário 

institucional e/ou pelos grupos que o compõe.  

Considerando o exposto, não foi sem razão a escolha em desenvolver esta 

pesquisa, que versa sobre a linguagem no cotidiano da prisão. Parte-se do pressuposto de que 

essa linguagem é uma prática social que recebe influência sociocultural de cada novo interno 

que chega para cumprir sua pena privativa de liberdade. Este indivíduo traz consigo padrões 

cultuais, opiniões, visões de mundo, códigos, formas de comunicação e um repertório 

diferente. Sendo assim, para compreender a linguagem na prisão, cabe contextualizá-la, 

buscando entender o espaço onde é produzida e tecida. A linguagem está intrinsecamente no 

liame das relações de sociabilidade, no exercício do poder e presente em todas as dimensões e 

ambientes em que o homem está inserido.       

O mundo da linguagem, nas prisões, apresenta-se com múltiplos sentidos e 

significados, configurando-se, assim, em uma prática sociocultural singular, construída, tecida 

e manipulada nas estratégias de relações de sociabilidade que dão vida a dinâmica do 

cotidiano prisional, a partir da singularidade desse ambiente.  

Refletindo sobre essa realidade, surgiram as seguintes questões, que vieram a 

nortear o presente estudo: quais são os repertórios linguísticos criados a partir das novas 

formas de sociabilidade desenvolvidas entre os apenados no ambiente prisional? Como os 

recursos linguísticos se expressam nas relações/exercícios de poder não-institucionalizado,  no 

cotidiano prisional? Como os repertórios linguísticos criados e tecidos entre os apenados se 

configuram em distintas formas de resistência aos mecanismos de controle do sistema 

penitenciário no cotidiano prisional? 

Desse modo, o núcleo de reflexão proposto foi analisar os repertórios linguísticos 

tecidos no cotidiano prisional, entre os apenados, buscando identificar como se configuram 

em distintas formas de resistência aos mecanismos de controle do sistema penitenciário; 

investigar quais são os repertórios linguísticos criados a partir das novas formas de 

sociabilidade desenvolvidas entre os apenados no cotidiano/espaço prisional e, por fim, 

identificar como os repertórios/códigos linguísticos no cotidiano prisional se expressam nas 

relações/exercícios de poder não-institucionalizado.  
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Assim, pretendo encaminhar o presente estudo, partindo da seguinte tese: a 

linguagem criada e tecida pelos apenados no cotidiano prisional da Penitenciária Estadual de 

Parnamirim (PEP) produz efeitos de sentidos, pois, ao mesmo tempo em que instaura as 

relações de sociabilidade, mediante o exercício de um poder não institucionalizado, é também 

uma forma de resistência aos mecanismos de controle do sistema prisional.  

 
 
a) A descoberta do objeto de estudo  

 

O interesse em investigar sobre a questão da prisão na realidade brasileira e, mais 

especificamente, no estado do Rio Grande do Norte, surgiu quando iniciei, em 1996, o curso 

de graduação em Serviço Social, na Universidade Estadual de Mossoró - UERN, tendo 

concluído os estudos, em 2000, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Já 

durante o período de formação interessei-me pela especificidade dos estudos e pesquisas 

sobre a realidade da população carcerária, em particular pelas condições de exclusão social e a 

não efetivação dos direitos humanos e sociais voltados a este grupo.  

Assim, ao término do curso de graduação, realizei um trabalho monográfico fruto 

de uma intervenção junto às mulheres presas do Complexo Penal Drº João Chaves – CPCJ, 

cuja monografia foi premiada3. Desde então, pesquisei sobre esse campo de estudo, que 

tornou-se ponto de interesse em minha trajetória acadêmica. Seguindo no mestrado em 

Serviço Social, e tendo como área de interesse o sistema prisional, realizei uma pesquisa 

sobre o Trabalho do Apenado e o Processo de Reinserção no Mercado de Trabalho. Esta 

pesquisa foi desenvolvida entre o período de 2001 a 2003.  

Concomitantemente ao Mestrado, fiz uma Especialização em Antropologia: 

dinâmicas culturais contemporâneas4, na busca de novos conhecimentos em outra área que 

pudesse subsidiar ainda mais meu amadurecimento teórico-prático. Com novos olhares e 

concepções sobre o mundo prisional, como fruto do trabalho final desta especialização, 

elaborei uma monografia de cunho bibliográfico sobre a linguagem na prisão, que 

impulsionou a intenção de pesquisar, no doutorado, a questão da linguagem no cotidiano 

prisional.  

                                                 
3 Em 2º lugar no Primeiro Concurso de Monografia da Fundação Escola Superior do Ministério Público do RN – 
FESMP. Tema: “Aspectos Práticos do Trabalho e da Educação do Sistema Penitenciário Brasileiro”, realizado, 
em 2000. 
 
4 Abril de 2003 a Maio de 2004 – UFRN (C/h 360/horas), onde foi desenvolvida a questão da linguagem no 
universo prisional - TCC sob a orientação do professor Drº Alípio Souza Filho. 
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Some-se a isso, o fato de que todas às vezes, que visitei os pavilhões do setor 

feminino e/ou masculino do Complexo Penal Drº Chaves – CPJC5 verificou-se que havia, nas 

paredes das celas e na entrada do banheiro (que não tem porta, mas ‘simplesmente’ um pano) 

existiam fotos, mensagens escritas, pinturas de rosto e muitas frases escritas a lápis. Essas 

mensagens eram compostas por frases do tipo: “A prisão é um inferno”, “Você é único para o 

senhor, para ele não há mais nada como você no universo”, “Deus te ama. Jesus Cristo é meu 

pastor. Jesus é o caminho”. Nesse momento, compreendi tais expressões como uma forma de 

linguagem, de expressões vivas que produzem efeitos de sentidos, que me inquietaram e 

despertaram pensamentos e indagações, tornando-se foco do meu estudo, no doutorado em 

ciências sociais. 

Por isso, para o doutorado, continuo a percorrer os labirintos deste mesmo 

cenário, com um olhar mais atento para as formas de linguagem criadas e tecidas entre os 

apenados na Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) local no qual em agosto de 2008, 

iniciei o exercício da minha prática profissional como Assistente Social.  

Ressalta-se que, para cada inflexão de estudos e pesquisas realizadas, escolhi 

investigar fenômenos diferentes, mas inter-relacionados com a situação do sistema 

penitenciário na realidade brasileira e, em especial, no estado do Rio Grande do Norte-RN.  

Compreendo que a minha inserção profissional e o desejo acadêmico em continuar 

a estudar questões do sistema prisional, possibilitaram o acesso ao campo de pesquisa e o 

avanço nas análises sobre o objeto de estudo, já que, muitas vezes, estava diante da 

oportunidade e responsabilidade de viabilizar uma pesquisa que não comprometesse as ações 

profissionais na esfera social, bem como desenvolver o exercício profissional com objetivos 

concretos como resgatar direitos humanos e favorecer as ações sociais direcionadas para o 

processo de reinserção da população carcerária.  

Desse modo, executar uma pesquisa na qual a investigadora é também sujeito do 

locus da pesquisa não é tarefa fácil, pois, se por um lado essa vivência sustenta inflexões deste 

estudo, por outro lado, a responsabilidade científica de articular conceitos, valores e 

experiência da pesquisadora, com discernimento e postura ética, em especial, para poder 

separar, de forma objetiva e, portanto, racional, a visão social da Assistente Social, da visão 

da Cientista Social (pesquisadora).  

Até o presente momento, pergunto-me pelas verdadeiras razões e sentidos do 

surgimento do meu interesse acadêmico e profissional em pesquisar e atuar neste espaço 

                                                 
5 Na época do estágio curricular em serviço social no ano letivo de 1999 e durante a pesquisa do Mestrado em 
2003.  
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institucional, desvendando seus sentidos, sua dinâmica e, acima de tudo, o interesse instigante e 

incansável em conhecer, cada vez mais, o cotidiano das prisões, seus mistérios, labirintos, 

desafios e relações que dão um efeito de sentido a esse espaço imaginável e muito particular, 

que é a prisão.  

O mundo das prisões traz, para mim, algo sempre novo, um cotidiano repleto de 

sentidos, significados, limitações, regras, normas e histórias de vida, com trajetórias 

socioculturais distintas e, que contribuíram e/ou convidaram para que o sujeito entrasse no 

mundo do crime. É um universo em que há um processo de aprendizagem imensurável, um 

campo em que é possível conhecer o limite das ações humanas, do poder do homem, se 

constituindo em um espaço institucional de múltiplas contradições e incertezas. E isso tem me 

levado a perceber que o ser humano é vulnerável ao meio, às leis, às condições, às situações e 

aos conflitos que permeiam as relações sociais que dão sentido à vida humana, ao grupo e ao 

espaço em que ele esteja inserido. 

A essas razões soma-se o acúmulo de leituras, estudos, pesquisas e atividades 

desenvolvidas pela pesquisadora, nesse campo, desde a época da graduação, consciente que o 

saber nasce a partir do momento em que o homem necessita dispor dele, para sobreviver no 

seu meio ambiente e manter relações homem-homem e homem natureza. Agora, não basta só 

buscar a explicação para a realidade, mas definir o princípio que fundamenta essa explicação 

(LAVILLE; DIONNE, 1999).  

 

 

b) Locus de investigação: o primeiro olhar 

 

No início de agosto de 2008, fui à Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP), 

acompanhada pela Ouvidora do Estado, ocasião em que fui apresentada pelo dirigente da 

época aos apenados como Assistente Social da instituição. Era a primeira vez que estava 

naquela unidade prisional e, ao chegar, haviam alguns presos trabalhando na parte externa da 

prisão, após o portão central de acesso à penitenciária.  

Logo após o portal de entrada, existe outro portão que permite o acesso à recepção 

central da PEP, local onde permanecem os agentes penitenciários, em dias de visita social, 

(das 09h às 15h), que ocorrem aos sábados e aos domingos, de forma alternada para 

pavilhões, permitindo aos familiares a oportunidade de visitar seu parente custodiado. Dos 

365 apenados da população da PEP, apenas duzentos deles recebem esse tipo de visita, sendo 

a visita íntima destinada aos dois pavilhões, todas as quartas feiras. Conforme registro da 
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Direção e do Serviço Social da penitenciária, em 2009, mais de cento e vinte apenados,  

recebem visita íntima.  

Nessa ala da recepção, fica a parte da guarda militar, dispondo de quartos para os 

policiais. Após a recepção, se dá o acesso ao corredor central da penitenciária, Ao entrar neste 

corredor, do seu lado direito, estão centralizadas as salas da Direção e Vice-direção, 

Secretaria, um depósito central de material de limpeza e alimentos, uma sala ocupada pelos 

professores da PEP, sala das agentes penitenciárias, um banheiro e uma biblioteca (que não é 

usada com sua real finalidade) e, em frente a esta, tem um espaço usado para os apenados 

falarem com seus advogados.  

Ao sair desse corredor, passa-se por mais um portão de ferro, logo à esquerda, 

onde ficam salas para a equipe técnica, composto de sala de refeições para toda equipe, dois 

quartos para os agentes penitenciários masculinos, duas salas para o setor médico (uma usada 

pelo médico e a outra pela enfermaria) e uma sala para o Serviço Social e, em frente à sala da 

escolta militar, além do setor odontológico, que não está sendo usado por não haver um 

profissional.  

Nesse corredor, ainda existe uma cela de apoio usada para colocar os apenados que 

estão à espera de atendimento social ou médico, ou que vão ser escoltados para a realização 

de audiências e consultas médicas específicas. Saindo do corredor, logo, acima está localizada 

a cozinha industrial onde são produzidas as refeições diárias da população carcerária, 

fornecendo também mais de duas mil quentinhas para diversos setores do estado do RN, 

como delegacias e Secretaria de Justiça e de Cidadania (SEJUC).  

A padaria fica em frente à cozinha, que também funciona no mesmo sistema. Ao 

lado da padaria, há um salão com carteiras e um quadro, mas os (as) professores (as) não 

ministram as aulas para os alunos apenados que são matriculados, por não haver segurança, 

tendo em vista ser um espaço aberto e perto de muita circulação de equipe e dos apenados que 

trabalham.  

Dessa forma, para evitar conflitos, conversas e circulação de informações e objetos 

entre os apenados as aulas são ministradas no refeitório, onde o professor não tem contato 

com o aluno, ou seja, ficam separados por uma grade. Alguns professores, no entanto, devido 

o tempo de contato com suas turmas, sentem-se seguros e ficam juntos aos seus alunos.  

Após esse setor existe outro portão de ferro que dá acesso ao corredor central da 

PEP. Do lado esquerdo, há o salão da oficina de artesanato e marcenaria, com espaço amplo, 

limpo, ventilado. Em frente a esse salão tem o refeitório do pavilhão I, e ainda as celas 

disciplinares, mais conhecidas como chapa (cela escura, suja e isolada dos pavilhões). Este é 
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um dos mais fortes elementos de coerção utilizado pelas direções dos estabelecimentos 

prisionais do estado e constitui uma forma de promover e manter o controle dos apenados, 

desde sua chegada à unidade penal.  

Cabe ressaltar, que é difícil encontrar um apenado que ainda não tenha sido 

castigado e passado pela chapa, seja como forma de isolamento por prevenção em caso de 

ameaça de morte, seja por doença infecto-contagiosa. Mas, na maioria das vezes, o isolamento 

ocorre em virtude da infração de qualquer natureza cometida pelo apenado, como, por 

exemplo, desobediência às normas da instituição.    

Do lado direito do corredor central estão localizados o salão destinado para as 

atividades do projeto Mente livre - Yoga nas prisões. Antes deste espaço, vêm as celas 

disciplinares para o pavilhão II. Após, estas celas, está localizado o refeitório que também é 

utilizado como sala de aula. Percebe-se, assim, que cada lado dispõe dos mesmos setores e 

dessa forma, se dá a divisão dos pavilhões I e II, para que se evite, ao máximo, contato entre 

os apenados de cada pavilhão.  

Todas as atividades como, por exemplo, banho de sol, refeições, reuniões com os 

dirigentes e atividades educacionais e religiosas se dão também de forma separada, ou seja, 

não há momentos em que os apenados dos dois pavilhões estejam juntos, pois há muita 

rivalidade entre os grupos e também são muitos homens para se controlar de uma única vez, 

considerando que não existe equipe profissional para isso, pois, o número de agentes 

penitenciários por escala ainda é insuficiente.  

Após o conhecer a instituição, o Dirigente me apresentou como Assistente Social 

que iria iniciar o trabalho do setor social daquela penitenciária. Em seguida, dirigi-me falando 

do objetivo do Serviço Social. Nesse momento, não falei sobre a pesquisa do doutorado. Após 

a apresentação, os apenados começaram a falar e a comentar. O diretor pedia silêncio e se 

observou a euforia dos internos. Aproveitando a ocasião, todos falavam concomitantemente,  

que já tinham cumprido a pena dizendo: “Já puxei a cadeia pelo pé; não devo mais nada a 

justiça”, e solicitavam para falar comigo. Após a minha fala, anotei nomes de alguns apenados 

que desejavam ser atendidos pelo serviço social.  

A partir daquele momento, comecei a perceber que o mundo da prisão, como 

muitos estudos descrevem a população carcerária, como profissional do serviço social, 

poderia exercer a missão que é respaldada pelo art. 22 da Lei de Execução Penal (LEP), que 

define: “A Assistência Social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los 

para o retorno à liberdade”.  
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Na ótica da Lei de Execução Penal que regulamenta o Sistema Penitenciário 

Brasileiro, o Serviço Social busca desenvolver, em unidades prisionais,  atividades que seja o 

meio da garantia ou mediação do acesso aos direitos do preso e sua família, utilizando-se de 

instrumentos como o atendimento individual e familiar, entrevistas, parecer social, triagem, 

encaminhamentos, dentre outros. Desse modo, o cotidiano profissional nas prisões é 

perpassado por dificuldades, desafios, tensões e repleto de atribuições, tendo, como um dos 

princípios, a efetivação dos direitos.  

 

 

[...] Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua 
natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, mas qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir 
que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados 
(BOBBIO,1992, p.25). 

 

 

Assim, o preceito legal do trabalho do Assistente Social nas prisões, bem como 

nos demais espaços profissionais, é a busca da efetivação dos direitos da pessoa humana. No 

entanto, ao se discutir os direitos da pessoa presa, a sociedade, em muitos casos, não  

considera estes sujeitos como pessoas de direito.  

Cabe salientar que era um espaço repleto de ensinamentos profissionais, científicos 

e humanos; um ambiente que possibilita a cada profissional e/ou pesquisador conhecer os 

fatores/causas que conduziram ou contribuíram para muitos apenados estarem cumprindo 

penas de privação de liberdade. Isso significa, portanto, para o profissional e/ou pesquisador, 

um cotidiano que também favorece conhecimentos das dimensões e conseqüências que podem 

assumir as ações humanas na sociedade.  

Na verdade, não tenho palavras e/ou expressões que possam representar e 

descrever as inúmeras sensações acompanhadas de saberes e conhecimentos, que sinto e 

consigo olhar como pesquisadora no mundo prisional, além da busca por justiça e pela 

igualdade de acesso aos direitos dos apenados e concomitantemente, a constante e incansável 

luta pela efetivação destes direitos que são consagrados na legislação brasileira e voltados à 

pessoa humana.  

 

Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo (ou no campo) esteja 
na domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em 
que nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o 
qual dirigimos o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo 
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de visualizá-lo. Seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido 
pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a 
realidade. (OLIVEIRA, 1996, p.15). 

 

Nesse primeiro olhar sobre o locus de investigação, profissional e cientificamente 

fiquei muito feliz, pois era um momento único, uma oportunidade em estar diretamente com 

os apenados, (o que nos separava era uma grade de ferro), pois, estava diante de todas as 

minhas lembranças anteriores e de novos desafios: desenvolver uma carreira profissional e 

aprofundar os meus estudos, tendo em vista a pesquisa do doutorado.  

 

c) Caminhos metodológicos: relação teoria e prática  

 

O que facilita a construção do saber é a prática da pesquisa, já que ele não é dado, 

uma vez que, a pesquisa é uma das formas de detectação de um problema teórico e/ou prático 

que necessita de solução, formular hipóteses, testá-las e chegar a resultados. Para chegar a 

resultados é preciso lançar mão de um rigor metodológico, através de técnicas e instrumentos 

de coleta de dados e de um método, um procedimento que orienta a pesquisa e auxilia o 

pesquisador a realizá-la com sucesso. Assim, método é o caminho que conduz o pesquisador às 

conclusões do seu trabalho, tendo em vista que o saber é construído através de um processo. 

(LAVILLE; DIONNE, 1999).  

O método adotado neste estudo versa sobre a perspectiva dialética, com vistas a 

compreender e apreender a realidade a partir das suas relações determinadas pelo modo de 

produção capitalista, relações permeadas por interesses antagônicos e constantes lutas de 

classes. Para Japiassú, (1996, p. 182) “O método dialético é aquele que procede pela refutação 

das opiniões do senso comum, levando-as à contradição, para chegar então à verdade, fruto da 

razão”. 

Geralmente, a realização de estudos sociológicos e antropológicos, ou de outra 

natureza desenvolvidos nas prisões, são marcados pelas inúmeras dificuldades de acesso dos 

pesquisadores durante o processo de investigação, o que requer um condicionamento e uma 

postura intelectual de cientista social, bem como um reconhecimento, por parte dos dirigentes 

do sistema penitenciário da importância de estudos sobre as questões que perpassam o 

cotidiano das prisões.  

Nesse contexto, alguns pesquisadores passam por inúmeras dificuldades de acesso 

ao estabelecimento prisional, como a burocracia para entrar e a permissão para acesso aos 
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apenados, aos pavilhões6 e aos documentos, considerando-se que as prisões se apresentam 

como um espaço onde o processo de observação envolve elementos mais complexos que em 

outro ambiente, principalmente em relação à segurança do pesquisador. Pude também, 

observar, que o processo de investigação para alguns dirigentes representa momentos que 

podem ser transformados em momentos de denúncias dos apenados contra o sistema 

penitenciário.  

Sabe-se da importância do papel do pesquisador, que este precisa ter algumas 

características essenciais como, por exemplo, ser capaz de tolerar ambiguidade, de trabalhar 

sob a sua própria responsabilidade, deve inspirar confiança, ser pessoalmente comprometido e 

autodisciplinado, ser sensível a si mesmo e aos outros, ser maduro e consistente e guardar 

informações confidenciais. (LAVILLE; DIONNE, 1999).  

Ainda com relação aos dirigentes do SISPERN, outra questão que os preocupa é o 

fato de que muitos estudiosos desenvolvem suas pesquisas nas prisões e acabam não dando 

retorno dos resultados das mesmas. O que ocorre é a exploração do campo e dos sujeitos da 

pesquisa, e a não devolução desses resultados para os apenados e para a instituição. Outro fato 

agravante é que nem todo pesquisador mantém uma postura ética, como deve e precisa 

exercer. Segundo Spink, (2004, p.93) “[...] fazer ciência é uma prática social e, como em 

qualquer forma de sociabilidade, seu sucesso e legitimação estão intrinsecamente associados à 

possibilidade de comunicação de seus resultados.”    

Existem alguns pesquisadores que querem, em apenas uma semana, desenvolver 

todas as etapas de uma pesquisa e, isso gera incômodo e insegurança junto aos apenados. Já 

presenciei rejeição de alguns apenados para participar de estudos de uma pesquisadora. Nesse 

caso, não houve um contato prévio, uma abordagem científica, mas sim, um contato rápido e  

lançando mão do instrumento de coleta de dados (questionário), sem as devidos 

esclarecimentos da função e objetivo da pesquisa e sem a identificação da pesquisadora.  

Existem pesquisadores que pensam que por estarem presos, os apenados são objetos de uso a 

qualquer tempo. É preciso ter todos os cuidados necessários para a entrada no campo. Essa 

entrada deve ser:  

 
De preferência, deve ser uma aproximação gradual, onde cada dia de 
trabalho seja refletido e avaliado, com base nos objetivos preestabelecidos. É 
fundamental consolidarmos uma relação de respeito efetivo pelas pessoas e 
pelas suas manifestações no interior da comunidade pesquisada. (MINAYO, 
1996, p.55).  

 

                                                 
6 Este acesso é muito difícil de ser concedido ao pesquisador, depende muito do dirigente.   
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Com base nestas questões expostas, a SEJUC juntamente com a COAPE, resolveu 

que qualquer tipo de pesquisa deve ser antes apresentada a sua coordenação, acompanhada de 

uma proposta de estudo e do modelo da técnica de coleta de dados, seguidos de uma 

declaração da instituição de pesquisa e/ou da Universidade. Após este procedimento, se aceita 

a proposta, o pesquisador será encaminhado à direção do estabelecimento locus da 

investigação. Ao chegar à instituição é marcado os melhores dias para a coleta de dados, com 

exceção das quartas- feiras e fins de semana, pois são dias de visita, e os agentes 

penitenciários são insuficientes para atender tantas demandas.  

Particularmente, não passei por dificuldades que enfrentam muitos pesquisadores e 

isso favoreceu a continuação da pesquisa, objetivando, cada vez mais, desvendar e 

compreender esse mundo tão complexo, com muitas possibilidades em qualquer natureza de 

estudo. Nas Ciências Sociais, ou até nas Ciências Biológicas, as prisões se configuram como 

um vasto campo para estudos de diversos fenômenos, em especial, no campo da Sociologia e 

Antropologia, considerando que estas ciências buscam estudar e compreender o homem no 

meio do qual ele faz parte, ou seja,  

 

 

Os fatos que formam a matéria-prima das ciências sociais são, pois, 
fenômenos complexos, geralmente impossíveis de serem reproduzidos, 
embora possam ser observados. [...]. O problema não é o de somente 
reproduzir e observar o fenômeno, mas substancialmente o de como observá-
lo. (DAMATTA, 1987, p. 22). 
 

 

Na PEP, fui muito bem recebida por todos, principalmente pela população 

carcerária e pela Direção, que me possibilitou trabalhar sem a vigilância e o controle do 

sistema, sem ter que passar pelos procedimentos de segurança como revista, constrangimentos 

e impedimentos para entrar em qualquer setor da penitenciária. Isso representa, no momento 

da entrada no campo estabelecer uma relação de troca [...]. É preciso termos em mente que a 

busca das informações que pretendemos obter está inserida num jogo cooperativo, onde cada 

momento é uma conquista baseada no diálogo e que foge à obrigatoriedade (MINAYO, 

1994). 

Isso foi primordial para a entrada e para o desenvolvimento do trabalho de campo, 

que se constitui em um dos momentos mais importantes para o processo de investigação, em 

qualquer área científica.  
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[...] cabe à pesquisa um papel de transcendental, não apenas fornecendo um 
conhecimento empírico da realidade social que ajude a resolver problemas e 
necessidades prementes, mas também permitindo a compreensão e a 
explicação científica dos processos sociais no seu devir histórico, para assim, 
influir na sua transformação (RAUL, 2004, p. 22). 

 

 

Para este estudo, a pesquisa foi de natureza qualitativa, que vai além do simples 

registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos em estudo, buscando a 

identificação dos fatores determinantes. Seu objetivo é aprofundar o conhecimento da 

realidade, entretanto, sem rechaçar dos dados quantitativos que também deram sustentação à 

análise pretendida.   

Na visão de Flick, (2004, p. 17), “a relevância específica da pesquisa qualitativa 

para o estudo das relações sociais deve-se ao fato da pluralização das esferas de vida”. Pois, a 

pesquisa de natureza qualitativa trabalha com questões que não podem ser quantificadas, 

como, por exemplo, crenças, valores, sentimentos, significados, concepções, dentre outros.  

 

d) Percurso da coleta e análise dos dados  

 

Para este estudo, se fez necessário definir e delimitar as técnicas que melhor 

poderiam responder aos seus objetivos: a observação registrada no diário de campo, aplicação 

de entrevista semi-estrutura, da pesquisa e análise documental. Após a escolha dessas 

técnicas, foi possível selecionar e dividir as etapas do processo de investigação de forma 

sistemática com vistas à compreensão do objeto de estudo. Sabe-se que a “produção científica 

resulta da acção dos investigadores que interagem a empiria, formulando conceitos que se 

relacionam entre si e produzam conhecimentos articulados” (GUERRA, 2006, p.24).  

O primeiro momento deste processo de investigação foi viabilizado através da 

pesquisa exploratória, utilizando-se de conversas do cotidiano com os sujeitos sociais 

inseridos na instituição, como os (as) agentes penitenciários (as), a população carcerária e os 

dirigentes; além das constantes visitas e observações junto aos setores de trabalho/atividades 

dos apenados (cozinha, padaria, oficina, Yoga) e pavilhões, que contribuiu de maneira 

profícua e fundamental para conhecer a dinâmica desse espaço prisional, identificando os 

grupos, as histórias de vida de alguns apenados, as diversas práticas sociais exercidas e 

mediadas através de um repertório linguístico facilitador/mediador para a sociabilidade entre 

os apenados.  
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A partir dessa etapa, identifiquei que os grupos formados na PEP são compostos 

pelos grupos da Yoga, da oficina, dos apenados que trabalham na cozinha, padaria, 

manutenção do presídio e os grupos dos pavilhões I e II e, por último, o grupo dos 

‘excluídos’, como chama alguns apenados (alojados na cela 18 do pavilhão I); também é 

chamada de cela do seguro, local onde ficam os reclusos portadores de doenças 

infectocontagiosas, os homossexuais, os que são ameaçados de morte, que cometeram o art. 

213 (estupro) do Código Penal Brasileiro (CPB). 

Nesse momento, foi se identificando como se dava a formação de grupos e as 

relações de sociabilidades, o exercício do poder não institucional entre os grupos compostos 

por apenados da PEP, nas quais a admissão/inclusão de um membro depende de critérios 

muito bem definidos pelos líderes de cada grupo que exigem posturas e práticas como 

disciplina, aceitação das normas e regras, respeito à hierarquia dentro do grupo, além do fato 

de manter boas relações dentro e fora da prisão. No entanto, para a composição dos grupos 

que exercem o trabalho no âmbito interno da prisão (grupo dos trabalhadores), além desses 

elementos existem também outros fatores, como: habilidades específicas para o 

desenvolvimento de atividades, conduta carcerária, bom relacionamento/relações com os 

dirigentes.  

Outra particularidade do grupo dos trabalhadores é que sua composição muda 

conforme o processo de adaptação do apenado às normais institucionais e ao espaço onde vai 

desenvolver as atividades, ou seja, ao líder/responsável pelo grupo e à atividade. Em outras 

palavras, a inserção, permanência e continuação do novo membro no grupo dependem da boa 

sociabilidade e conhecimento entre eles.  

Cabe ressaltar que os apenados inseridos no grupo dos trabalhadores são os 

reclusos que com quem os demais presos não se identificam muito bem, onde as relações de 

sociabilidade são diferentes, ou seja, são relações superficiais, por interesse e para manter o 

equilíbrio e garantir o apoio quando necessitar.  No entanto, há apenados que realmente não 

mantêm nenhum tipo de contato com os presos que trabalham. Na linguagem/códigos deles, 

são considerados ‘os falsos, os babões’, bem como os ‘cabuetas’ dos Dirigentes e dos Agentes 

Penitenciários. 

Foi verificado que tais fatores marcam fortemente as relações do cotidiano no 

espaço e na dinâmica do sistema penitenciário e, quebrar, ou seja, transformar essa situação, é 

navegar no oceano sem destino certo. Não existe interesse, pela transformação, por parte dos 

dirigentes. Na verdade, essas relações de paternalismo e favorecimento contribuem para o seu 
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‘controle’ e manutenção do poder, que é temporário, tendo em vista que o cargo de Diretor e 

Vice Diretor de um estabelecimento prisional é um cargo de confiança política.  

Por outro lado, existe a conveniência ou a não aceitação dessas ações de 

favorecimento, até quando a população carcerária permite. Pude observar que, durante o 

processo de investigação, a Direção foi mudada três vezes e a Vice-Direção, duas vezes. A 

última foi justamente porque houve sérios problemas com a população carcerária e familiares, 

ao ponto de fazerem um abaixo-assinado encaminharem ao Ministério Público devido o abuso 

de poder e maus tratos aos apenados e seus familiares.  

Atado a esse espectro existe o envolvimento de relações constantemente mediadas 

por interesses, conveniências e, de certa maneira, aceitação e adaptação ao sistema, tanto pela 

população carcerária como pelos dirigentes.  Identificou-se, também, que estes grupos estão em 

constante transformação, na medida em que produzem meios para satisfação de suas necessidades 

e conseguem seguir e contribuir na manutenção das normas do grupo.   

O período dedicado a essa fase da pesquisa ocorreu entre agosto e outubro de 

2008. No entanto, de novembro de 2008 a abril de 2009, tive que me ausentar do campo, em 

virtude da Bolsa Sanduíche oferecida pela CAPES, realizada no Centro de Estudos Sociais 

(Ces) da Universidade de Coimbra – Portugal. As atividades realizadas nesse período 

compreendem a pesquisa bibliográfica, participações em cursos, conferências, debates, 

oficinas e em grupos de estudos. Tive a oportunidade de realizar uma visita de campo ao 

presídio masculino de Coimbra e, ainda, cursar a disciplina no doutorado de Direito, sob a co-

orientação da Drª Cecília MacDowell Santos, além de realizar contatos com pesquisadores da 

área das Ciências Sociais e áreas afins visando subsidiar a realização da pesquisa e do 

doutorado.  

Portanto, a observação direta e intensiva foi fundamental nessa fase da pesquisa. A 

observação não é apenas uma das atividades mais difusas da vida diária, é também um 

instrumento básico da pesquisa científica, na concepção de Quivy e Compenhoudt (2008, p. 

18)  

 
É preciso circunscrever as análises empíricas no espaço, geográfico e social, 
e no tempo. Se o trabalho tiver por objecto um fenômeno ou um 
acontecimento particular, os limites da análise ficam automaticamente 
definidos. Caso contrário, o campo de análise deve ser claramente 
circunscrito, baseado no bom senso do investigar.  
 
 

Compreende-se, assim, que a etapa de observação constitui momento fundamental 

para a pesquisa, desde a formulação do problema à coleta, análise e interpretação dos dados. 
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Todo o processo de observação foi registrado no Diário de Campo, tradicionalmente usado 

pelos antropólogos, no qual foram anotadas as percepções através de técnicas de observação, 

conversas do cotidiano, bem como todas as informações e reflexões que foram de suma 

relevância para a compreensão, reflexão e interpretação do objeto de estudo. Este instrumento 

foi central durante todo o processo de investigação e na fase da análise e interpretação dos 

dados, sendo usado constantemente como fonte de consulta. Por isso, compreendo que  

 

 

Observar é aplicar atentamente os sentidos a um objeto para dele adquirir um 
conhecimento claro e preciso. É um procedimento investigativo de suma 
importância na ciência, pois é por meio dele que se inicia todo o estudo dos 
problemas. Portanto, a observação deve ser exata, completa, sucessiva e 
metódica. [...].  A imparcialidade também é um elemento necessário na 
observação dos fenômenos. [...]. Quando se observa, deve-se não apenas ver, 
mas examinar, entender e auscultar os fatos. (BARROS; LEHFELD, 2007, 
p. 74).  

 

 

Nessa ótica, a observação se constitui em uma técnica de pesquisa para apreender 

a realidade, onde está em constante movimento e transformação. De acordo com Lakatos e 

Marconi (2007, p. 192)  

 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e 
utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar.  

 

 

Na primeira semana de abril de 2009, retornei ao campo e continuei com o 

processo de observação, onde permaneci até outubro de 2009, o que contribuiu de forma 

significativa para conhecer e compreender toda estrutura física e administrativa, a dinâmica 

do cotidiano, os sujeitos da pesquisa e os novos dirigentes do locus de investigação. Este 

retorno constituiu a segunda fase do estudo, na qual foi realizada uma pesquisa e análise 

documental com base nos prontuários dos apenados (ver modelo em anexo A) com vistas a 

traçar o perfil da população alvo da pesquisa, que contava com um contingente populacional, 

em abril de 2009, de 365 homens7 em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 

fechado. Essa etapa foi realizada na própria penitenciária, tendo em vista a quantidade de 
                                                 
7  Em janeiro de 2010 sua população era de 383 – COAPE, 2010.  
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prontuários para análise.  

O prontuário do apenado é preenchido no momento de sua chegada à unidade 

penal e as informações contidas neste são de responsabilidade do próprio recluso. Como nesse 

prontuário há informações de toda natureza, desde aspectos sociais, corporais (cicatrizes, 

quantidade e localização de cicatrizes, tatuagens e ferimentos) e jurídicos, os quais são dados 

de interesse exclusivo da instituição. Assim, mediante este fato e com base no prontuário, 

elaborei uma ficha de identificação (ver em apêndice A) com indicadores que possam 

caracterizar a população carcerária da penitenciária em foco.  

Para viabilizar a pesquisa e análise documental, foi preciso definir a amostragem 

de cunho aleatório junto aos prontuários dos apenados. Entende-se amostragem como o 

processo de escolha dos elementos de uma população para construir uma amostra. A amostra 

é tal que seja proporcional e representativa da população pesquisada. “Amostra é um 

subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo da população”. (GIL, 1999, p.100). 

A amostra da pesquisa foi composta por 200 prontuários, o que representa do 

universo total 65% dos 365 prontuários da população carcerária. Isso favoreceu para que essa 

amostra da população total se constituísse em uma população mista, ou seja, foram analisados 

prontuários de apenados brasileiros e estrangeiros que cometeram diversos crimes como: 

homicídio, estelionato, tráfico de drogas, assalto, lesão corporal e roubo. Estes delitos são os 

mais praticados pela população carcerária do Rio Grande do Norte.   

Para Quivy e Compenhoudt (1998, p. 18), “Os sociólogos estudam os conjuntos 

sociais como totalidades diferentes da soma das suas partes. Além disso, nem sempre é 

possível escolher sobre cada uma das unidades que compõem a população”. De par com isso, 

como todo trabalho de campo necessita definir os informantes-chave, defini para a pesquisa 

os informantes importantes, em outras palavras, os personagens institucionais que poderiam 

‘abrir’ e/ou ‘mediar’ o caminho, visando minimizar o estranhamento da presença do 

pesquisador no campo.  

Com base na concepção do autor e com a divisão das etapas da pesquisa, iniciou-

se o terceiro momento da pesquisa, que foi a aplicação de oito entrevistas semi-estrutura com 

uma amostra representativa da população carcerária composta pelos grupos específicos. Para 

Gil (1999, p.115), “a entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 

especificadamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação”.  
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Os métodos de entrevistas distinguem-se pela aplicação dos processos de 
comunicação e interação humana. Correctamente valorizados permite retirar 
das entrevistas informações e elementos muito ricos e matizados. 
Caracteriza-se por um contato directo entre o investigador e os seus 
interlocutores [...] (QUIVY; COMPENHOUDT, 2008, p.22). 

 

 

A população alvo deste estudo se constituiu pelos membros/líderes de cada grupo 

composto na PEP, que, no total, são seis grupos muito bem definidos, como: o grupo dos 

integrantes da Yoga, o grupo dos apenados que estão inseridos na oficina de marcenaria, o 

grupo dos apenados que trabalham na cozinha, padaria, manutenção do presídio, os grupos 

dos pavilhões I e II e, por último, o grupo da cela dezoito. Com base na observação, verifiquei 

como se dá a composição dos grupos no espaço da PEP, e concomitantemente, pude 

identificar os apenados que são e estão sendo os líderes de cada grupo e outros reclusos que já 

tinham muito tempo naquele estabelecimento prisional, tendo assim, conhecimento de todo 

contexto sociocultural e da dinâmica do cotidiano da PEP.  

A realização das entrevistas aconteceu no período de junho a julho de 2009. Essa 

fase da pesquisa se deu durante dois dias por semana. Geralmente, à tarde, ficava na sala do 

Serviço Social da PEP. Esses dias eram exclusivamente dedicados à aplicação das entrevistas. 

Fazia duas entrevistas, no máximo, por período, sendo todas gravadas com a permissão oral 

dos entrevistados. Cabe ressaltar que tive a colaboração dos Agentes Penitenciários para 

trazer os apenados de suas celas até a sala que estava realizando as entrevistas, na qual tive 

toda privacidade com o entrevistado. 

Na verdade, é de conhecimento dos pesquisadores que a realização das entrevistas 

com presos de justiça, em especial, em presídios, é realizada na presença de um agente 

penitenciário e/ou policial militar. Entretanto, como já estava inserida no sistema como 

Assistente Social, isso contribuiu muito, uma vez que já tinha conquistado a confiança e o 

respeito perante a equipe e a população carcerária da PEP.  

Após a realização de cada entrevista, fazia logo a sua transcrição, com as minhas 

apreciações e observações em relação às respostas, ao comportamento e ao movimento do 

corpo, bem como a forma de sua linguagem verbal e não verbal do entrevistado, considerando 

que “à sua volta, a linguagem muda das atitudes corporais prossegue, constantemente, com 

toda a eloquência da própria vida que fala das suas relações humanas [...]”. (WEIL; 

TOMPAKOW, 1986, p. 43).  

A primeira entrevista foi com um apenado que já estava esperando sua progressão 

de regime para o semi-aberto e fazia parte do projeto de reinserção Mente Livre – Yoga. Este 
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entrevistado é pintor e se expressava muito bem, além de ter calma e controle em cada 

resposta. Durante a entrevista, que ele pensava, tinha o cuidado com cada palavra pronunciada 

e sempre estava olhando para mim.  

 

O social toma a forma de linguagem e a palavra não reflete uma realidade 
inconsciente ou instrumental, mas é fonte essencial do conhecimento e da 
construção problemática de análise sociológica: é pela linguagem que o 
social toma forma, e é pela palavra que os sujeitos se socializam e se 
apropriam das formas de vida social [...] (GUERRA, 2006, p.32). 

 

Recordo-me que antes que eu falasse o objetivo e qual a função da entrevista, ele 

foi logo perguntando qual o escopo da mesma. Respondi que era um estudo para o doutorado 

em Sociologia e expliquei qual era o objetivo da pesquisa. Este apenado é formado em 

farmácia e fala dois idiomas, além do Português (Francês e Inglês). Foi preso em virtude do 

tráfico de drogas internacional e tem uma família muito bem estruturada em outro estado 

brasileiro.  

Cada entrevista trazia grandes descobertas, saberes e pensamentos dos mais 

diversos possíveis, novos olhares e percepções sobre o objeto de estudo, através de cada 

sujeito pesquisado, mesmo sendo seres completamente diferentes, com personalidade e 

formação social e cultural de vida assaz distintos, mesmo estando no mesmo espaço e vivendo 

praticamente nas mesmas condições, pois, haja vista que o espaço da prisão também é 

caracterizado pelas desigualdades socioeconômicas e culturais. “Toda linguagem contém 

elementos de uma concepção do mundo e de cultura, será igualmente verdadeira que, a partir 

da linguagem de cada um, é possível julgar a maior ou menor complexidade da sua concepção 

do mundo’. (GRAMSCI, 1999, p. 95).  

Todas as etapas deste estudo foram acompanhadas pela pesquisa bibliográfica que 

possibilitou discutir e aprofundar as categorias de análise, como: a prisão e estigma, 

respaldadas por autores que a analisam, destacando-se, dentre eles, Michel Foucault, Leal, 

Carvalho Filho, Goffman e outros que aprofundam as discussões sobre a coercitividade, as 

relações de poder, o estigma das populações carcerárias por parte do Estado e da sociedade.  

É também em Foucault que se busca a dinâmica da historicidade das prisões, 

atravessando os séculos e se colocando na modernidade com idêntica realidade caótica, que 

em vez de (re) educar para a vida, constituem-se verdadeiras escolas do crime, depósitos 

humanos. Se a situação atual é caótica, degradante, faz-se necessário analisar a origem da 

prisão, onde e como iniciou a sua crise. É, ainda, na teoria foucaultiana que será trabalhada a 

questão do exercício do poder no universo prisional como uma das formas de resistência aos 
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mecanismos de controle, disciplina em especial, do sistema penitenciário da Penitenciária 

Estadual de Parnamirim (PEP). 

Para se discutir a categoria linguagem como prática social buscou-se respaldo em 

especial nas obras de Eni Orlandi e outros autores que assumem a mesma perspectiva e ainda 

buscou-se referencial na Filosofia da Linguagem através de autores como: Bastos e Candiotto 

(2007), Costa (2005), Manfredo Oliveira (2006).   

Além, das fontes normativas, legislativas e estatísticas têm sustentação, que 

ampara e determina parâmetros legais para o Sistema Penitenciário Brasileiro, como a 

Constituição Federal de 1988, o Código Penal e, principalmente, a Lei de Execução Penal 

(LEP), que determina como deve ser estruturado as prisões em relação a classificação da 

população carcerária, a efetivação dos direitos humanos, o processo de reinserção social e, 

dentre outras, questões que orienta a lei. Utilizou-se, ainda, de legislações estaduais  como leis 

específicas e complementares, Decretos, Portarias, Regimentos Internos dos estabelecimentos 

prisionais do Rio Grande do Norte e Plano Diretor do SISPERN.  

Buscou-se, também, dados estatísticos oficiais em nível nacional e local, através 

do Ministério da Justiça, Sistema Integrado de Informações Penitenciárias  (INFOPEN), 

Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUC) e da Coordenadoria de Administração 

Penitenciária (COAPE) e outras. 

Após o período da realização da coleta de dados, como sequência lógica, realizou-

se a análise e interpretação dos dados coletados, considerando o quinto momento do processo 

de investigação. Esta etapa foi realizada a partir da análise do discurso, que, para Foucalt 

(2006, p. 70) “não desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia o jogo da 

rarefação imposta, como um poder fundamental de afirmação [...]”. Para Orlandi (1996, p.83) 

“Na perspectiva do discurso, a linguagem não aparece apenas como instrumento de 

comunicação, transmissão de informação ou suporte de pensamentos, mas como lugar de 

conflito, de confronto ideológico, em que a significação se apresenta em toda sua 

complexidade”.  

Nesse eixo, o estudo da linguagem não pode estar apartado das condições sociais 

que a produziram, pois são essas condições que criam a evidência do sentido.  
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e) Estrutura do trabalho   

 

Para a construção e divisão dos capítulos desta tese, partiu-se do método dedutivo.  

Assim, a presente tese está dividida em capítulos interligados e articulados, tendo em vista a 

apreensão e desenvolvimento do objeto de estudo. 

O segundo capítulo, com o título ‘marco histórico-jurídico da prisão’, versa sobre 

a conjuntura histórica e sociojurídica das prisões e, em especial, da realidade do Brasil, com 

ênfase no sistema penitenciário do estado do Rio Grande do Norte (SISPERN), sua estrutura 

de funcionamento, com vistas à discussão das questões que envolvem a dinâmica da prisão, 

definida na perspectiva de Goffman, como instituições totais. Também apresenta as formas de 

sociabilidade, no cotidiano prisional, à luz do referencial teórico de Heller (1970) e autores 

que assumem a mesma perspectiva, como Guimarães (2000), dentre outros.  

O terceiro capítulo, intitulado ‘linguagem: prática de sociabilidade humana’ 

discute e reflete acerca da linguagem como prática social, enfocando-a como uma das formas 

mais expressivas da cultura, ou seja, da sociabilidade humana. O respaldo para essa seção é 

embasado em teorias que vão desde a discussão do signo até a linguagem como prática social, 

além de evidenciar sua função de comunicação e que favorece as relações/exercício do poder. 

Para tanto, utilizou-se como referencial teórico autores como: Orlandi (2007); Foucault (1987, 

1979), dentre outros.  

O quarto capítulo está intitulado ‘repertórios linguísticos no cotidiano prisional: 

uma análise da realidade da Penitenciária Estadual de Parnamirim – PEP’ apresenta sua 

estrutura física, a caracterização da sua população carcerária e a dinâmica do cotidiano, 

iniciando a discussão da linguagem no cotidiano da PEP, produtora de efeitos de sentidos, que 

recebe uma configuração e aplicabilidade diferenciada da sociedade extramuros, contribuindo 

com padrões de condutas, na determinação das regras, normas nesse universo, dotado de 

representações sociais muito particulares. Através da linguagem criada e tecida no espaço da 

PEP buscou-se compreender a dinâmica do seu cotidiano da prisional.  

O quinto e último capítulo, ‘As significações e representações socioculturais da 

linguagem no cotidiano prisional da Penitenciária Estadual de Parnamirim’, socializa os 

resultados da pesquisa de campo, analisando os repertórios linguísticos, como: mensagens 

escritas nas paredes das celas, signos que mandam seus recados, tatuagens criminais que 

representam e significam formas de identificação do sujeito na dinâmica prisional, além do 

repertório muito particular criado e tecido entre os apenados que se dividem em grupos que 

estão cumprindo pena privativa de liberdade, em regime fechado, nesse universo prisional, 



 42 

mostra ainda suas relações de sociabilidade, como também a linguagem se expressa e se 

traduz em formas de resistência dos apenados contra o controle do sistema prisional e 

constituindo-se práticas de exercício de poder não-institucionalizado.  

Por fim, as considerações finais do referido trabalho, visando suscitar novos 

debates, fomentar outros estudos que reflitam a questão da linguagem no mundo das prisões, 

na perspectiva de contribuir para a minimização e/ou eliminação do estigma que sofre a 

população carcerária em todas as dimensões da sua vida, em especial, durante o cumprimento 

da pena. 

Assim, busca-se compreender e apreender a dinâmica do cotidiano prisional 

configurando em um espaço cheio de conflitos, particularidades, entre tantas outras 

possibilidades que o leitor terá de descobrir e compreender nas páginas seguintes, mais 

especificamente, os significados e enigmas da linguagem/códigos na Penitenciária Estadual de 

Parnamirim - PEP.  
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“Impossível conceber o sofrimento alheio se não sofremos” 

(Graciliano Ramos) 
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2 MARCO HISTÓRICO-JURÍDICO DA PRISÃO 

 

A intenção deste capítulo é discutir e refletir acerca da prisão, desde sua origem 

até o cenário contemporâneo, com enfoque no panorama brasileiro, com vistas a compreender 

o papel que ela desempenha na sociedade, considerando seu marco histórico-jurídico e 

concomitantemente as suas funções e paradoxos. A prisão é parte da história da humanidade e 

ao longo de sua trajetória vem sendo considerada pelas sociedades como a panacéia, como o 

único mal que a sociedade traz em si, esquecendo-se que a história das prisões no mundo e no 

Brasil é fruto de toda sua conjuntura social, econômica, cultural e religiosa, conjunto que dita 

o modo de produção e as relações sociais.   

O período da história antiga desconheceu totalmente a privação de liberdade, 

estritamente considerada como sanção penal. Mesmo havendo o encarceramento de 

delinquentes, este não tinha o caráter de cumprimento de pena e sim de preservação dos réus 

até seu julgamento ou execução. Recorria-se à pena de morte, às penas corporais e às 

infamantes. Assim, a prisão em sua origem tinha como finalidade servir de custódia e de 

tortura para os infratores, que aguardavam julgamento, sofrendo maus-tratos e torturas, cujo 

método de produzir provas era considerado lícito naquele contexto.  

Sendo assim, não havia nenhum tipo de preocupação com a qualidade e saúde da 

população carcerária. Os espaços onde se mantinham os acusados até a pós-celebração do 

julgamento eram diversos, haja vista que ainda não existia uma arquitetura penitenciária 

própria. Utilizavam-se calabouços, aposentos em ruínas insalubres de castelos, torres, 

conventos abandonados, palácios e outros edifícios.  

Desse período há registros da existência de três prisões em Jerusalém, durante a 

invasão dos caldeus, que se localizavam no portal de Benjamin, no palácio do rei e na 

residência de um funcionário público (MESSUTI, 2003). Além dessas experiências isoladas 

de prisão, que se constituíam como verdadeiros lugares de torturas, no entendimento de Leal 

(1998) foi a Igreja que, na Idade Média, inovou ao castigar os monges rebeldes ou infratores 

com o recolhimento em celas localizadas em uma ala própria do mosteiro com o fim de 

recolhimento e oração.  

Esse cenário foi fortemente marcado pelo aspecto estritamente punitivo através do 

sofrimento físico corporal infligido aos acusados para libertação da alma com os suplícios, a 

forca, a roda e a guilhotina, se constituindo como o espetáculo favorito desta conjuntura 

histórica “Até o século II, mais presente nas sociedades era a punição do indivíduo em 

público – era o espetáculo do suplício – pena corporal, dolorosa, mais ou menos atroz, é um 
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fenômeno inexplicável a extensão da imaginação dos homens para a barbárie e a crueldade”. 

(FOUCAULT, 1987, p.85). Dessa forma, esse tipo de execução de natureza pública era vista 

como uma fornalha em que se acende a violência.    

As sanções eram submetidas ao arbítrio dos governantes, que as impunham em 

função do status social a que pertencia o réu. Exemplos cruéis dessa prática eram as penas em 

que se promoviam o espetáculo e a dor, através das quais o condenado era arrastado, seu 

ventre aberto, as entranhas arrancadas às pressas para que tivesse tempo de vê-las sendo 

lançadas ao fogo. Passaram a uma execução capital, a um novo tipo de mecanismo punitivo 

(SILVA, 2008). Essas sanções se constituem formas de suplício, de distintas maneiras de 

fazer o indivíduo sofrer até a morte.  

 

 

O suplício é uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma 
raiva sem lei. [...] o suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas 
não é só: esta produção é regulada. O suplício faz correlacionar o tipo de 
ferimento físico, a qualidade, a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a 
gravidade do crime, a pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas.  
(FOUCAULT 1987, p. 31) 
 

 

Assim, se constituíam as primeiras formas de reação penal na Antiguidade: uma 

vingança privada, ilimitada e desproporcional, marcada pela irracionalidade. 

Concomitantemente, a vingança passou a ser pública. Esboçava-se certa racionalização das 

penas, que eram uma maneira de os homens retribuírem às divindades o mal feito pelo 

infrator.   

Com o aparecimento da crise do sistema feudal (século XVI) e a migração da 

população do campo para as cidades, causadas pela pobreza e miséria na Europa, 

considerando os fatores que contribuíram para o aumento da criminalidade como: os 

distúrbios religiosos, as guerras, as expedições militares, as devastações de países, a extensão 

dos núcleos urbanos, a crise das formas feudais e da economia agrícola, foram construídas 

várias prisões para segregar mendigos, prostitutas e vagabundos com o fim disciplinar e 

corretivo através do trabalho, especialmente pelos crimes cometidos contra o patrimônio, que 

não se solucionariam com a pena de morte que fatalmente exterminaria milhares de 

delinquentes assolados pela fome.  
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O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser 
substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a 
delinquência, tipo específico, forma política ou economicamente menos 
perigosa  [...] de ilegalidade; produzir os delinquentes, meio aparentemente 
marginalizados mas centralmente controlado; produzir o delinquente como 
sujeito patologizado [...], a prisão continua a existir, produzindo os mesmos 
efeitos e que se têm os maiores escrúpulos em derrubá-la. (FOUCAULT, 
1987, p.244).  
 

 

A prisão mais antiga foi a Casa de Correção, inaugurada em 1552, na cidade de 

Bridewell na Inglaterra, com disciplina extremamente rígida para corrigir os delinquentes. Em 

1596 surgiu o modelo de Rasphuis de Amsterdam, designado só para homens, destinando-se a 

princípio a mendigos e jovens malfeitores condenados a penas leves e longas com trabalho 

obrigatório, constante vigilância, exortações e leituras espirituais, onde a cela individual era 

usada simplesmente a título de punição. No ano seguinte, criou-se também em Amsterdã a 

SPINHIS, para mulheres e uma seção especial para adolescentes femininas.  

Nessa perspectiva, Foucault (1979) definiu prisão como um quartel um "pouco 

estrito", ou seja, desde sua gênese a prisão serviu como uma detenção legal encarregada de 

um suplemento corretivo.  

A partir desse contexto, começaram a se desenvolver pesquisas, estudos e idéias 

sobre o sistema penitenciário, em especial a preocupação com a questão humanitária da 

prisão, destacando-se dentre as obras mais conceituadas: Reflexões sobre as Prisões 

Monásticas de Jean Mabillon (1695), o clássico revolucionário Dos Delitos e das Penas de 

Beccaria (1764), O Estado das Prisões na Inglaterra e no País de Gales de John Howard 

(1776).  

Na Holanda as prisões foram construídas no final do século XVI. As penas 

privativas de liberdade surgiram com o objetivo fundamental de amenizar o brutal modelo de 

condenação do passado, no qual o preso pagava, na maioria das vezes, com a vida. A prisão 

tem sido utilizada desde as civilizações antigas, como na Grécia, no Egito e em Roma, 

objetivando entre as sanções corporais e também capitais, o pagamento de alguma dívida, ou 

simplesmente para aguardar o julgamento e/ou a execução da pena imposta.  

Os romanos já faziam a distinção entre delitos públicos – crimina e delitos 

privados – delicta. Em relação aos primeiros mereciam a pronta reação da autoridade, sem 

iniciativa da pessoa ofendida e em relação aos segundos o ato da perseguição não só cabia à 

vítima. Embora os gregos e romanos já utilizassem prisões, estas não possuíam o caráter atual. 

Eram denominadas prisões por dívidas, onde ficavam os acusados até que se chegasse a uma 
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sentença condenatória, impedindo, dessa forma, a fuga. Assim, a pena para eles variava entre 

os castigos corporais à sucinta execução dos condenados.  

Na Idade Média, surgiu a pena restritiva de liberdade, introduzida pelo Direito 

Canônico, que se relacionava aos crimes de heresia. Dessa forma, a igreja inovou ao utilizar o 

recolhimento em prisões celulares com o propósito de punir os monges rebeldes para que 

estes pudessem se reconciliar com o Deus através da oração.  

Nesse ínterim, constata-se que na Antiguidade, mais precisamente na Roma 

Antiga, as penas corporais e de morte prevaleciam, constituindo a prisão como meio para 

encarcerar os acusados somente até o julgamento ou execução. 

 

 
[...] na Roma Antiga, a prisão era desprovida do caráter de castigo, não 
constituindo espaço de cumprimento de uma pena, mesmo porque o rol de 
sanções se restringia quase unicamente às corporais e à capital. Este era um 
meio empregado para reter o acusado enquanto se aguardava o julgamento 
ou a execução da sentença. Já na Grécia, era costume encarcerar os 
devedores até que saldassem suas dívidas [...] (LEAL, 1998, p. 31). 

 

Nessa época, as prisões eram destinadas ao recolhimento de prostitutas, mendigos, 

escravos e jovens delinquentes, que viviam nas ruas devido ao contexto das inúmeras crises 

sociais e econômicas oriundas da falência do modelo feudal. A partir deste período e em 

virtude do aumento progressivo do número de presos com o objetivo de segregação das 

camadas marginalizadas, ou seja, os excluídos, as prisões desta conjuntura histórica serviram 

para trancar escravos, os excluídos e prisioneiros de guerra. Fora dessas parcelas albergavam 

apenas criminosos à espera de julgamento ou a serem torturados, conforme visto as práticas 

legais daquela época.  

 

As vantagens da sociedade devem ser distribuídas equitativamente entre 
todos os seus membros. Entretanto, numa reunião de homens, percebe-se a 
tendência contínua de concentrar no menor número os privilégios, o poder e 
a felicidade, e só deixar à maioria miséria e debilidade. Apenas com boas 
leis se podem impedir esses abusos. Mas, frequentemente os homens deixam 
as leis provisórias e a prudência ocasional o cuidado de regular os negócios 
mais importantes, quando não os confiam à vontade daqueles que tem 
interesse em se opor a melhores e às leis sábias (BECCARIA, 2002, p. 15).  
 

 

Na história da humanidade, encontram-se prisões ou sanções penais que implicam 

em restrição à liberdade ou admitem a sua conversibilidade em reclusão e detenção, com a 
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exceção da multa. Essa realidade vem acompanhando o homem de acordo com a conjuntura 

histórica.   

Diante desse quadro, algumas unidades penais construídas, em especial na 

Europa, passaram a utilizar o castigo corporal, a educação religiosa e o trabalho forçado e 

contínuo como forma de reeducar e reabilitar os apenados. O tratamento dado aos presos 

variou desde o suplício dos seus corpos, até a sua transformação em indivíduos domesticados 

e úteis socialmente, através da coerção física e psicológica, buscando sempre a preservação 

das normas, condutas e leis estabelecidas pela sociedade.  

O tratamento dado ao recluso sempre foi respaldado e orientado no sentido da 

punição, do castigo e, por fim, da despersonalização do infrator que, ao infringir as leis e 

normas sociais, passa a sofrer sanções que com certeza o modificam; os efeitos desses 

elementos em sua vida não cessam quando ele deixa a prisão, tendo em vista que a coerção, 

em especial a psicológica, traz consigo a participação também da sociedade, a qual se 

encarrega das mais variadas formas de lembrar aos ex-presidiários da sua antiga condição de 

recluso e que, principalmente, este pode reincidir ao universo criminal. 

Esses fatores se tornam facilitadores para emergir a delinquência e 

consequentemente a reincidência criminal como resultado da pena de prisão e de todo 

processo de estigma que afeta diretamente a população carcerária.  

 

Nos muitos casos em que a estigmatização do indivíduo está associada com 
sua admissão a uma instituição de custódia, como uma prisão, um sanatório 
ou um orfanato a maior parte do que ele aprende sobre o seu estigma ser-lhe-
á transmitida durante o prolongado contato íntimo com aqueles que irão 
transformar-se em seus companheiros de infortúnio (GOFFMAN, 1980, p. 
46). 

 

Historicamente, a prisão tornou-se um tipo de pena autônoma, cujas primeiras 

experiências se registram na Europa, junto às chamadas Casas de Força, localizadas em 

cidades como Bélgica, Londres, Nuremberg e Amsterdam. Nos séculos XVII e XVIII 

surgiram inúmeros estabelecimentos de detenção, não obedecendo a nenhum princípio 

penitenciário, normas de higiene e de moral, sendo apenas mais um ambiente de punição, sem 

nenhum preceito de reinserção da sua população. 

Contra essa realidade, John Howard observou pela primeira vez, ocorreu um 

movimento revolucionário na Inglaterra em prol da humanização do regime prisional da 

época, através do recolhimento celular, trabalho diário, transformação moral pela religião, 

condições de higiene e de alimentação. Em 1775 e 1781, foram construídos dois 
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estabelecimentos penitenciários, nos moldes por ele preconizados. Posteriormente, mais outro 

foi edificado também na Inglaterra.  

Surge no final do século XVIII, mais precisamente em 1790, o modelo de 

Filadélfia, a prisão de Walnut Street Jail, modelo de confinamento solitário em celas 

individuais com base no arrependimento e na leitura da bíblia. O modelo inspirou várias 

prisões nos Estados Unidos e especialmente na Europa. O apenado ficava num isolamento 

absoluto, numa cela sem banco, cama ou assento e era estimulado unicamente a ler a bíblia na 

ânsia de buscar a purificação da alma. O estabelecimento era de forma radial, com muros altos 

e torres distribuídas em seu contorno.  

O modelo de Auburn inaugurado na penitenciária de Auburn, Nova York em 

1816, prescrevia a cela individual durante a noite, o trabalho e as refeições em comum, mas, 

sob a regra do silêncio absoluto. Nesse modelo, como relata Foucault (1987, p. 200),  

 

A prisão deve ser um microcosmo de uma sociedade perfeita onde os 
indivíduos estão isolados em sua existência moral, mas onde sua reunião se 
efetua num enquadramento hierárquico estrito, sem relacionamento lateral, 
só se podendo fazer comunicação no sentido vertical.   

 
 

Esses modelos – todos dos Estados Unidos da América – foram considerados os 

mais modernos estabelecimentos carcerários, pois instalaram a disciplina, removeu uma 

tentação da fuga e reabilitaram o ofensor, ou seja, basearam-se na premissa do isolamento, na 

substituição dos maus hábitos da preguiça e do crime, subordinando o condenado ao silêncio 

e à penitência para que estivesse apto ao retorno à sociedade, curado dos vícios e pronto para 

tornar-se responsável pelos seus atos, respeitando a ordem e a autoridade, contribuindo assim, 

para o seu processo de reinserção social. Para Carvalho Filho (2002, p.28), [...] “os dois 

sistemas, se revelam impraticáveis pela quantidade crescente de presos e pelo preço elevado 

da construção de penitenciárias com celas individuais”.  

 

No século XVIII deu-se início ao período humanitário das prisões – não 
porque elas se tornassem verdadeiramente humanas, mas porque foram 
expostas ao público as verdades que todos sentiam e sussurravam em relação 
aos abusos, atrocidades e injustiças contra as pessoas sujeitas, através dos 
séculos, ao aprisionamento. Daí a sequência de uma série de movimentos de 
reforma, que se estenderam na Europa, durante os séculos XVIII e XIX, 
combatendo a dureza dos cárceres, a complicação dos processos 
investigatórios, o atraso dos aparelhos judiciários e a idoneidade das prisões 
como local para cumprir pena ressocializadora. (CARVALHO FILHO, 
1997, p. 6). 
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Essas idéias tiveram continuidade com Jeremias Bentham, que instaurou o modelo 

arquitetônico panóptico (ótico=ver + pan=tudo), caracterizado pela forma radial, uma torre no 

centro e um só vigilante, onde pelo efeito central da torre, percebiam-se os movimentos dos 

condenados em suas celas, conforme fotos a seguir: 

 

     

 

 

 

 

       Figura. 3: Asilo em Badajoz - Espanha, 1983.        Figura. 4: Penitenciária de Buenos Aires 

       Fonte: Arquivos do DEPEN/MJ. 2000.                    Fonte: Arquivos do DEPEN/MJ. 2000   

 

 

Esse modelo era centrado na vigilância e observação, segurança e saber, 

individualização e totalização, isolamento e transparência. O panóptico se tornou o programa 

arquitetural da maior parte dos projetos de prisão. Com essa arquitetura caracteriza-se como 

jaula cruel e sábia, uma vez que abandona os suplícios, os castigos pelo poder da observação, 

Figura. 2: Interior da Penitenciária de Stateville, 
Estados Unidos, Século XX.  
Fonte: Foucault (1987) 

Figura 1: Prisão de Petite Roquette (Sistema 
Panóptico). 
Fonte: Foucault (1987) 
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mostrando-se um puro sistema arquitetural óptico e polivalente em suas aplicações, visto que 

serve para emendar os prisioneiros e também para cuidar dos doentes, instrui os escolares, 

guardar os loucos, fiscalizar os operários, fazer trabalhar os mendigos e ociosos, sendo um 

tipo de implantação de corpos no espaço. 

 

O panoptismo é o princípio geral de uma nova ‘anatomia política’ cujo 
objeto e fim não são a relação de soberania, mas as relações de disciplina. 
[...] o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 
pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo [...] 
(FOUCAULT, 1987, p. 172). 

 

Percebe-se que o poder disciplinar através de uma simples idéia arquitetural se 

configurou por todo o processo histórico das prisões, na qual a disciplina prevalece sobre a 

soberania com a subordinação dos corpos, cuja questão é dominar e controlar o apenado, em 

especial seu corpo e se possível seus pensamentos, suas lembranças, sua subjetividade.  

Para a teoria foucaultiana, a prisão foi o grande instrumento de recrutamento, pois 

a partir do momento em que o indivíduo entra na prisão na condição de encarcerado se aciona 

um mecanismo que o torna infame, e quando saía, não poderia fazer nada senão voltar a ser 

delinquente.   

Os estudiosos registram que somente em 1846, afastando definitivamente o 

isolamento estrito, surge na Inglaterra (1846) o Sistema Progressivo, cuja autoria é atribuída 

ao Capitão da Marinha Real Inglesa Alexander Manochie. Tal sistema estabelecia que a 

duração da pena não fosse determinada exclusivamente pela sentença, mas sim pelo 

aproveitamento do condenado, demonstrado pelo trabalho e a boa conduta, aparecendo nesse 

período o benefício do livramento condicional. O condenado recebia vales que se dividiam 

em três períodos: a) Prova - isolamento celular completo; b) Isolamento celular noturno e 

trabalho comum ao dia, com silêncio; c) Comunidade, com benefício à liberdade condicional. 

Outro modelo arquitetônico de prisão que marcou a história do sistema prisional 

foi o Alcatraz, cujo nome deriva de Alcatraces8, uma prisão sobre uma ilhota em frente a San 

Francisco.  

Comprada do México pelo governador da Califórnia – John Charles Fremont, em 

1847, Alcatraz nem sempre foi prisão. Antes a Ilha era uma base Militar Americana, cujas 

                                                 
8 Em espanhol significa pelicanos. Disponível em http://prisao.forumeiro.com. 
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fortificações serviam pra defesa do continente. Entre 1930 e 1960 foi considerada a prisão 

mais segura dos Estados Unidos. Três fatores justificam essa fama, a saber:  

a) a localização do presídio;  

b) suas rígidas regras disciplinares;  

c) a grande quantidade de guardas.  

Para o americano Craig Glassner, encarregado da ilha de Alcatraz no Serviço de 

Parques Nacionais dos Estados Unidos, Alcatraz é uma ilha rodeada por águas muito frias e 

fortes correntes marítimas – o que dificultava as fugas, porém, mais importante era o número 

de guardas, numa proporção muito maior que a de outras prisões. Havia em média um guarda 

para cada sete detentos. A prisão funcionava na ilha situada na baía de São Francisco, na 

Califórnia, a 2 quilômetros da costa. A história dessa fortaleza mitológica ganhou força em 

1934, ano em que Alcatraz virou uma penitenciária de segurança máxima, recebendo os 

bandidos mais violentos dos Estados Unidos.                    

É evidente que tanta segurança acarretava um alto custo, visto que manter um 

recluso em Alcatraz era até três vezes mais caro que em outras prisões federais. Por este fator, 

o governo americano decidiu encerrar as atividades da prisão de Alcatraz na década de 1960, 

ressaltando que os últimos reclusos deixariam a ilha em 1963, no mesmo ano em que Alcatraz 

foi fechada pelo Procurador de Justiça Robert Kennedy, pelos elevados custos 

administrativos.  

Nesse contexto histórico, a Ilha de Alcatraz também serviu de fortim militar para 

os prisioneiros sulistas. Em 1915, virou uma prisão militar, mas somente em 1934, após 

passar do departamento de guerra para o de justiça, que a ilha tornou-se uma prisão federal. E, 

em 20 de novembro de 1969 foi ocupada para protesto por representantes de trinta e cinco 

tribos indígenas; sucessivamente foi transformado em atração turística.  

Nessse cenário, a França também tem seu marco histórico em relação a criação d 

eprisões, datado de 1852, quando o Imperador Napoleão III observou que o crescimento da 

marginalidade, criminalidade, tráfico e prostituição estavam se tornando mais frequentes e se 

expandindo cada vez mais pelo território francês. Foi nesse momento em que os presídios 

estavam super-lotados que a Ilha do Diabo serviu como alternativa para resolver esse impasse 

nos presídios franceses. Os estudiosos históricos relatam que a Ilha do Diabo faz parte do 

arquipélago das Îles du Salut, descoberta por pescadores da Guiana Francesa.  
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A Ilha do Diabo foi inaugurada como prisão em 1852, pelo Imperador Napoleão 

III, tornando-se um dos mais famosos espaços de privação de liberdade da história, 

custodiando inúmeros presos políticos, sendo os mais famosos Alfred Dreyfus e o anarquista 

Clément Duval, junto a Kourou, dentre outros, como: Diabo, Darth Maul, Sargento Garcia, 

Papillon, além dos presos que cometeram estrupos de altíssima periculosidade e insanidade 

mental.   

A Ilha do Diabo recebeu esta denominação devido às péssimas condições de 

instalações físicas e ao tratamento oferecido aos prisioneiros, em geral, eram tratados de 

forma desumana, de modo que muitos preferiam a morte a continuar o resto de seus dias sob 

tais condições de maus tratos. Há uma estimativa de aproximadamente 80.000 pessoas, desde 

o mais alto cargo a ladrões de pequeno porte. Todas as suas celas eram solitárias e escuras, o 

índice de dengue, febre amarela, varíola, malária, problemas intestinais, escoburto e várias 

outras tipologias de doenças era altíssimo. A alimentação era baseada num pedaço de pão, 

num copo de lama, cigarros e capim, que eram oferecidos semanalmente. Assim, as torturas 

eram frequentes.  

Desse presídio só era possível fugir através da travessia de uma densa floresta 

tropical e do Inferno Verde, até chegar à costa (rochedos há cerca de 40 metros acima do nível 

do mar em algumas regiões), para caso houvesse alguma embarcação no aguardo, o recluso 

pudesse se livrar ou caso contrário teria que encarar a fuga a nado, o que era uma tarefa quase 

suicida, pois a terra-firme mais próxima ligava diretamente ao Rio Moroni, conhecido por ser 

completamente infestado de piranhas.  

Além disso, formigas e outros insetos eram motivos frequentes dos atestados de 

óbitos daqueles que tentavam escapar por terra e, como se não bastasse, ainda havia o perigo 

do canibalismo, praticado pelos próprios presos, num ato de desespero e loucura, que era 

causada pelo sol excessivo, onde sem mais nem menos, companheiros de cela esfaqueavam-se 

até a morte como forma de expor seus sentimentos mais primitivos.  

A Ilha do Diabo se caracterizava como ambiente de mortes e símbolo da 

obscuridade humana, onde a crueldade do lugar fora minuciosamente calculada pela nação 

mais sofisticada da época, a França.  

Em 1853, a Irlanda do Norte, através de Walter Crofton, acrescenta uma 

preparação à vida livre, característica peculiar do sistema progressivo irlandês. O sistema 

penitenciário brasileiro não fica de fora desse histórico, pois adotou o sistema progressivo 

Irlandês, excluindo o uso de vales e dividindo a execução da pena em quatro períodos: 1) No 

máximo três meses, o apenado fica recluso em observação; 2) É submetido ao trabalho diurno 
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em comunidade e mantido em isolamento à noite; 3) Neste período é encaminhado à prisão 

semi-aberta ou colônia agrícola; 4) Recebe a liberdade condicional. 

Simultaneamente a esse cenário, registrou-se na Suíça o aparecimento da prisão 

semi-aberta, que se caracterizou por fornecer remuneração aos condenados que trabalhavam 

ao ar livre, em uma zona rural com vigilância reduzida. Para Muakad (1990, p.72), “a prisão 

aberta é caracterizada pela inexistência de obstáculos materiais ou físicos contra fugas, tais 

como: muros, fossos, grades, fechaduras e guardas armados, ou para assegurar a observância 

da disciplina”. Quanto ao regime ele argumenta:  

 

 
O regime é baseado em uma disciplina aceita e no sentimento de 
responsabilidade do recluso em relação à comunidade em que vive, ou seja, 
há confiança de que os presos não tentarão fugir e de que observarão as 
normas da disciplina e do regulamento. Possibilita ao recluso fazer uso da 
liberdade que lhe é oferecida, sem abusos. É, portanto, um regime baseado 
na confiança, na própria responsabilidade e na autodisciplina dos internos. O 
estabelecimento aberto deve procurar reproduzir o que se passa no ambiente 
social, onde tudo deve ser produto do trabalho, inteligência e moralidade. 
(MUAKAD, 1990, p. 72). 
 

 

Nesse marco histórico foi realizada em Cincinnati, Ohio – EUA, em 1870, a 

Conferência Nacional Penitenciária, que foi considerada o primeiro sinal da reforma 

carcerária. Encorajados pelo recente estabelecimento da condicional, a conferência abordou 

em seu tema principal a prisão perpétua. Escolheu uma corte específica para os casos de 

prisão perpétua, a qual delimitaria o tempo mínimo e máximo para todos os tipos de penas. 

Este tipo de sentença daria ao ofensor maior incentivo à sua reabilitação, o que determinaria 

uma satisfatória mudança nos cárceres atuais.  

Dessa forma, a detenção se configurou e se tornou a forma central de castigo. O 

encarceramento passou a ser admitido sob todas as dimensões, através do exercício do 

trabalho forçado como forma de encarceramento em ambiente ao ar livre, dentre outros, a 

detenção, a reclusão, o encarceramento correcional não passaram, de certo modo, de 

nomenclatura diversa de um único e mesmo castigo: o de punir através do sofrimento corporal 

e da alma.  

Com isso a constituição da prisão como instrumento de punição que priva a 

liberdade e que visa à transformação dos indivíduos ocorreu no início do século XIX. Sua 

trajetória anterior era de uma instituição que simplesmente detinha e guardava os indivíduos 

não se apresentando, assim, como uma alternativa de punição ou de recuperação do recluso. 
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O processo de consolidação da prisão enquanto instrumento de punição. Visto que 

além de privar a liberdade age como um reformatório se dá na passagem do século XVIII 

para o século XIX e corresponde a uma mudança significativa na própria estrutura e 

organização do poder de punir.  

Nesse contexto, destacam-se três formas distintas desta organização: uma se 

respaldava no direito monárquico, na qual a punição se enquadrava num ritual de 

recomposição da soberania atingida. A punição era uma vingança implacável sobre o corpo 

do condenado. Na outra, o projeto de juristas reformadores buscava fazer da punição um 

processo para a requalificação dos indivíduos como sujeitos de direito. Num sentido simétrico 

o castigo deveria ser consequência do crime. E por último, a instituição prisional diferente das 

anteriores, apresentava-se como técnica de correção e reeducação dos indivíduos, utilizando 

processos de treinamento do corpo (FOUCAULT, 1987). 

A partir desse cenário, a prisão tornou-se a forma primordial de punição nas 

sociedades ocidentais, pondo dessa forma, o desuso gradual das distintas maneiras de 

execução capital e de punição corporal, como o açoitamento, a marcação com ferro, a força e 

o suplício. Ainda que permaneçam na legislação penal em alguns países saem da cena 

principal dos espetáculos punitivos e desumanos para dar lugar à prisão, ou seja, são 

substituídos pela pena privativa de liberdade.  

Então, a partir do século XVIII a natureza da prisão se modificou, assumindo 

outro caráter, explicado e justificado pela ciência jurídica, passando a ser o espaço de controle 

do Estado, que tem como objetivo essencial a privação da liberdade e a transformação do 

criminoso. Assim, “a prisão esteve, desde sua origem, ligada a um projeto de transformação 

dos indivíduos [...]. Desde o começo a prisão deveria ser um instrumento tão aperfeiçoado 

quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir com previsão sobre os indivíduos.” 

(FOUCAULT, 1979, p. 131).  

Após o século XVIII foram utilizados e experimentados muitos modelos 

prisionais decorrentes de inúmeros estudos realizados por pesquisadores da área e idealistas 

que propunham uma transformação na perspectiva de tornar possível o cumprimento da pena 

privativa de liberdade mais humanizada, objetivando também uma maior e significativa 

eficiência no trabalho realizado para a custódia e a preparação do recluso para a liberdade, 

bem como a adequação da pena ao tipo de delito cometido de forma a evitar excessos no 

cumprimento da lei.  

Segundo Carvalho Filho (2002, p. 21), “a prisão torna-se então a essência do 

sistema punitivo. A finalidade do encarceramento passa a ser isolar e recuperar o infrator”,  
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configurando-se assim, numa transformação gigantesca na trajetória do sistema penitenciário 

– ainda que muitas vezes essas últimas características só estejam asseguradas no papel.      

Em outras palavras, o surgimento da prisão não acontece por um propósito 

humanitário, mas pela necessidade de domesticar camadas em situação de vulnerabilidade 

social e marginalizadas pelo modo de produção da economia capitalista. Na visão crítica de 

Foucault, no entanto, trata-se de um novo direcionamento à arte de fazer sofrer. Sendo assim, 

compreende-se que o objeto da punição não é apenas o corpo do reeducando, mas sim, sua 

alma. A prisão é deteriorante e regressiva, não existindo um caráter benéfico que mude a 

conduta social do apenado e/ou o melhore moralmente. 

O que acontece na realidade são fatos que acabam fortalecendo a reprodução da 

delinquência e o aumento significativo da criminalidade em uma sociedade onde se pensa que 

a única solução está na construção de estabelecimentos prisionais, mas é fato que a prevenção 

se torna uma alternativa para a redução da criminalidade. Sendo assim, não havendo a 

prevenção, consequentemente haverá o acelerado crescimento da prática de delitos, que 

muitas vezes toma uma dimensão incontrolável, como afirma Adorno em sua análise crítica 

ao ensaio de Ralp Dahrendorf: 

 

Quando a extensão das violações às normas se tornaram bastantes vastas, sua 
consequente aplicação se torna difícil, por vezes impossível. Motins de rua, 
tumultos, rebeliões, revoltas, insurreições, demonstrações violentas, invasões 
de edifícios, piquetes agressivos de greve ou de outras formas de distúrbios 
civis desafiam o processo de imposição das sanções. (ADORNO, 1998, p. 
24)      

 

Por isso, não se pode pensar que a construção de estabelecimentos prisionais é a 

única solução para os problemas que são vivenciados nas prisões brasileiras, como por 

exemplo, o crescimento constante da população carcerária, pois a questão não é tão simples 

assim, sendo possível traçar outros caminhos, como penas alternativas, programas e parcerias 

com empresas, implantação de mais Companhias de Polícia Comunitária, casas de egressos e 

políticas de atenção à população carcerária durante o cumprimento da pena, através de cursos 

profissionalizantes, acompanhamento psicológico e social, equipe técnica capacitada e 
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conhecedores da questão penitenciária, bem como proporcionar melhores condições de 

estrutura e de trabalho nas prisões.  

O item a seguir desenvolverá a discussão acerca das prisões no universo brasileiro, 

abordando um breve contexto do seu surgimento e evolução, em especial na dimensão social e 

jurídica, esferas estas que são de extrema relevância para compreender a dinâmica, a estrutura 

e os aspectos que perpassam o Sistema Penitenciário do país e, em especial, do Rio Grande do 

Norte.  

2.1 AS PRISÕES NO CENÁRIO BRASILEIRO: APARATO SOCIOJURÍDICO 

 

Em 1551 surgiram as primeiras prisões brasileiras, na cidade de Salvador, 

localizadas no térreo das Câmaras Municipais, em prédios militares e cárceres eclesiásticos. 

As celas eram separadas por grades, por onde os reclusos mantinham contato com os 

transeuntes. 

 
 

[...] as cadeias públicas municipais eram depósitos de pessoas, sem 
segurança contra fugas nem condições de higiene, e nelas eram recolhidos 
indivíduos de todo tipo, desde pessoas livres condenadas, que respondiam a 
processo criminal ou em prisão civil, até escravos ou negros suspeitos de 
serem escravos fugidos, e também vadios, loucos, índios, prostitutas, 
bêbados etc. (KOERNER, 2006, p. 209). 
 

 

A história registra que a partir do decreto de 1821 iniciou no Brasil a preocupação 

das autoridades com a situação das prisões no país. A Constituição Brasileira de 1824, o 

Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 1832 reformulam a justiça 

criminal. A constituição de 1824 estabeleceu em seu artigo 179, que as prisões deveriam ser 

seguras, limpas, arejadas, havendo a separação dos réus conforme a natureza de seus crimes. 

O Código de 1890 determinou as seguintes modalidades: prisão celular, reclusão, prisão com 

trabalho obrigatório, prisão disciplinar, cada uma cumprida num estabelecimento específico.  

Então, pode-se dizer que no Brasil, com o advento do Primeiro Código Criminal 

houve a individualização das penas. Mas, somente a partir do Segundo Código Penal, em 

1890, aboliu-se a pena de morte e surgiu o regime penitenciário de caráter correcional, com 

fins de reinserção e reeducação do detento.  
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Essa situação perdurou, passando pelas Ordenações (Afonsinas, Manuelinas e 

Filipinas), acrescidas das leis baseadas na brutalidade das sanções corporais e na abundância 

de atos ilícitos, até a introdução do Código Criminal do Império do Brasil, em 1830, 

sancionado por D. Pedro I. O Código Criminal do Império reduzia a quantidade para somente 

três infrações: insurreição de escravos, homicídio agravado e latrocínio. A principal novidade 

do Código Criminal de 1830: 

 

Era, de fato, o surgimento das penas de prisão com trabalho – o condenado 
tinha a obrigação de trabalhar diariamente dentro dos recintos dos presídios, 
que em alguns casos podia ser perpétua, e de prisão simples, que consistia na 
reclusão pelo tempo marcado na sentença, a ser cumprida nas prisões 
públicas que oferecerem maior comodidade e segurança e na maior 
proximidade que for possível dos lugares dos delitos (CARVALHO FILHO, 
2002, p. 38). 

  

No Brasil Imperial, o Código Criminal “revogou em parte as práticas das 

ordenações, mantendo, porém, a pena de morte para os que liderassem insurreições escravas, 

roubos com agravantes e homicídios. Permaneciam, igualmente, as galés temporárias e 

perpétuas” (COSTA, 2005, p.65). 

Nesse cenário histórico, surgiu outro marco das prisões brasileiras na Ilha 

Fernando de Noronha9, cujo regime civil teve início em 3 de outubro de 1833, que mandava 

cumprir as penas de galés perpétuas ou provisórias, impostas aos falsos moedeiros. Neste 

presídio havia presos de todos os estados brasileiros, sendo em sua maioria de Pernambuco. 

Com o Decreto nº 2375, de 5 de março de 1859, foram definidas as penas que poderiam ser 

cumpridas neste presídio, a saber: 

 

1º os condenados por fabricação e introdução de moeda falsa; 2º os 
condenados por fabricação, introdução, falsificação de notas, cautelas, 
cédulas e papéis fiduciários da nação ou do banco, de qualquer qualidade e 
denominação que sejam; 3º os militares condenados a seis ou mais anos de 
trabalho públicos, ou de fortificação, 4º os militares condenados a mais de 
dois anos de galés; 5º os condenados a degredo; 6º os condenados à prisão, 
quando no lugar em que se deve executar a sentença, não haja prisão segura; 
7º finalmente, os condenados, cuja sentença for comutada para cumprimento 
de pena no presídio. (COSTA, 2009, p. 87).  

 

 

                                                 
9 Não se sabe exatamente quando Fernando de Noronha começou a servir como prisão. Parece remontar ao 
século VXIII, ou mesmo ao século XVII. (COSTA, 2009, p.85). 
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Nessa esteira, com o Código de Processo Criminal de 1832, as penas eram a 

condenação à morte, à prisão simples ou com trabalho, às galés, caracterizada pela pena de 

Trabalho forçado em locais públicos executado por condenados presos a ferros 

individualmente ou em grupo, ao degredo, ao banimento, ao desterro, a multas e à suspensão 

ou perda do emprego público (KOERNER, 2006).  

O autor acrescenta ainda que até a Independência, as cadeias eram administradas 

pelas Câmaras Municipais, que na maior parte das vilas eram instaladas em cômodos ou casas 

alugadas, enquanto nas cidades maiores ficavam no próprio edifício da Câmara, e eram vistas 

como depósitos de pessoas, sem segurança contra fugas, nem condições de higiene e nelas 

eram recolhidos indivíduos de todos os tipos, desde pessoas livres condenadas, até escravos 

ou negros fugitivos, loucos, vadios, prostitutas, bêbados, dentre outros excluídos socialmente.  

A primeira Casa de Correção foi construída no Rio de Janeiro, seguida de outra 

edificada em São Paulo, entre 1850 e 1852, que era conhecida simplesmente como Cadeia e 

estava localizada no então Largo de São Gonçalo, hoje Praça João Mendes. Ambas tinham 

celas individuais e oficinas de trabalho baseadas no estilo Panóptico, onde os apenados 

trabalhavam durante o dia sem poder se comunicar, ou seja, em silêncio pernamente.  

 

 

A prisão como autêntica pena ingressava nos costumes brasileiros não como 
um simples instrumento de proteção da classe dominante, mas também 
passaria a ser vista como fonte de emenda e de reforma moral para o 
condenado. A preocupação em torno do regime penitenciário mais adequado 
traduziu o empenho de acompanhar o progresso revelado em outros países.  
(DOTI, 1998, p.54). 
 
 

No entanto, de acordo com o Relatório da Comissão Inspetora da Casa de 

Correção da Corte de 1874 (Relatório 2001) a prisão tornou-se bastante diferente do modelo 

que era inspirado no sistema de Auburn, pois o projeto previa 800 celas onde em cada raio 

haveria quatro andares, que comportariam 50 cubículos por andar, cada um com 2,64m de 

comprimento, 1,65 m de largura e 3,08 de altura, totalizando 4,3 m. 

Carvalho Filho (2002) explica que, com o surgimento da República, deixou-se de 

punir através da força e das galés, sendo que a administração da pena restritiva de liberdade 

era temporária e não deveria exceder trinta anos. 

Com a Abolição da Escravidão, em 1888, e a Proclamação da República, em 1889, 

realizaram-se sensíveis mudanças no Código Penal. O novo Código, de 1890 (decreto 847 de 

11/11/1890), em seu artigo 44º, considerava que não haveria penas perpétuas e coletivas. As 
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penas restritivas de liberdade individual eram prisão celular, reclusão, prisão com trabalho 

obrigatório e prisão disciplinar, sendo cumprida num estabelecimento específico.  

Na concepção de Yarochewsky (2005, p. 153), este código “adotava, regime bem 

diverso dos anteriores, representando um avanço, pelo menos quanto à definição e 

esquematização da reincidência”. Em referência ao art. 63 do Código Penal: "verifica-se a 

reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença 

que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".  (YAROCHEWSKY, 

2005, p. 151-2). E, acrescenta ainda o autor, que reincidência, do latim recider, significa 

recair, cair novamente sob o ponto de vista físico ou moral.   

Sendo assim, só haverá reincidência quando: primeiro, houver sentença penal 

condenatória com trânsito em julgado; segundo o novo crime for praticado após o trânsito em 

julgado da primeira sentença condenatória. E ainda, no art. 64 do Código Penal Brasileiro 

inciso I, para efeito de reincidência:  

 

Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo 
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do 
livramento condicional, se não ocorrer revogação (BRASIL, 1999, p. 27). 
 
 

O encarceramento penal, desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo 

a privação de liberdade e a transformação técnica dos indivíduos. A reforma da prisão é mais 

ou menos contemporânea da própria prisão. Ela é como que seu programa. A prisão se 

encontrou, desde o início, engajada em uma série de mecanismos de acompanhamento que 

aparentemente deve corrigir, os quais parecem fazer parte do seu próprio funcionamento, de 

tal modo tem estado ligados a sua existência no decorrer de sua história (FOUCAULT, 1987). 

Nesse contexto, os estabelecimentos já se encontravam em péssimas condições. 

Entretanto, em dezembro de 1940, é publicado o novo Código Penal - Decreto lei 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, através do qual as penas foram simplificadas em duas categorias 

principais, que se subdividiam em reclusão e detenção - que são as penas privativas de 

liberdade e multa; e as penas acessórias, que se subdividiam em perda de função, interdição 

de direitos e publicação das sentenças. Desde então, muitos avanços ocorreram na legislação, 

relacionados à proteção do indivíduo, moderando o poder punitivo do Estado. Porém, pouco 

se buscou como alternativa à pena de prisão. O Código Penal Brasileiro vem mantendo-a 

como principal forma de punição e defesa da sociedade.  
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Este código sofreu alterações, nos anos de 1977, 1984 e 1989, que contribuíram 

muito para todo o sistema. Em 1977, foram melhoradas algumas leis para diminuir o número 

de presos no sistema penal. Em 1984, passaram a vigorar as penas alternativas.  

Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu em vários países a Lei de Execução 

Penal (LEP), como na Polônia, Argentina, França, Espanha, Brasil e outros estados-membros 

da ONU. No Brasil, a LEP, lei de nº 7.210, foi instituída em 11 de julho de 1984, fruto da 

comissão nomeada pelo então Deputado Abi-Ackel, o marco foi um Direito Penitenciário do 

país.  

Atualmente, a estrutura do Sistema Prisional Brasileiro está sob a jurisdição do 

Ministério da Justiça e conta com a participação do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP), bem como do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e 

sofreu variações de acordo com os Estados da Federação. No artigo 71 da Lei de Execução 

Penal o Sistema Prisional Brasileiro é definido como órgão executivo da Política Penitenciária 

Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, e, ainda no art. 72, da LEP, cabe a este órgão as seguintes atribuições:  

 

 

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o 
território nacional; II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os 
estabelecimentos e serviços penais; III - assistir tecnicamente as unidades 
federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidas nesta lei; 
IV - colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na 
implantação de estabelecimentos e serviços penais; V - colaborar com as 
unidades federativas para realização de cursos de formação de pessoal 
penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 
Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a coordenação e 
supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais 
(BRASIL, 1998, p. 217-8). 
 

 

A administração dos presídios está a cargo dos Estados. Sendo assim, a lei penal e 

as formas de sua aplicação devem atender às exigências da vida pessoal e social de cada 

recluso e mesmo daqueles detidos provisoriamente. Para isso, são necessários critérios para 

que se alcance o desenvolvimento social capaz de acabar, de uma vez por todas, com a idéia 

de que preso bom é preso morto, um pensamento de exclusão absoluta destes indivíduos, que 

lhes nega toda e qualquer forma de dignidade, pelo fato de encontrarem isolados da 

sociedade, já que é inerente à prisão a exclusão do convívio social do sujeito sentenciado. 

Com isso, busca-se a punição, (re)educação e a posterior reinserção dessa pessoa à sociedade. 
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Contudo, na realidade o convívio na prisão é uma forma excludente e discriminatória, porque 

na maioria das vezes o preso é impossibilitado de ter acesso aos direitos sociais básicos.  

A população carcerária é destinada à exclusão social, a priori pela não efetivação 

dos direitos humanos, posteriormente pelo aumento da fila do desemprego estrutural e dentre 

outras questões que aguçam mais as desigualdades sociais, pois não tiveram acesso as 

atividades que favoreçam o processo de reinserção durante o cumprimento da pena. 

Desse modo, “a sociedade determina não só o que fazemos como também o que 

somos. Em outras palavras, a localização social não afeta apenas nossa conduta; ela também 

afeta nosso ser”. (BERGER, 2007, p.107). Ou seja, a forma de viver, as relações sociais, as 

condutas éticas morais, tudo em função de uma sociedade que determina regras, posturas e, 

claro, as relações de produção que gera a estrutura da sociedade, inclusive as determinações 

socioculturais, que fazem a mediação entre o homem e o ambiente.  

Nesta mediação, o homem interioriza o mundo como realidade concreta, subjetiva, 

onde existe uma dialética em que a percepção do mundo se faz  com base no que já foi aprendido, 

interiorizado pelo sujeito através do processo social e cultural.  

Assim, a capacidade de resposta do homem decorre de sua adaptação ao meio no 

qual está inserido, onde o desenvolvimento das atividades tendem a se repetir quando os 

resultados são profícuos para o sujeito, fazendo com que estas atividades se tornem habituais, já 

que a inserção do homem na sociedade é realizada pela socialização. 

A realidade ao longo dos séculos demonstra que as idéias, os projetos e as regras 

sempre estiveram desconectados da realidade carcerária, na medida em que a população 

carcerária sempre foi, continua sendo, excluída pelo Poder Público e pela própria sociedade, a 

exemplo do Brasil. Sem ter sido muito questionada em seus fundamentos, a prisão continua 

produzindo a delinquência. (FOUCAULT, 1987).  

No entanto, a realidade é contraditória, visto que o cumprimento da pena privativa 

de liberdade na maioria das prisões brasileiras está atendendo exclusivamente a função de 

punir, excluindo a população carcerária do direito estabelecido por lei que determina como 

objetivo central da pena a possibilidade e condições para o processo de reinserção social ao 

recluso. Coelho (2005, p. 83-4) afirma que “não é por outra razão que o objetivo de recuperar 

o preso para a vida na sociedade livre começa a falhar no momento em que ele penetra num 

xadrez de delegacia policial”.   

Se durante a execução do cumprimento da pena, a população carcerária se depara 

com muitas dificuldades no seu cotidiano, desde o acesso do material pessoal (sabonete, 
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creme dental, roupa, entre outras) até o acesso a sua guia de execução penal, as dificuldades 

se multiplicam após a conclusão da sua sentença, uma vez que na conjuntura atual as relações 

de produção e reprodução da vida humana se dão via trabalho, que se configura como 

atividade central de sobrevivência.  

Sob essa perspectiva, trabalhar, na modernidade, pressupõe ter qualificação, 

oportunidades de acesso a cursos de formação educacional e profissional, o que dificulta mais 

a inserção e manutenção de um homem livre no mercado de trabalho, devido à alta 

competitividade, a atividade se torna ainda mais penosa para um ex-presidiário, considerando-

se o preconceito social.  

Ao situar a realidade da Penitenciária Estadual de Parnamirim e ao serem 

indagados acerca do seu cotidiano na prisão (dificuldades, desafios, rotinas), seguem alguns 

depoimentos10:  

 

Ir ao hospital. Estou com problemas nos rins e peguei um germe no pênis, 
e não fui ao médico ainda (José11, art. 33 (tráfico de drogas), 157 (assalto), 
pena 11 anos). 

 

O que dificulta mais, o que revolta mais o preso, é que a senhora como o 
chefe da casa poderia mandar este papel para me ir embora, a senhora não 
tem obrigação, quem tem obrigação é juiz, é meu advogado ou qualquer 
outra pessoa correr lá, mas a senhora como chefe da casa, poderia manda, 
mas a senhora não manda. O preso pode ser um preso analfabeto, mas o 
preso ele entender rasteiramente da lei jurídica (Carlos, art. 157 (roubo), 155 
(furto), reincidente, pena 15 anos e 11 meses). 
 

 

Ainda sobre esta questão, outros apenados alegaram que: 
 

 

Para mim o que é mais difícil hoje é não poder retornar minha vida, hoje é 
totalmente diferente, hoje tenho projeto de vida, de retornar meus estudos 
(Antônio, reincidente, art. 157, 155, 121(homicídio), 171 (estelionato) do 
CPB dentre outros, pena 80 anos). 
 
 

                                                 
10 Todos os depoimentos dos sujeitos desta pesquisa foram cedidos através de informação verbal. 
11 Todos os nomes dos apenados usados nesta tese são nomes fictícios. 
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Aqui dentro o que é mais difícil, é [...] Às vezes é o convívio mesmo, que é o 
mais difícil mesmo. Tem dia que uma pessoa ta desse jeito, outro dia ela ta 
desse jeito, tem que saber dribla mesmo, tem dia que o cara chegar e nem dar 
bom dia. O silêncio é uma forma de comunicação também. (Pedro, 
reincidente, seis homicídio (art. 121), 157 (roubo), pena 208 anos).  
 

 

Estes relatos comprovam as dificuldades que se tornam cada vez mais comuns e 

rotineiras no espaço prisional, as quais se tornam mais agudas em virtude da insuficiência de 

uma equipe profissional, em especial, de agentes penitenciários qualificados para trabalhar 

numa perspectiva de humanização e contribuir de forma profícua para o convívio no cotidiano 

da prisão, sem regalias e padrões diferenciados ao acesso aos direitos da população carcerária.   

No entanto, há casos de pedidos de determinados presos que são atendidos logo na 

primeira vez que solicita a Direção e/ou aos agentes penitenciários. Isso mostra ainda mais a 

contradição e a continuação do processo de exclusão que a maioria da população carcerária 

vive no próprio ambiente, em que todos, conforme a lei se encontra nas mesmas condições 

jurídicas, ou seja, cumprindo pena de reclusão e/ou aguardando julgamento. Para Foucault 

(2008, p. 57) “a lei é concebida, portanto, como a expressão de uma vontade, de uma vontade 

coletiva que manifesta a parte de direito que os indivíduos aceitam ceder e a parte que eles 

querem reservar”.  

Verificou-se que no cotidiano da PEP, que também não difere das demais, as 

relações de paternalismo entre dirigentes e população carcerária que denota o exercício de 

poder, em que determinados benefícios (receber visita fora do horário e dias, receber 

ventilador, colchão e outros objetos que a família deixa para o apenado, as saídas para 

médicos dentre outras) são concedidos por alguns dirigentes e até mesmo por alguns agentes 

penitenciários a determinados apenados em troca de informações e denúncias dos 

acontecimentos dentro dos pavilhões.  

No processo de investigação a pesquisadora teve a oportunidade de ouvir 

depoimentos de dirigentes alegando que essas relações são necessárias como uma das formas 

de controle e para manter-se informado, já que não é tão comum os dirigentes entrarem nos 

pavilhões.  

Cabe observar que quando a Direção da penitenciária tem algum comunicado para 

a população carcerária, os internos são conduzidos para o refeitório em momentos separados 

para cada pavilhão, já que são muitos homens para controlar e o espaço não é suficiente, 

muito menos a equipe de agentes penitenciários.  
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Que os presídios são um cancro da sociedade é insofismável. Que eles 
precisam mudar, não há o que discutir. Que a prisão não cumpre seu papel e 
a sociedade não sabe o que colocar em seu lugar, é fato. Que a sociedade é 
indiferente, outro fato. Admita-se: o PCC ocupou todas as vagas de coveiro 
no gigantesco cemitério de poesias que se chama presídio. (SOUZA, 2006, 
p. 183).  
 
 
 

É utópico pensar que as prisões são vistas como instituições voltadas para a 

recuperação da sua população, em outras palavras, de sua reinserção à sociedade, tal como as 

apresenta o discurso mais liberal e humanista, pois ao contrário são percebidos como 

verdadeiras jaulas onde se devem preservar as feras para que a sociedade possa dormir em 

paz. A população carcerária é vista como composta por seres degenerados por natureza, 

irrecuperáveis, sujeitos sem direitos e que precisam ser cada vez mais afastados da sociedade, 

sem oportunidade de reeducação, em que as prisões tornam-se um espaço propício para esses 

sujeitos na concepção da maioria da sociedade e dos governos, considerando a negligência, o 

não compromisso social, contribuindo assim para a precarização cada vez mais nítida das 

prisões.   

 

Não são poucos os indicadores que espelham a precariedade do sistema 
penitenciário brasileiro. Embora as condições de vida no interior dessas 
‘empresas de reforma moral dos indivíduos’ sejam bastante heterogêneas 
quando consideradas sua inserção nas diferentes regiões do país, traços 
comuns denotam a má qualidade de vida: superlotação; condições sanitárias 
rudimentares; alimentação deteriorada; pericardiária assistência médica, 
social, educacional e profissional; violência incontida permeando as relações 
entre os presos, entre estes e os agentes sem controle institucional e entre os 
próprios agentes institucionais; arbítrio punitivo incomensurável. 
(ADORNO, 1998, p. 18). 

 

A reflexão remete a questão que não se pode compreender a reinserção social e 

econômica da população carcerária, sem a premissa das relações sociais que se estabelecem 

entre os sujeitos. É necessário o movimento de aproximação e decodificação desses atores que 

são o apenado, sua família, os operadores do direito e a sociedade, para poder reinserir o 

recluso, em condições de garantir-lhe esse processo, cuja família é o ator estratégico. E 

considerando ainda que “[...] La función educandora de La pena requiere que, em su 

aplicación, no pueda prescindirse de las pecularidades subjetivas del destinatario”. (MASÓ, 

2003, p. 150).  

O processo de reinserção do apenado não pode ser desenvolvido sem que se leve 

em consideração a família como elemento importante para a convivência ética e moral. As 
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relações não podem ser banalizadas no binômio Vigiar e Punir, como diz Foucault (1987). A 

família deve ser vista não através dos estereótipos lombrosianos, e sim como um interlocutor 

confiável, tendo um papel intransferível que é o de agente ressocializador e deve ser co-

participe e co-responsável na reinserção social do apenado.  

A família não deve ser vista como uma mera vítima estática da aplicabilidade da 

Lei que a pune; ela deve ser percebida como estratégia central para a minimização da 

reincidência. O processo de reinserção não depende, exclusivamente, do Sistema 

Penitenciário, mas de um conjunto de segmentos como Estado, sociedade e família.  

O Sistema Carcerário Brasileiro é regulamentado pela Lei de Execução Penal 

(LEP), (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984) que determina como deve ser executada e 

cumprida a pena de privação de liberdade e restrição de direitos. Ainda contempla os 

conceitos tradicionais da justa reparação, satisfação pelo crime que foi praticado, o caráter 

social preventivo da pena e a idéia da reabilitação.  

Assim, dotando os agentes públicos de elementos para a individualização da 

execução da pena, aponta deveres e direitos da população carcerária. O art. 1º da LEP 

determina que: “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou de 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 

do internado”. (BRASIL, 1998, p.109). Considerando que a pena, no direito penal moderno, 

configura-se com um caráter retributivo e preventivo. De acordo com o Ministério da 

Justiça/2009, o Sistema Penitenciário Brasileiro é organizado por:  

a) Estabelecimentos Penais: todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade 

de alojar pessoas presas, na condição provisória e/ou sentenciada, ou ainda aqueles que 

estejam submetidos 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 os que 

completem essa idade durante o tempo de privação de liberdade; 

c) Cadeias Públicas: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de 

pessoas presas em caráter provisório; 
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d) Penitenciárias: estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 

presas com condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado. Esta podendo ser: 

Penitenciárias de Segurança Máxima Especial: estabelecimentos penais destinados a abrigar 

pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados exclusivamente de celas 

individuais; Penitenciárias de Segurança Média ou Máxima: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados de celas 

individuais e coletivas; 

e) Colônias Agrícolas, Industriais ou Similares: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas presas que cumprem pena em regime semi-aberto; 

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 em que devem ser realizados os exames gerais e 

criminológicos, cujos resultados serão encaminhados às Comissões Técnicas de Classificação 

(TCC) as quais indicarão o tipo de estabelecimento e o tratamento adequado para cada pessoa 

presa; 

h) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico: estabelecimentos penais 

destinados a abrigar pessoas submetidas à medida de segurança. 

Teoricamente, estes estabelecimentos penais são administrados considerando, o 

sexo, o tipo de regime de pena privativa de liberdade e o número de vagas – como determina 

o Código Penal brasileiro, a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal Brasileira de 

1988.  

Cada estabelecimento prisional é destinado ao cumprimento de regime de pena 

específica, pois a pena é, antes de tudo, um poder punitivo, distribuído arbitrariamente a uma 

minoria de infratores, resultado de um processo seletivo, que é o processo penal. O primeiro 

instituto de processo penal, referido no Código Processual Penal (CPP) a partir do art. 4º se 

constitui o inquérito policial, que é a gênese de qualquer procedimento de investigação e 

destina-se à apuração de infrações penais e a sua autoria. Dessa forma, o inquérito policial  

 

É um procedimento investigatório prévio, constituído por uma série de 
diligências, cuja finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da 
ação possa propô-la contra o autor. Assim, cometido o delito, deve o Estado 
buscar provas iniciais acerca da autoria e da materialidade, para apresentá-
las ao titular da ação penal (Ministério Público ou Vítima), afim de que este, 
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avaliando-as, decida se oferece ou não a denúncia ou queixa-crime. (REIS e 
GONÇALVES, 2009, p. 5). 

 

Cabe observar que de acordo com o artigo 68 do Código Penal Brasileiro, o qual 

adotou o critério trifásico de fixação das penas em fases distintas: na primeira são analisadas 

as circunstâncias do art. 59 do CPB. Ao final é fixada uma pena provisória que é denominada 

de pena-base. E ainda considerando que, existindo quaisquer das circunstâncias agravantes ou 

atenuantes previstas no Código Penal, a pena será aumentada e diminuída, conforme o caso e 

uma nova pena provisória que será fixada.  

Na primeira fase, a fixação da pena-base se dá com estrita observância das 

circunstâncias do art. 59 do código penal. Estas circunstâncias são chamadas circunstâncias 

judiciais, pois são frutos de uma análise quase sempre bastante subjetiva por parte do 

magistrado da causa.  

Assim, expressões comuns em sentenças condenatórias como "o réu conhecia o 

caráter ilícito de sua conduta", "era exigido do agente uma conduta diversa", não podem ser 

justificativas válidas para o aumento da pena, pois constituem circunstâncias comuns a todo e 

qualquer crime. A culpabilidade a ser analisada na fixação da pena é um plus de reprovação 

social do delito em análise em relação aos demais crimes da mesma espécie. Por fim, deverá o 

juiz analisar também o comportamento da vítima. Trata-se evidentemente de conduta ativa 

por parte da vítima que induza o réu à prática do crime.  

Na segunda fase, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, em seguida serão 

consideradas as causas agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66 do 

Código Penal. As agravantes e atenuantes são chamadas causas legais de fixação da pena, 

pois sua previsão é bastante objetiva na lei penal, não merecendo uma análise subjetiva mais 

apurada pelo magistrado. E a terceira e última fase se configura nas causas de aumento e 

diminuição de pena, são os últimos elementos a serem levados em conta na fixação da pena. 

Primeiramente são aplicadas as causas de aumento de pena e, em seguida, as causas de 

diminuição de pena. (VIANNA, 2003). 

A tipificação dos regimes de acordo com o art. 33 § 1º e 2º do Código Penal 

Brasileiro define que:  

 

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou 
aberto. [...]. § 1º a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento 
de segurança máxima ou média; b) regime semi-aberto a execução da pena 
em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; c) regime aberto a 
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execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado 
(BRASIL, 1999, p.16). 

 

 
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes 
critérios e ressalvas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) 
o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em 
regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 
quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em 
regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou 
inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
(BRASIL, 1999, p.16-7).    
 

 

A Constituição Federal Brasileira preceitua no seu art.5°, LXI, "Ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória." Em outras 

palavras, trata-se de um princípio penal que descreve que ninguém pode ser tido por culpado 

pela prática de qualquer ilícito senão após ter sido como tal julgado pelo juiz natural, com 

ampla oportunidade de defesa. Sendo assim, os apenados que não foram sentenciados são 

considerados presos provisórios.  

Conforme dados apresentados na tabela a seguir, evidencia-se a situação atual da 

realidade geral dos estabelecimentos prisionais brasileiros, os quais cada vez mais assumem 

proporções quantitativas além da sua capacitação de abrigar a população carcerária.  

 

Tabela 1: Realidade geral dos estabelecimentos penais do Brasil 
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    Fonte: Brasil. Ministério da Justiça- DEPEN/Infopen/Jun/2009. 
 

Os dados permitem perceber que os estabelecimentos prisionais destinados à 

população masculina são em números mais elevados em relação às mulheres apenadas, que 

dispõem de 154 unidades. Estudos comprovam que a mulher muitas vezes entra no mundo do 

crime através dos seus companheiros. Outra questão é que no estado do Rio Grande do Norte 

não existem berçários para as crianças das mães em cumprimento de penas em regime 

fechado, tendo em vista o direito da criança em permanecer durante o período da 

amamentação com a mãe, como determina a lei.  

No entanto, mais uma vez observamos a contradição entre a lei e a efetivação da 

mesma na realidade, pois, no estado do RN os recém nascidos dividem a cela com a sua mãe, 

com outras crianças e com as companheiras de cela da mãe. Quanto aos estabelecimentos 

terceirizados do regime fechado e aberto e o centro de observação no estado do RN não 

dispõem destes tipos de estabelecimento.  

Pode-se observar que em todo o Brasil existe apenas doze Centros de Observação 

Criminológica e Triagem. Os Estados brasileiros que dispõem deste centro são: Goiás, 

Paraná, com seis centros (este estado é considerado um sistema prisional modelo), 

Pernambuco e Paraíba.  

Dentro desses estabelecimentos penais, o estado do RN, já dispõe de um Presídio 

Federal inaugurado em 2009 na cidade de Mossoró, com 12.700m² de área construída e se 

divide em quatro alas. No total são 208 celas individuais e 12 celas de isolamento-regime 

disciplinar diferenciado (RDD), que além do espaço de 7m² ainda conta com o dobro desse 

Estabelecimentos Penais Masculino Feminino Total 
Quantidade de Estabelecimentos Penais (Sec. Justiça e 
Seg. Pública) 

1.617 154 1.771 

Penitenciárias 422 44 466 
Colônias Agrícolas, Industrias   45 4 49 
Casas de Albergados 47 8 55 
Cadeias Públicas 1.080 94 1.174 
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico  23 4 27 
 
Seções Internas 272 161 433 
Creches e Berçários 5 26 31 
Módulo de Saúde Feminino (Gestantes/Parturientes) - 48 48 
Modulo de Saúde 92 15 107 
Quantidade de Crianças 175 72 247 
 
Informações Complementares 23 0 23 
Estabelecimentos Terceirizados – Regime Fechado 7 0 7 
Estabelecimentos Terceirizados – Regime Semi-aberto 4 0 4 
Centro de Observação Criminológica e Triagem 12 0 12 
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tamanho para o banho de sol, não sendo necessário, assim, o apenado sair para este fim. Cada 

cela possui 7m², uma cama, uma mesa, um banco e uma prateleira feita de concreto fixado nas 

paredes e no chão, além de colchão à prova de fogo. Não há tomadas elétricas e no espaço 

destinado ao banheiro há uma pia, sanitário e um orifício no teto por onde sai à água do 

banho.  

Este investimento, de acordo com o DEPEN, foi de R$ 150 milhões no atual 

governo, para atender ao projeto de criação de novos presídios federais no Brasil, como em 

Catanduvas (PR), Campo Grande (MS) Porto Velho (RO) e Mossoró (RN).  

No entanto, mesmo o Brasil dispondo de 1.771 estabelecimentos penais, sendo 

1.617 para a população carcerária masculina, que é a maioria no país, ainda não abriga toda a 

população carcerária, questão que acaba gerando desrespeito aos direitos humanos, que são 

cometidos constantemente em todas as unidades penais, afetando milhares de apenados e suas 

famílias. O agravante é que a sociedade mantém uma relativa indiferença ao desrespeito 

desses direitos. Tendo como principal motivo a compreensão de que “marginais” não devem 

ter direito à preservação de sua vida e à integridade física. Como afirma Torres e Gomes 

(2005, p.29): “o meio prisional é, com efeito, um contexto muito específico. As tendências 

defensivas ou resistências habitualmente surgem em qualquer situação [...]”. 

De acordo com dados apresentados pelo Infopen no primeiro semestre de 2009, o 

país tinha uma população carcerária de 469.546 presos e o número de habitantes era de 

189.612.814 (IBGE, 2008), sendo assim, a população carcerária por 100.000 habitantes era de 

247,68, conforme dados expressos na tabela a seguir:  

 

Tabela 2: Quantidade da População Carcerária Brasileira 

                                                                                                
Indicadores Automáticos Total 

População Carcerária Nacional (Secretaria de Justiça e Segurança 
Pública) 

469.546 

Nº Habitantes (fonte IBGE – Julho/2008) 189.612.814 
População Carcerária por 100.000 habitantes 247,68 

 Fonte: Infopen – Jun/2009. 
 

 

Hoje, para acabar com o déficit é necessário que o sistema penitenciário nacional 

dispusesse de aproximadamente 200 mil vagas, o que representa um investimento de R$ 6 

bilhões. O Brasil é o país com a oitava maior população carcerária do mundo. Outro dado é 

que se fossem contabilizados os mandados de prisão expedidos e não cumpridos, o país 
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disputaria com Cuba a terceira posição mundial. Além do déficit de vagas no sistema 

prisional, tem-se um excessivo número de pessoas presas em estabelecimentos da Polícia, em 

que, de acordo com essa mesma estatística, o número é 60.259 pessoas, sendo as vagas 

disponibilizadas de 22.790 (INFOPEN, 2009). 

Ainda, com base nos dados do Infopen, atualmente 13% dos apenados 

condenados estão cumprindo pena em delegacias. Outro dado é que a cada dia, entram cerca 

de 200 presos a mais dos que saem das 1.771 prisões espalhadas no país, sendo necessária 

mais 185 mil vagas. Desta população entre 20% e 25% é considerada de baixa periculosidade 

e que, portanto, poderiam cumprir penas alternativas, em liberdade. Percebe-se que as prisões 

brasileiras são insalubres, corrompidas, superlotadas, esquecidas. Milhares de condenados 

cumprem pena em locais impróprios (CARVALHO FILHO, 2002). 

Os dados mostram a precarização das vagas no sistema penitenciário do país, caso 

os mandados de prisão fossem cumpridos, essa estatística seria maior, tendo em vista a 

infinidade de mandados de prisão expedidos pela Justiça e nunca cumpridos pelas polícias 

acumulando-se em todos os Estados brasileiros. Segundo dados do DEPEN (2008), o Brasil 

superou no ano de 2007, meio milhão de determinações do tipo sem cumprimento, o que 

significa que mais de 500 mil pessoas, em desconformidade com a lei, deixaram de ser 

punidas.  

Dados mostram que o Brasil privilegia o encarceramento ao invés de prevenir o 

crime. O último censo do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), realizado em 1995, 

revelou que 85% dos presos são reincidentes12. E o mais grave é que o país não sabe qual a 

deficiência desse sistema. Em São Paulo, por exemplo, sabe-se que 58% do total da população 

carcerária em 1999, era reincidente criminal, ou seja, havia cometido crime anteriormente. 

Também não havia acompanhamento para saber quantos dos que saíram da prisão voltaram a 

cometer outros delitos após cinco anos.  

No cenário atual, esses dados são ainda mais altos, com base nas informações do 

Infopen (2009), pois a cada mês, em média, cinco mil presos são beneficiados com a 

liberdade. Segundo levantamento da Justiça Federal, o índice de reincidência, dos que voltam 

para trás das grades é de 80% no país, de modo que a cada dez presos que saem, oito deles 

voltam a cometer novos delitos. Conforme depoimento do presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes13: 

                                                 
12 Estes foram os últimos dados oficiais divulgados pelo Ministério da Justiça sobre a reincidência na Brasil.  
13 Em entrevista no Jornal Nacional dia 06-11-09. Disponível em: www.jusbrasil.com.br/noticias/1998448. 
Acesso 17-11-09. 



 73 

 

Nós temos que atacar a taxa de reincidência no Brasil que é extremamente 
elevada. Então não se trata apenas de uma orientação humanística, mas se 
trata também de uma preocupação com segurança pública, orientada 
inclusive pelos critérios de segurança pública da ONU.  
 

Questiona-se como atacar a reincidência da população carcerária, nas condições 

em que se encontram as prisões brasileiras na atualidade, onde os apenados vivem em 

condições insalubres, superlotadas, corrompidas e em circunstâncias desumanas que ratificam 

as desigualdades sociais do processo capitalista de produção. E ainda com respaldo da 

ineficiência do Governo e da sociedade, já que milhares de condenados cumprem pena em 

locais impróprios, o que comprova com tais dados que o Brasil não está trabalhando como 

deveria para prevenir o crime. Portanto, “é preciso saber como se poderia conduzir a 

reabilitação de condenados de modo a reduzir a reincidência criminal” (ROLIN, 2006, p. 

214). O autor ainda acrescenta: 

 

Em países como o Brasil, o fato de alguém ter cumprido uma pena de prisão 
– independentemente da natureza do crime praticado – é motivo para que 
esta pessoa nunca mais alcance uma posição no mercado formal de trabalho 
– o que equivale a dizer que os “excluídos” serão impulsionados 
objetivamente na direção de soluções ilegais de sobrevivência. Muitas vezes, 
a simples notícia da prisão é motivo suficiente para que inclusive familiares 
do condenado sejam demitidos (ROLIN, 2006, p.12). 
 

 

Nessa esteira, ao reincidente exige-se sentença condenatória transitada em julgado 

por prática do delito anterior e um lapso de tempo inferior a cinco anos entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior. Quanto à categoria reincidência, ela 

é composta pelo prefixo re (de repetição) e de incidência (acontecimento, caída sobre alguma 

coisa).  

A reincidência exprime a repetição do acontecimento, a recaída ou a nova 

execução de um ato que já se tenha praticado. Na significação do Direito Penal, entende-se a 

reincidência como a perpetração de novo crime ou de outro crime, quando já se é agente de 

crime anteriormente praticado. Desse modo, para que se configure a reincidência criminal é 

indispensável à existência de dois crimes, um anterior e outro posterior, praticados pelo 

mesmo agente.  

 

Imaginar que dezenas de milhares de pessoas estão sendo enviadas aos 
presídios brasileiros a cada ano e que, por conta dessa decisão, a maior parte 
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delas oferecerá riscos mais graves à sociedade quando terminarem suas 
penas deveria ser suficiente para que todo o sistema fosse repensado. 
(ROLIN, 2006, p.214). 
 

 

Diante do caos que o sistema prisional brasileiro vive, a reincidência tem marcado 

a sociedade nos últimos tempos, decorrente de uma Política Neoliberal, da falta de recursos 

financeiros, materiais e humanos e de interesse por parte dos Estados em proporcionar e 

desenvolver uma política voltada para a efetivação dos direitos humanos nos espaços 

prisionais, com ações de cunho educacional e profissional para toda população carcerária.  

A análise desses dados mostra sua amplitude que aponta para um incremento 

significativo. Na visão de Lesbaupin (1999, p.57), “O aumento da pobreza e da miséria, a 

extrema desigualdade social e a redução das perspectivas de melhoria de vida para a maior 

parte da população nos últimos anos tiveram como consequência o aumento da violência e da 

criminalidade, que constatamos diariamente”.  

Entretanto, cabe ressaltar que na condição moderna o crescimento da violência 

não é fruto de uma única causa, mas resultado da combinação de várias causas, bem como que 

a pobreza isoladamente não é fator de crescimento da violência, “Já a desigualdade social – o 

contraste entre uma pequena camada privilegiada e uma imensa massa desprovida de 

perspectivas – é, sim, um dos fatores do aumento da violência” (LESBAUPIN, 1999, p.58).         

 

Está assim agravado por força de toda conjuntura socioeconômica brasileira 
das últimas décadas: crescente concentração de riqueza, aumento das 
desigualdades sociais, rápido crescimento das cidades sem a suficiente 
contrapartida de políticas públicas por parte do Estado, súbita mudança da 
base econômica, gerando um elevado grau de desemprego, sofisticação das 
organizações criminosas, entre outros fatores. (TORRES, 2001, p.83): 
 

 

Com base no DEPEN, o Brasil carece, hoje, de mais 150 novos presídios para 

aliviar a pressão dos estabelecimentos prisionais existentes. Evidencia-se assim, que a prisão 

na realidade brasileira se configura em depósitos de presos. Como se a construção de novos 

estabelecimentos penais fossem resolver os problemas que envolvem e fazem parte constante 

de noticiários sobre as prisões brasileiras, bem como da segurança pública como um todo, e 
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fosse a única solução imediata e eficaz para eliminar as péssimas condições de 

custodiamento, o difícil acesso aos direitos, a prática da corrupção, a superpopulação, a 

promiscuidade, a prostituição, a falta de higiene, a comodidade e até as epidemias. Vale 

ressaltar que a superlotação contribui para o agravamento dos demais problemas:  

 

A superlotação extrema, causada pela presença de detentos aguardando 
julgamentos e também pela aplicação de sentenças excessivamente 
punitivas a delitos menores, exauriu o sistema penitenciário, que já não tem 
mais condições de lidar com o número de presos que mantém. Os presos 
são apinhados em celas escuras e sem ventilação, onde permanecem 
expostos a doenças potencialmente mortais, como AIDS e tuberculose, para 
as quais recebem pouco ou nenhum tratamento. (ANISTIA 
INTERNACIONAL, 2001, p. 26-7). 

 

 

Em alguns Estados Brasileiros, devido à superlotação das delegacias de polícia ou 

pequenas cadeias públicas, muitas mulheres são colocadas em celas masculinas e são 

estupradas. É bom lembrar que algumas celas possuem 12 metros quadrados e muitas 

chegam a comportar seis presos sentados ou em pé, passando da situação grave a gravíssima.  

As fotos a seguir são exemplos da realidade de prisões brasileiras 
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Figuras: 5 e 6 Prisões superlotadas  

Fonte: Reincidencia-de-presos-10-x-0-reinsercao-social/Brasil/Cidadania. Dez, 2009. 

 

Diante dessa realidade, não é novidade o fato de que os estabelecimentos 

prisionais constituem um espaço propício para a produção e reprodução da violência. Os 

maus-tratos, a superlotação, a precariedade das condições de vida, as arbitrariedades de toda 

ordem dentro dos sistemas penais, contribuem para o embrutecimento da população 

carcerária, além do que, revela a incapacidade, a incúria do poder público em gerenciar o 

contingente populacional carcerário e em assegurar o cumprimento da Lei de Execução Penal.  

O relatório da CPI do sistema carcerário (2008) divulgou dados sobre a 

superlotação dos presídios brasileiros.  Por exemplo, na Bahia, a superlotação é a maior do 

Brasil, com 15 mil presos ocupando cinco mil vagas. Já na realidade de Minas Gerais, presos 

com coceiras foram medicados com creolina. No Ceará, os detentos recebem seu almoço em 

sacos plásticos, sem talheres. Além disso, em várias unidades prisionais do país os presos não 

dormem em colchões, mas em redes que são amontoadas.  

Questiona-se diante desse caos das prisões brasileiras como efetivar o que 

determina o art. 88 da LEP: 

 

O condenado será alojado em cela individual, que conterá dormitório, 
aparelho sanitário e lavatório, deverá também levar em conta a ‘salubridade 
do ambiente pela ocorrência dos fatores de aeração, insolação e 
condicionamento térmicos adequados à existência humana’; e as celas terão 
área mínima de seis metros quadrados (BRASIL, 1998, p.130). 
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Na realidade brasileira esse dispositivo legal é completamente utópico, e da 

maneira em que está a situação em nível nacional do sistema penitenciário (como visto nas 

fotos) está longe de vir a ser efetivado, mesmo que no papel já esteja garantido, no entanto, 

como garantir a cela individual como aduz o caput do referido artigo, com a superlotação em 

nível extremo. Isso ocorre devido à falta de uma fiscalização e cobrança por parte de todos os 

órgãos e da sociedade em geral em denunciar e exigir a efetivação dos direitos humanos da 

pessoa presa, pois, para a maioria da sociedade e dos governos o sujeito em privação de 

liberdade não tem dignidade e, portanto, não é merecedor de condições mínimas para o 

cumprimento de sua pena.  

Então, como reinserir a pessoa presa em uma sociedade em que ela não é vista 

como sujeito de direitos? A sociedade e o Estado esquecem que “a dignidade da pessoa 

humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso sentir, da 

comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice [...]” (SARLET, 2008, p. 49).  

A questão da responsabilidade de todos pela dignidade da pessoa humana presa, seja ela em 

qualquer situação, está também amparada no art. 80 da LEP que prevê:  

 

Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade, composto, no 
mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um 
advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil e um 
assistente escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de 
Assistentes Sociais. (BRASIL, 1998, p.128). 
 
 
 

Acrescenta no art. 81 da LEP às incumbências do Conselho da Comunidade: 
 

  
I- visitar, pelos menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes 
na comarca; II- entrevistar presos; III- apresentar relatórios ao juiz da 
execução e ao Conselho Penitenciário; IV- diligenciar a obtenção de 
recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso e ao interno, 
em harmonia com a direção do estabelecimento’ (BRASIL, 1998, p129). 

   

 

No estado do RN, não há este Conselho de Comunidade, em casos de denúncia a 

pessoa ou a família procuram a Ouvidoria do Cidadão e do Sistema Penitenciário, localizada 

na SEJUC, a qual funciona diariamente pela manhã e tarde. O Conselho Penitenciário do 

SISPERN foi aprovado, através do Decreto 12.430, de 21 de dezembro de 1994, que define 

em seu art. 2º:  
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O Conselho Penitenciário do Estado é integrado por sete membros efetivos, 
nomeados pelo governador do estado para mandato de quatro anos, permitida 
a recondução, sendo: I - um procurador da república, lotado na Procuradoria 
da República no RN, por esta indicação, como representante do Ministério 
Público Federal, que é o presidente do Conselho; II - um Procurador de 
Justiça ou um Promotor de Justiça, indicado pela Procuradoria Geral de 
Justiça, como representante do Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Norte; III – um Defensor Público, indicado pela Procuradoria da República 
no RN; IV – um advogado criminalista de reconhecida experiência, indicado 
pela seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; V – professor, 
da área de Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário ou matéria correlata; 
VI – um representante da comunidade, preferencialmente com formação em 
direito ou ciência correlata; VII - um médico, de preferência especializado em 
medicina legal ou psiquiatria.  (RIO GRANDE DO NORTE, 1994, p. 1).  

 

 

No Brasil, se busca constantemente, sem sucesso, soluções para os problemas 

ocorridos no interior dos estabelecimentos prisionais, problemas esses relacionados à 

superlotação, ao constrangimento ilegal (extinção da pena, sem que o interno tenha acesso ao 

alvará de soltura) e à reincidência, que já é consequência da ineficiência do próprio sistema 

penal.  

 
 

Cadeias lotadas, condições higiênicas de salubridade e alimentação 
deficiente, alto grau de violência – mortes, feridos, motins, torturas, 
estupros; onde há degradação dos visitantes (revista vaginal feminina – 
discriminação da mulher, pois o homem também pode conduzir objetos 
entorpecentes no reto); corpo funcional mal pago com nível de 
especialização pobre; com pouca ou nenhuma oportunidade de educação ou 
trabalho; privilégios no trato de alguns presos, com funções de autoridade na 
prisão; prática de corrupção; tráfico de drogas e privilégios; tráfico sexual, 
comercialização de permissão de visitas (ZAFFARONI,1990, p.54-5). 

 

 

Nessa perspectiva, o país enfrenta o que se denomina falência do sistema 

penitenciário, que se comprova pela superlotação dos presídios, ausência de recursos 

materiais e humanos, insuficiência de trabalhos para todos os internos, falta de preparo 

específico do pessoal penitenciário, questão sexual da prisão, ociosidade e violência em todas 

as esferas, no que se refere a práticas de atos violentos e a violação dos direitos humanos do 

apenado.  

Verifica-se, enfim, como já se reportou acima, que a prisão não cumpre um dos 

seus principais objetivos que é a reinserção social da sua população. A prisão é uma grande 

sementeira de delitos, em consonância com as idéias de Foucault (1987, p.196), “conhecem-se 
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os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa quando não inútil. E, entretanto, não 

vemos o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se pode abrir mão”. 

Diante dos dados do alto índice de reincidência criminal, da insuficiência de vagas 

nas prisões, as oportunidades que não atende a toda população carcerária, no que se refere ao 

desenvolvimento de atividades laborais, de formação e qualificação profissional e na 

educacional durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, tudo isso, evidencia-se 

para o caminho da falência do sistema carcerário, tal qual tem se constituído o Brasil, em 

especial na esfera administrativa, no tocante aos direitos e à reinserção do recluso.  

A questão prisional não se insere como prioridade nas políticas públicas sociais do 

Brasil, pois não existe interesse em efetuar uma política voltada para aqueles que são 

estigmatizados e enfrentam uma sociedade em que os preconceitos são profundos em relação 

a um presidiário e/ou ex-presidiário, que não somente é excluído do convívio social, mas 

retirado do mundo do trabalho.  

Tendo em vista que na sociedade brasileira, cumprir pena de reclusão significa ter 

passado pelo âmbito prisional, e assim ter cometido um delito é ser perigoso. Representa, 

portanto, um estigma, gerando para o indivíduo uma impossibilidade concreta para o processo 

de reinserção social.  

 

A prisão é uma instituição complexa, cuja produção e reprodução não podem 
ser vistas a partir de um único prisma; seu produto é muito mais que o 
cumprimento de uma sentença, mais que a atualização do suplício, exercício 
de vingança, práticas de retribuição ou de tentativas de prevenção. É tudo 
isso. Diagrama e dispositivo composto de múltiplas facetas, múltiplas linhas 
que se cruzam ou se repelem. (WOLFF, 2005, p.95). 

 

O que contribui ainda mais para esta situação é: “a incúria do governo, a 

indiferença da sociedade, a lentidão do Ministério Público e de todos os órgãos de execução 

penal incumbidos legalmente de exercer uma função fiscalizadora, mas que, no entanto, em 

decorrência de sua omissão, tornam-se cúmplices do caos” (LEAL, 1998, p. 69). A omissão 

dos Estados no processo de fiscalização e na implementação de programas/projetos sociais 

junto à população carcerária vem contribuir para o agravamento da questão prisional no país, 

dificultando assim, possíveis soluções para os inúmeros problemas que afetam as unidades 

penais brasileiras. Nessa esteira, o Estado ao se omitir de suas responsabilidades está 

contribuindo para o crescimento das expressões da questão social, dentre as quais está o 

sistema penitenciário.  
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Além desses fatores, existe outro que agrava mais ainda a situação. O nível de 

escolaridade da população carcerária do Brasil e consequentemente do Rio Grande do Norte é 

muito baixo, além do fato de que os (a) apenados (as) que estão inseridos em alguma 

atividade educacional são ínfimos, mesmo estando previsto na legislação brasileira. Os dados 

estatísticos na esfera educacional do sistema prisional do país se configuram em escala 

baixíssima, conforme a tabela a seguir:   

 

Tabela 3: Nível de escolaridade da população carcerária brasileira 

Tratamento Prisional Masculino Feminino Total 
Quantidade de Preso em Atividade 
Educacional 

35.333 4.320    39.653 

Alfabetização 9.261 1.175 10.436 
Ensino Fundamental 19.681 2.130 21.811 
Ensino Médio 5.566 697 6.263 
Ensino Superior 88 12 100 
Cursos Técnicos 737 306 1.043 

        Fonte: Infopen – Jun/2009 
 

 

Evidencia-se o baixo índice de apenados que tem a oportunidade de receber a 

formação e/ou conclusão educacional. Conforme o Infopen (2009), a população total do país é 

de 469.546 presos entre homens e mulheres, estas sendo em número bem menor. Deste total, 

apenas 39.653 reeducandos(as), que estão inseridos(as) em atividade educacional, sejam no 

processo de alfabetização ou supletivo para o ensino fundamental e médio. Outro dado é que a 

maioria da população carcerária está no ensino fundamental com 21.811 e a alfabetização é a 

segunda categoria que comporta maior número dessa população, com 10.436.  

Assim, os números apresentados não são maiores devido a inúmeros fatores: em 

primeiro lugar devido ao fato dos estabelecimentos prisionais brasileiros em sua maioria não 

serem projetados e construídos com um anexo que possa dar suporte a essas atividades, visto 

que os presídios que têm algum tipo de espaço para o exercício dessas atividades são 

ambientes inapropriados para que possa funcionar uma escola com o mínimo de condições.  

Outra questão é em relação a convênios com outras instituições ou a realização de 

concursos para que o sistema penitenciário brasileiro tenha seu próprio quadro de professores 

para lecionar nas suas unidades em todos os Estados. Além do fato que a educação não é 

prioridade para os governantes, pois eles não demonstram interesse nem para as pessoas que 

são ‘livres’ imagine para os que estão cumprindo pena privativa de liberdade.  
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Desse modo, o Estado que deveria ser um dos protetores dos direitos do cidadão 

acaba com a função inversa, apresentando assim, só a sua função coercitiva e na visão de 

Foucault (2008, p.111) “um Estado que viola as liberdades fundamentais, os direitos 

essenciais dos cidadãos, já não é representativo desses cidadãos”.  

Ao analisar a reprodução das condições de produção que implica na reprodução 

das forças produtivas e das relações de produção existente, Althusser é levado a distinguir, no 

Estado, os Aparelhos Repressivos e Ideológicos de Estado, de modo que os primeiros são 

compostos pelo Governo, a Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, 

dentre outros, que exercem o poder coercitivo do Estado, e a outra esfera é composta por 

entidades que atuam na formação da hegemonia dos blocos históricos no poder, que são 

constituídos pelo aparelho religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, da 

informação e por fim, o cultural. 

 

Para fazer progredir a teoria do Estado é indispensável levar em conta, não 
somente a distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, mas 
também outra realidade, que se encontra manifestamente do lado do aparelho 
(repressivo) de Estado, mas não se confunde com ele. Chamaremos essa 
realidade pelo seu conceito: os aparelhos ideológicos de Estado. 
(ALTHUSSER, 1985, p 67). 

 

As ideologias não podem subsistir independentemente dos aparelhos ideológicos 

do Estado, mas elas implicam hierarquias, rituais, regulamentos e outras formas de controle. 

O caráter do aparelho de Estado e sua posição no equilíbrio ente a coerção não estaria no 

lugar jurídico que ele ocupa na estrutura da sociedade, mas no seu funcionamento, repressivo 

ou ideológico.  

 

A burocracia, as Forças Armadas, o Judiciário, o governo, não seriam 
repressivos porque se encontram em mãos de uma classe dominante ou de 
seus representantes, mas porque seu funcionamento é coercitivo, porque são 
uma máquina de guerra, cujo produto é uma relação de subordinação entre 
classes. A mudança de mãos do aparelho repressivo de Estado não muda em 
nada o seu caráter. (ALTHUSSER, 1985, p.16). 
 
 
 

Nesse ínterim, o Aparelho Repressivo do Estado funciona predominantemente 

através da repressão, em especial de natureza física e secundariamente através da ideologia 

(não existe aparelho unicamente repressivo). Assim, por meio da via ideológica, há a 

possibilidade de que os integrantes de aparelhos repressivos possam atuar, para que subsistam 

condições mínimas para a defesa da vida e para a preservação da dignidade da pessoa 
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humana, independentemente de orientação sexual, credo, etnia, idade ou situação financeira. 

Respeitando-se assim, a dignidade da pessoa humana que é  

 

A qualidade intrínseca e distinta reconhecida em cada ser humano [...] 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as contradições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos. (SARLET, 2008, p.63). 

 

No entanto, parece que esta dimensão ao se tratar da questão penitenciária está 

longe de acontecer na realidade, pois com base na experiência e nas observações os dirigentes 

do sistema atuam na dimensão da esfera coercitiva e com respaldo do Estado, tendo em vista 

muitos fatos que ocorrem na dinâmica da prisão que não chegam à sociedade e aos familiares 

dos apenados como maus tratos, abusos de autoridade, dentre outros de dimensões mais 

complexas. Por isso, Foucault (2008, p.7), em sua obra “o nascimento da biopolítica”, 

defende que:  

 

[...] o Estado é uma realidade específica e descontínua. O Estado só existe 
para si mesmo e em relação a si mesmo, qualquer que seja o sistema de 
obediência que ele deve a outros sistemas como a natureza ou como Deus. O 
Estado [...], só existe no plural, isto é, ele não tem, num horizonte histórico 
mais ou menos próximo ou distante, de se fundir ou de se submeter a algo 
como uma estrutura imperial [...]. Não há, portanto integração do Estado ao 
Império. O Estado só existe como os Estados, no plural. 

 

 

Diante dessas condições, observa-se que o ambiente de uma unidade prisional no 

Brasil é muito mais propício ao desenvolvimento de valores nocivos à sociedade do que ao 

desenvolvimento de valores e condutas benéficas. Constata-se a dura realidade de que a prisão 

fabrica a própria população que retornará para o cárcere, futuramente, em grande escala  

basta verificar os altos índices de reincidência.  

Entretanto, entende-se que a solução efetiva para o crime e a violência não é 

simplesmente a punição de quem os comete, mas sim transformar a sociedade, atacar as 

causas e as bases econômicas, sociais e políticas que os alimentam. A justiça tem o dever de 

punir os criminosos, sejam de que estirpe forem, usem chinelos ou paletós, de uma única 

forma, sem privilégios ilegais ou “jeitinhos brasileiros”, a fim de dar uma resposta à 

sociedade que vem demonstrando total descrédito com as instituições e os poderes do país. 
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O Sistema Penal Brasileiro, em sua estrutura desumana, expressa também a falta 

de vontade política em todas as esferas (social, educacional, jurídica), bem como a 

incapacidade dos atuais governos de encaminhar soluções e propostas eficientes para os 

problemas do país. Segundo Torres (2001, p.78), “a realidade carcerária brasileira é retrato 

fiel da questão social numa sociedade desigual e de excluídos sociais”, pois a exclusão 

econômica aumenta ainda mais a população das prisões em geral.  

Com o aumento dos índices de criminalidade em todo o país, a política de 

encarceramento não alcançou o objetivo almejado; quanto à absorção dos reclusos, o que vem 

ocorrendo é que a população carcerária é crescente em um ritmo superior ao de geração de 

vagas.  

 

[...] o sistema penitenciário brasileiro acumula, com efeito, as taras das 
piores jaulas do Terceiro Mundo, mas levadas a uma escala digna do 
Primeiro Mundo, por sua dimensão e pela diferença estudada dos políticos e 
do público: entupimento estarrecedor dos estabelecimentos, o que traduz por 
condições de vida e de higiene abomináveis, caracterizadas pela falta de 
espaço, ar, luz e alimentação [...], negação de acesso a assistência jurídica e 
aos cuidados elementares de saúde, cujo resultado é a aceleração dramática 
da difusão da tuberculose e do vírus HIV entre as classes populares; 
violência pandêmica entre os detentos sob formas de maus-tratos, extorsões, 
sovas, estupros e assassinatos, em razão da superlotação superacentuada, da 
ausência de separação entre as diversas categorias de criminosos, da 
inatividade forçada [...] e das carências da supervisão.  (WACQUANT, 
2001, p. 11). 

 

 

A criminalidade tem revelado que a prisão, a pena em torno da qual gera o sistema 

punitivo não só produz efeitos dissocializadores como também cria problemas e dificuldades 

ulteriores, tanto quanto a perspectiva do regresso do apenado à comunidade, bem como ao 

mercado de trabalho e ao meio familiar. Diante dessa realidade, questiona-se: será que a 

população carcerária não está precisando de respaldo, de ações voltadas para apoio psíquico, 

ocupacional e educacional para ter perspectiva de reinserção social e (re)equilíbrio social e 

familiar? 

No entanto, isso não é o que vem acontecendo nas prisões brasileiras, haja vista 

que conforme Silva (2001, p. 176) “os direitos sociais referem-se ao reconhecimento do 

significado social da educação, da cultura, do direito a opção sexual, do direito à habitação 

[...]”. Direitos estes que estão longe de serem efetivados de forma eficiente e universal na 

prisão, percebendo-se, a partir do processo de observação e da experiência profissional, que ir 
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ao médico, desenvolver alguma atividade laboral e/educacional é privilégio de poucos 

apenados no cotidiano prisional.  

A lei penal e as formas de sua aplicação devem atender às exigências da vida 

pessoal e social de cada recluso e mesmo daqueles detidos em regime provisório. Para isso, 

são necessários critérios para que se alcance o desenvolvimento social capaz de acabar, de 

uma vez por todas, com o estigma que sofre a população carcerária, concebido por um 

pensamento de exclusão absoluta destes indivíduos, negando-lhes toda e qualquer forma de 

dignidade, por hoje encontrarem-se isolados da sociedade.  

Não é simplesmente isolando estas pessoas que se garantirá a ordem social, uma 

vez que um dia, a maioria deles voltará à sociedade, mesmo que seja por pouco tempo. No 

entanto, sem a efetivação do processo de reinserção, como prevê a LEP, o CPB e a CF se 

torna difícil este retorno ao convívio social e, assim, a sociedade e a prisão contribuem na 

reincidência criminal de forma significativa e determinante. 

Portanto, este quadro que o sistema penitenciário brasileiro vivencia está assim 

gravado por força de toda conjuntura social, econômica, educacional e cultural que o país 

enfrenta no mundo contemporâneo, o qual passa por uma crescente concentração de riquezas 

nas mãos da minoria, consequentemente expandindo as desigualdades em todas as esferas da 

vida humana, gerando um alto índice de desemprego, tecnologia e sofisticação das 

organizações criminais, um rápido crescimento no setor urbano, precariedade, informalidade, 

terceirização no mundo do trabalho e representando assim, a ampliação das desigualdades 

sociais já existentes no país. ”[...] o crescimento da criminalidade urbana assume as funções, 

sob certos aspectos, de um movimento de protesto contra a exclusão social a que parte da 

população brasileira é condenada. É uma forma individual, arbitrária e violenta de demandar a 

inclusão” (NASCIMENTO, 2002, p.25). 

Parece existir por parte do governo e da sociedade somente a preocupação em 

construir e/ou adaptar as Unidades Penais do país em consonância com os regimes previstos 

para o cumprimento da pena de reclusão, sendo pouco perceptível o desenvolvimento de 

ações voltadas à reinserção do apenado, bem como, a requalificação dos distintos 

profissionais que lidam com a população carcerária. Porém, cabe levar em consideração que o 

Estado se faz com a participação da sociedade, assim,  

 

O Estado nada mais é que o efeito, o perfil, o recorte móvel de uma perpétua 
estatização, ou de perpétuas estatizações, de transações incessantes que 
modificam, que deslocam, que subvertem, que fazem deslizar 
insidiosamente, pouco importa, as fontes de financiamento, as modalidades 
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de investimento, os centros de decisão, as formas e os tipos de controle, as 
relações entre as autoridades locais, a autoridade central. Em suma, o Estado 
não tem entranhas, como se sabe, não só pelo fato de não ter sentimentos, 
nem bons nem maus, mas não tem entranhas no sentido de que não tem 
interior. O Estado não é nada mais do que o efeito móvel de um regime de 
governabilidades múltiplas. (FOUCAULT, 2008, p. 106). 

  

Com referência a isso, cria-se uma visão acerca do apenado é que, a partir do 

delito, ele se torna um indivíduo à parte na sociedade, e que seu isolamento dentro de uma 

prisão significa a perda de toda a sua dignidade humana, devendo, por isso, ser esquecido 

como pessoa humana e, é ignorado que os direitos humanos são para todos, sejam criminosos 

ou não. No entanto, no Brasil, a vida de pessoas pobres e/ou que cometem crimes tem menos 

valor e direitos garantidos. Visto que a “dignidade da pessoa humana assume 

simultaneamente a função de elemento e medida dos direitos fundamentais, de tal sorte que, 

em regra, uma violação de um direito fundamental estará vinculada com uma ofensa à 

dignidade da pessoa” (SALERT, 2008, p.107). 

Isso conduz à reflexão de que o homem é resultado do meio, do grupo social em 

que está inserido, portanto, vive em função de determinada sociedade em que possibilita ou 

não, a sua produção e reprodução da vida humana, em que 

 

Segue-se que toda formação social pode existir, ao mesmo tempo em que 
produz, e para poder produzir, deve reproduzir as condições de sua 
reprodução. Ela deve, portanto produzir: As forças produtivas - As relações 
de produções existentes. (ALTHUSSER, 1985, p.54). 

 

Durante muito tempo, o sistema penitenciário funcionou com o único intuito de 

punir e segregar o indivíduo infrator das normas sociais, de modo que as unidades penais se 

tornaram simplesmente depósitos humanos, superlotadas, sem infra-estrutura básica e, assim, 

favorecendo cada vez mais a ascensão negativa do preso que vai crescendo na hierarquia 

criminal, através do contato com outros reclusos, passando da categoria de simples ladrão a 

mestre no mundo da criminalidade.  

A partir dos anos 90, com a constatação da ineficácia do modelo prisional 

existente e com o advento das discussões em torno dos direitos humanos, “percebeu-se”, que 

a continuidade de uma política penitenciária obsoleta, visando apenas punir o indivíduo, 

continuaria reproduzindo cada vez mais o caos dentro da prisão. O que ocorre na realidade do 

cotidiano prisional é uma constante situação de submissão do homem pelo homem,  
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É uma situação não natural de subjugação do homem por outro homem, 
criada por lei, só poderia impor-se mediante um sistema altamente 
repressivo, que, à mínima contradição, expusesse seu poder. Tal poder não 
poderia recorrer à razão ou à Sensibilidade, que o anulariam. Só poderia se 
impor por uma força mortal, mutiladora, destruidora. As instâncias penais, 
privadas e públicas, de início, e, posteriormente, apenas públicas, cumpriram 
exemplarmente seus papéis. (COSTA, 2005, p.63). 
 

As condições desumanas das prisões brasileiras em si, já se constituem uma 

tortura para a população carcerária, constituindo-se assim em um espaço no qual os direitos 

humanos não são efetivados, ocorrendo assim, maus-tratos, extrema superlotação e ausência 

de assistência em todas as esferas da vida humana. No contexto atual, a finalidade da prisão é 

de uma disciplina rígida, com isolamento, mas que não consegue efetivar a reeducação, ou 

seja, o processo de reinserção social dos reclusos.  

Considerando o longo período de observação e estudos realizados pela 

pesquisadora em que se constatou uma série de arbitrariedades e injustiças cometidas contra a 

população carcerária no universo das prisões brasileiras, foram criados alguns projetos de 

humanização, a partir dos constantes apelos dos responsáveis pelos direitos humanos, visando 

resguardar os direitos fundamentais dos apenados e amenizar as sequelas causadas pelo antigo 

e ineficiente modelo penal que, apesar de ter sofrido várias tentativas de mudança, continua a 

reproduzir aspectos lamentáveis e degradantes para a população carcerária e para seus 

familiares.  

Com essa realidade o estado de penúria em que se encontram os estabelecimentos 

prisionais brasileiros vem corroborando para o aguçamento de um processo de desumanização 

da população carcerária. E esse processo é expresso nas rebeliões enquanto instrumento de 

denúncia por parte da população carcerária. De acordo com Salla (2001, p.20), “as rebeliões 

são momentos extremos de ruptura da ordem existente, por meio dos quais os presos opõem 

sua resistência aos mecanismos de funcionamento e controle dentro da prisão e à própria 

condição de encarcerados”.  

O problema com o qual o Sistema Penitenciário Brasileiro convive em seu 

cotidiano é em relação à formação do Crime Organizado dentro dos seus estabelecimentos 

prisionais, grupo que não se formou da noite para o dia, mas tem sua trajetória dentro e fora 

das prisões, ou seja,   

 

A história do crime organizado é a exploração anunciada do sistema 
carcerário. Os erros foram se acumulando, ajudando a incompetência a se 
instalar. Dentro das muralhas, o transito heterogêneo foi revelando as 
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pessoas que prejudicaram o preso em vez de ajudá-lo, quando passaram a 
prestigiar atos criminosos [...]. (SOUZA, 2006, p. 13). 
 
 

A Convenção de Palermo14 foi adotada pelas Nações Unidas em 15 de novembro 

de 2000, da qual o Brasil15 é signatário. Nos últimos anos o mundo foi colocado diante de 

uma nova realidade, em que os sindicatos do crime avançaram fronteiras geográficas dos 

países. Diante disso, o seu art. 2º alínea a compreende:  

 

Grupo criminoso organizado’- grupo estruturado de três ou mais pessoas, 
existente há algum tempo e atuando concretamente com o propósito de 
cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente 
Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 
econômico ou outro benefício material. (BRASIL, 2004, p.1). 

 

 

Atualmente, o principal desses grupos é o Primeiro Comando da Capital (PCC), 

que no início era apenas um time de futebol do presídio mais temido pela população 

carcerária o presídio de Taubaté, no interior de São Paulo. Em 31 de agosto de 1993 

resolveram então montar uma espécie de sindicato, com a idéia de representar os detentos 

perante o Estado. No entanto, o crime organizado construiu seu formato, estabeleceu seus 

códigos, criou uma nova linguagem, avançou sobre funcionários das prisões, sobre alguns 

juízes, policiais dentre outros. Criou até uma hierarquia com cargos chamados de ‘soldados’ e 

‘generais’.  

No começo para se referir ao grupo havia um código, o número 1533, porque 15 

corresponde à décima quinta letra do alfabeto P, seguida duas vezes pela terceira letra, C. 

Portanto, PCC, ressaltando que este grupo tem um estatuto, batismo, práticas de rituais de 

entrada, bem como direito a pagamentos de mensalidades, com garantias de respaldo dentro e 

fora das prisões, com investimentos e compras de profissionais dos mais diversos campos de 

atuação (SOUZA, 2006). 

Esta mensalidade custa para o preso filiado que está fora da prisão uma 

contribuição mensal de R$ 500 (quinhentos reais), o apenado que estiver no regime semi-

aberto contribui com R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o recluso em cumprimento de 
                                                 
14 Convenção de Palermo é o ato normativo internacional mais abrangente no combate ao crime organizado 
transnacional, que prevê medidas e técnicas especiais de investigação na prevenção, controle e combate à 
criminalidade organizada. Disponível em: C:\Documents and Settings\Administrador\Meus 
documentos\PORTUGAL-DOUT\DECRETO CONV PALERMO.mht. Acesso em: 31 jan. 2010. 
15 No Brasil, a Convenção de Palermo só foi promulgada quatro anos depois, com a edição do Decreto 5.015, de 
março de 2004. Disponível em: C:\Documents and Settings\Administrador\Meus documentos\PORTUGAL-
DOUT\DECRETO CONV PALERMO.mht. Acesso em: 31 jan. 2010. 
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pena em regime fechado deve contribuir com R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Desse modo os 

fundadores eram transferidos de presídios e conseguiam expandir seus filiados, com a 

intenção de atingir todos os presídios.  

 

O sistema apodreceu. O crime estruturado ganhou oxigênio e poder. Em 
alguns ligares, o executivo fez dele mesmo um poder que não pode. As 
raízes do PCC criaram metástase e multiplicou-se de São Paulo para outros 
estados, e destes para outros países, como Paraguai, Bolívia e Colômbia, 
tornando-se internacional. (SOUZA, 2006, p. 24). 
 

A formação e o crescimento deste grupo organizado que invadiu e vem se 

expandindo a cada dia não deixa de ser também fruto da omissão do próprio Estado no que se 

refere em especial, a mecanismos eficientes de prevenção à criminalidade e a corrupção que 

são alvos constantes dentro das prisões, seja via agentes penitenciários, advogados, policiais, 

equipe profissional ou os próprios dirigentes do sistema, conforme é constatado em constantes 

manchetes em noticiários locais e nacionais.  

Esse fato só não é maior porque o próprio Estado não deixa divulgar e se omite a 

investigar os verdadeiros responsáveis, pois é muito mais fácil lançar para a própria 

população carcerária. Como aduz Souza (2006, p. 221) “o sistema penitenciário fez 

sindicâncias, descobriu raízes do PCC, mas sonegou informações na fase em que era 

imprescindível a colaboração policial nas investigações. Não adianta nada ter informações e 

guardá-las para si”.  

Dessa forma, o que acontece na realidade é a constante injustiça e a omissão do 

Estado, visto que para a sociedade e para o próprio Estado a prisão serve como instituição 

para punir simplesmente a parcela marginalizada e que em sua visão não tem mais solução e 

condições de reinserção social. Lembrando que muitas vezes esta população não teve a 

oportunidade de inserir-se na sociedade devido a sua condição de vulnerabilidade social e a 

não efetivação do preceito legal do art. 5º da Constituição Federal Brasileira, que aduz: 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1997, p. 5). 

Como todo e qualquer grupo, os apenados seguidores do PCC devem cumprir 

suas normas, regras, condutas, estatuto, pois aqueles que ferem o código de conduta que faz 

parte do cotidiano das prisões são punidos de acordo com a decisão do piloto16, ou seja, o 

                                                 
16 Piloto: são membros do “partido”, que responde diretamente à cúpula do PCC. 
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crime dos crimes17, em outras palavras os próprios participantes do grupo cometem delitos 

como desviar do dinheiro do PCC, cuja falta é a mais grave, passível de pena de morte. O 

piloto além de resolver todos os tipos de querelas, também controla as pessoas que são 

financiadas pelo PCC do lado de fora, bem como o tráfico interno. Hoje o crime organizado 

utiliza nas cadeias os mais variados tipos de celulares, desde os mais simples aos mais 

sofisticados, e de dentro das prisões os pilotos mandam matar, organizar sequestros e acertar 

o financiamento dos assaltos praticados.  

 

O PCC criou uma nova linguagem, como se fosse um dialeto circunscrito a 
um grupo cada vez maior de militantes, substituindo a semiótica restrita aos 
habitantes do cárcere - usar sinais e não voz-que ainda predomina nas 
prisões. Palavras diferentes, seios rígidos ou flácidos de advogados 
contendo mensagens, recados em códigos, exigindo que cada destinatário 
domine o glossário particular do PCC [...] (SOUZA, 2006, p. 111). 
 

 

Esses repertórios linguísticos já fazem parte do mundo das prisões, contribuem 

para a sociabilidade, controle e comunicação interna e externa e se configuram elemento 

central da prática social no espaço prisional. Dessa forma, “a sociabilidade é uma forma de se 

juntar as ações humanas e o resultado é a formação das próprias relações sociáveis, são os 

arquétipos sociais, que produzem as estruturas, que são alimentados pelos conteúdos sociais”. 

(ALCÂNTARA JÚNIOR, 2005, p. 36). 

O Estatuto do grupo é composto por 16 artigos, nos quais consta que cada 

membro dever ajudar o outro financeiramente, mesmo quando estiver solto. Constata-se com 

isso, que assim foi dado músculo à organização, que passou a adquirir armas, financiar fugas 

e subornar policiais e agentes penitenciários, dentre outros, para assim ter seus interesses 

atendidos. Os artigos são os mais diversos possíveis e todos os seguidores precisam respeitar. 

1. Lealdade, respeito, e solidariedade acima de tudo ao Partido;  

2. A Luta pela liberdade, justiça e paz;  

3. A união da Luta contra as injustiças e a opressão dentro das prisões;  

4. A contribuição daqueles que estão em Liberdade com os irmãos dentro da prisão 

através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de resgate;  

5. O respeito e a solidariedade a todos os membros do Partido, para que não haja 

conflitos internos, porque aquele que causar conflito interno dentro do Partido, tentando 

dividir a irmandade será excluído e repudiado do Partido;  

                                                 
17 Na Penitenciária Estadual de Parnamirim o crime do crime é conhecido como o rato da cela.  
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6. Jamais usar o Partido para resolver conflitos pessoais, contra pessoas de fora. 

Porque o ideal do Partido está acima de conflitos pessoais. Mas o Partido estará sempre Leal e 

solidário a todos os seus integrantes para que não venham a sofrerem nenhuma desigualdade 

ou injustiça em conflitos externos;  

7. Aquele que estiver em Liberdade "bem estruturado", mas esquecer de contribuir 

com os irmãos que estão na cadeia, serão condenados à morte sem perdão;  

8. Os integrantes do Partido têm que dar bom exemplo a ser seguido e por isso o 

Partido não admite que haja assalto, estupro e extorsão dentro do Sistema;  

9. O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo, 

interesse pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, a hombridade, solidariedade e o interesse 

como ao Bem de todos, porque somos um por todos e todos por um;  

10. Todo integrante tem que respeitar a ordem e a disciplina do Partido. Cada um 

vai receber de acordo com aquilo que fez por merecer. A opinião de Todos será ouvida e 

respeitada, mas a decisão final será dos fundadores do Partido;  

11. O Primeiro Comando da Capital PCC fundado no ano de 1993, numa luta 

descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de concentração "anexo" 

à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem como tema absoluto a "Liberdade, a Justiça 

e Paz"; 

12. O partido não admite rivalidades internas, disputa do poder na Liderança do 

Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função que lhe compete de acordo com 

sua capacidade para exercê-la;  

13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra 

novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 2 de 

outubro de 1992, onde 111 presos foram covardemente assassinados, massacre este que 

jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Porque nós do Comando vamos 

mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas, massacres nas 

prisões;  

14. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do Estado a 

desativar aquele Campo de Concentração "anexo" à Casa de Custódia e Tratamento de 

Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do comando, no meio de tantas lutas inglórias e 

a tantos sofrimentos atrozes;  

15. Partindo do Comando Central da Capital do KG do Estado, as diretrizes de 

ações organizadas simultâneas em todos os estabelecimentos penais do Estado, numa guerra 

sem trégua, sem fronteira, até a vitória final;  
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16. O importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a semente do 

Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do estado e conseguimos nos 

estruturar também do lado de fora, com muitos sacrifícios e muitas perdas irreparáveis, mas 

nos consolidamos em nível estadual e a médio e longo prazo nos consolidaremos em nível 

nacional. Em coligação com o Comando Vermelho - CV e PCC visa revolucionar o país 

dentro das prisões e nosso braço armado será o Terror "dos Poderosos" opressores e tiranos 

que usam o Anexo de Taubaté e o Bangú I do Rio de Janeiro como instrumento de vingança 

da sociedade na fabricação de monstros18;  

A partir do processo de observação e da experiência profissional, foi percebido que 

muitos desses artigos também estão presentes no cotidiano das prisões, pois um dos primeiros 

procedimentos para a manutenção de cada grupo que se estabelece no espaço prisional é o 

respeito, como determinam os artigos 1º e o 5º em relação ao respeito, lealdade e a 

solidariedade entre seus membros. Bem como relata o artigo 10: respeitar a ordem e a 

disciplina. A atuação do crime organizado nas prisões é bastante visível, conforme Santos, 

(2007, p. 100): 

 

Pode ser considerada como uma bomba anunciada que estava para explodir a 
qualquer momento. Na Convenção de Palermo, a ONU classifica isso de um 
‘grupo estruturado’. São criminosos confinados que em nome de uma falsa 
solidariedade assumiram o comando dos presídios, por falta de presença do 
Estado.  

 

Durante o período de observação, a pesquisadora teve a oportunidade de se deparar 

com uma revista geral nos dois pavilhões ao chegar na PEP, realizada pelos agentes 

penitenciários com a colaboração dos policiais militares. No entanto, como não pôde fazer 

muita coisa como circular entre os espaços que dão acesso aos pavilhões, ficou entre a 

Secretaria, Direção e a sala do Serviço Social e, em um momento ouviu um disparo de arma e 

alguns ‘gritos’ vindos da quadra de esporte local onde ficam os apenados no momento da 

revista.  

Logo recebeu a informação de que foi um apenado com problemas psiquiátricos 

que foi em direção a um dos policiais e, então surgiu o disparo, mas o disparo foi direcionado 

para cima só para ‘acalmar’, amenizar os ânimos dos demais, como uma forma de 

comunicação do tipo ‘a policia está presente’. “A linguagem é a faculdade de representação 

                                                 
18 Disponível http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u22521.shtml. 
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simbólica que possibilita todas as interações sociais e é ao mesmo tempo a condição de 

possibilidades da sobrevivência humana” (BASTOS; CANDIOTTO, 2007, p. 17).  

Ressalta-se que toda a equipe da penitenciária tinha conhecimento de que este 

apenado tem problemas de natureza psiquiátrica, no entanto, este fato não fez o policial 

pensar em outra estratégia de ação. Para Coelho (2005, p. 139) “[...] A violência é constitutiva 

da natureza dos sistemas penitenciários, em qualquer tempo e em qualquer lugar [...]”.  

Esses gritos representam solidariedade com o apenado que se dirigiu ao policial, o 

que ocorre geralmente quando está acontecendo algum tipo de procedimento não padrão nos 

pavilhões, como violência, espancamento com algum apenado. Isso significa respeito às 

regras de condutas entre os apenados, onde os gritos, as batidas nas grades expressam formas 

de linguagem, sejam elas verbais ou não verbais visando chamar atenção, em especial da 

Direção e de todos os apenados. Acerca dessa discussão Bastos e Candiotto (2007, p.144/5) 

argumentam que:  

 

A linguagem exprime, unifica, descreve, transmite, argumenta, prescreve. 
Está presente em todas as operações cognitivas, comunicativas, práticas. É 
necessária para a conservação, transmissão, inovações culturais. Está 
presente na organização de qualquer sociedade e participa, necessariamente, 
na constituição e na vida da noosfera. A linguagem tem na realidade objetiva 
e autônoma que não exclui nem o sujeito que é seu portador e locutor, nem 
tampouco as interações culturais e sociais onde ganha e cria existência.  

 

 

Observa-se que qualquer forma de linguagem tem um sentido, exprime e significa 

alguma coisa, que muitas vezes não pode ser compreendida por todos, tendo em vista que ela 

é expressão vida de determinado grupo e/ou sociedade. Por isso, cada repertório linguístico, 

cada expressão, seja verbal, ou não verbal tem seus efeitos de sentido e visam atender 

demandas da coletividade. Ou seja, “a linguagem não é senão a representação das palavras; a 

natureza não é senão a representação dos seres; a necessidade não é senão a representação da 

necessidade [...]” (FOUCALT, 1999, p.289). 

Cabe diante dessa realidade a transformação do sistema para que a reinserção do 

recluso seja propiciada por meios da educação e do trabalho, de modo a dar-lhe condições de 

levar uma vida digna quando sair do universo prisional após a execução da pena, pois é 

preciso evitar que o cárcere seja mais penoso do que deve ser.  

Isso até mesmo para que a pena de prisão entre em consonância com os princípios 

do direito penal, quais sejam: a proteção dos direitos humanos da população carcerária; o 
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apenado como membro da sociedade; a participação ativa do recluso na questão da 

reeducação e na sua reinserção social; a efetiva colaboração da comunidade no tratamento 

penitenciário; e a formação dos encarcerados de modo que reaprendam o exercício da 

cidadania e o respeito ao ordenamento legal.  

Essas reflexões conduzem à análise da problemática em questão no âmbito do 

estado do Rio Grande do Norte (RN), considerando que a realidade vivenciada na maioria das 

prisões do Brasil enfrenta os mesmos problemas dentro da sua dimensão social, econômica e 

política, conforme cada estado e estabelecimento prisional, tendo em vista a quantidade da sua 

população carcerária.  

Nesse ínterim a seguir será apresentado o Sistema Penitenciário do Rio Grande do 

Norte com as suas especificidades, a dinâmica e estrutura funcional e física, as quais não 

fogem às questões aqui discutidas e analisadas em relação ao Sistema Carcerário Brasileiro 

como um todo.   

 

 

2.2 O SISTEMA PENITENCIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE:  EVOLUÇÃO, 

ESTRUTURA E ASPECTOS NORMATIVOS 

 

Partindo da premissa de que a administração dos presídios está a cargo de cada 

Estado brasileiro, o Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte está sob a supervisão da 

Coordenadoria de Justiça da Secretaria de Interior, Justiça e Cidadania (SEJUC), (ver 

Organograma a seguir) com respaldo legal do Plano Diretor do Sistema Penitenciário do 

Estado do RN, da Lei Estadual nº 7.131, de 13 de janeiro de 1998, que dispõe sobre o Estatuto 

Penitenciário do estado e dá outras providências, da Portaria nº 064/1997, que aprovou o 

Regulamento Disciplinar do Sistema Penitenciário do Estado e, ainda em cumprimento da 

Constituição Federal Brasileira, Lei de Execução Penal (LEP) e do Código Penal Brasileiro 

(CPB). 
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 Fonte: Ouvidoria do Cidadão e do Sistema Penitenciário, jan-2010. 

 

 

De acordo com o art. 2º da Lei Estadual nº 7.131 que rege o Estatuto Penitenciário 

do Estado, “em todos os estabelecimentos será procedida à separação e triagem dos apenados 

e internos por sexo, faixa etária, antecedentes e personalidades, grau de periculosidade, 

quantidade de pena e natureza da prisão”. Fato que também está garantido na LEP no art. 5 ao 

art. 7 que tratam da classificação.  

De acordo com o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (Infopen)19, o 

Sistema Penitenciário do RN dispõe atualmente de 1.324 vagas e tem a capacidade de 

custodiar 3.366, sendo 2.876 homens e 220 mulheres e a polícia tem 650 vagas, sendo 600 

para homens e 50 para mulheres. Estas vagas estão distribuídas de acordo com os seguintes 

regimes: fechado: 1.255; semi-aberto: 598; aberto: 222; provisório: 1.237; medida de 

segurança (internação): 49; e medida de segurança em tratamento ambulatorial: 5. Com isso, 

                                                 
19 O InfoPen, criado em setembro de 2004, é um programa de computador (software) de coleta de Dados 
do Sistema Penitenciário no Brasil, para  a integração dos órgãos de administração penitenciária de todo Brasil, 
possibilitando a criação dos bancos de dados federal e estaduais sobre os estabelecimentos penais e populações 
penitenciárias. É um mecanismo de comunicação entre os órgãos de administração penitenciária, criando “pontes 
estratégicas” para os órgãos da execução penal, possibilitando a execução de ações articuladas dos agentes na 
proposição de políticas públicas. Dados disponíveis em: http://www.mj.gov.br/data/Pages/. Acesso em 29-08-
2009.  
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percebe-se que há um déficit de vagas no atual sistema penitenciário. De acordo com os dados 

da SEJUC, de 21 de maio de 200820:  

 

Em cinco anos, a população carcerária do Rio Grande do Norte quase 
dobrou: subiu de 1.729 para 3.366 presos. No mesmo período, o número de 
unidades do sistema penitenciário estadual aumentou de oito para 14. Na 
contramão, a quantidade de presos custodiados em delegacias e distritos 
policiais caiu. O número de presos das delegacias de Natal e da Grande 
Natal é o menor dos últimos anos.  

 

Com a meta de custodiar a população carcerária o SISPERN está composto por 14 

unidades prisionais em funcionamento, distribuídas nas distintas regiões do Estado, com o 

intuito de facilitar o contato e o respaldo dos familiares junto aos reclusos, que hoje, em sua 

maioria estão cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, o que explica o 

porquê a maioria dos estabelecimentos penais do SISPERN são penitenciárias. O caput do art. 

83 da LEP define que “o estabelecimento penitenciário, conforme sua natureza deverá contar 

em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, 

recreação e prática esportiva” (BRASIL, 1988, p.129).  

O Estado é o detentor do direito de punir todos quantos venham a violar suas leis, 

evidentemente após a instauração do devido ao processo legal. Para essa incumbência o 

Estado dispõe de vários organismos previamente estruturados, tais como Polícias Judiciárias 

(Federal e Civil), Ministério Público, Magistratura, Defensorias Públicas, além de outras 

organizações governamentais e não-governamentais. O Princípio da Ampla Defesa é aplicável 

em qualquer tipo de processo que envolva o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas 

físicas e jurídicas.  

 
 
O próprio Estado é repetidamente criminoso ao impor o encarceramento, 
sem a prudência de garantir direitos inalienáveis do homem, como a 
proteção da personalidade contra o horror de um ambiente anti-higiênico e 
sem qualquer pedagogia séria de preservação da qualidade de vida. 
(OLIVEIRA, 1997, p.12). 

 

Com base no relatório21 da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do sistema 

carcerário em junho de 2008, o sistema punitivo e repressivo do país expressa uma situação 

                                                 
20 Dados disponíveis em: http://infodireito.com/2008/05/rn-populao-carcerria-quase-dobrou-em.html. Acesso em 
29 de maio de 2008, às 22 horas. 
 
21 http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/06/24/relatorio_da_cpi_do_sistema_carcerario. Acesso em 20-12-
2009. 
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de descontrole por parte das autoridades responsáveis, seja na esfera das Secretarias de 

Governo, seja em nível do Sistema Judiciário propiciando a perpetuação de uma lógica 

interna nos estabelecimentos, que penaliza tanto funcionários como a população carcerária. 

Com base na realidade vivenciada e pesquisada há mais de dez anos, percebe-se 

que no Estado do RN a realidade não é diferente, visto que foi observado e diagnosticado que 

o estado cumpre sua missão de Aparelho Repressor, ou seja, de punir, sendo um estado 

mínimo para o social.  

Dessa forma, o SISPERN não evolui em nada, exceto na concepção do Estado de 

que o aumento de estabelecimentos prisionais é considerado um avanço para o sistema, pois 

no tocante a propostas, ações e alternativas continua na dimensão paliativa e emergencial, 

tendo em vista que para amenizar questões de natureza conflituosa, como por exemplo, 

dirigentes e agentes penitenciários envolvidos em corrupções, a solução tomada na maioria 

das vezes é a mudança e/ou permuta de dirigentes e de equipes dos agentes penitenciários, 

cujos problemas afetam a imagem do Estado na esfera da política de Segurança Pública.  

 

 

2.2.1 Estabelecimentos Penitenciários do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte 

- SISPERN 

 

Ao Estado, através dos seus órgãos de Segurança Pública, cabe cumprir a missão 

de prevenir o crime, reprimir, reeducar a população carcerária e realizar a investigação 

criminal.  Fatores que se apresentam assaz contraditórios, considerando que o Estado não 

implanta e executa ações e projetos suficientes voltados para reeducação do apenado. Com 

base nisso e na tentativa de cumprir os preceitos legais, os estabelecimentos prisionais que 

compõem o SISPERN são: a Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes, o 

Complexo Penal Dr. João Chaves, a Penitenciária ou Colônia Agrícola Dr. Mário Negócio, o 

Presídio Regional de Pau dos Ferros, o Presídio Estadual do Seridó, a Cadeia Pública de Natal 

Professor Raimundo Nonato Fernandes, a Penitenciária Estadual de Parnamirim e a Unidade 

Psiquiátrica de Custódia e Tratamento. 

A Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes, popularmente 

conhecida como Penitenciária Estadual de Alcaçuz (PEA), foi inaugurada em março de 1998 

e construída para funcionar como estabelecimento penal de Segurança Máxima, e tem a 
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finalidade, como prevista na LEP, de custodiar indivíduos já sentenciados que cumprem pena 

em regime fechado (execução da pena em estabelecimentos de segurança máxima ou média, 

quando a pena for superior a oito anos), classificados como os de maior grau de 

periculosidade.  

A PEA foi inaugurada com apenas dois pavilhões e hoje conta com cinco, onde o 

primeiro tem 28 celas, o segundo, 14, o terceiro, 50, o quarto, 15 e o quinto pavilhão, que 

antes era o setor médico, é o pavilhão onde ficam alojados os apenados que são e/ou estão 

doentes e os que desenvolvem atividades laborais. No total, a PEA tem 117 celas para 

custodiar 620 homens, o que demonstra que as celas comportam um número além da sua 

capacidade, pois a média de acomodação em cada cela é de quatro pessoas, existindo, assim, 

celas com mais de sete homens, considerando ainda que as celas não seguem o mesmo padrão 

de tamanho, havendo celas menores de 10m².   

Além dos pavilhões supracitados, a PEA dispõe de 24 parlatórios22, que contêm 

uma cama de casal. Porém, conforme a lei, este espaço destinado para os dias de visita íntima 

não está atendendo sua finalidade, devido ao fato de estarem sendo utilizados como celas 

disciplinares23 (chapas) ou como alguns definem cela de adaptação. Esta unidade dispõe de 

uma equipe de trinta agentes penitenciários, sendo oito femininas para trabalhar em dias de 

visita íntima e social.  

Cada equipe é composta por seis ou sete agentes, que trabalham na escala de 

serviço de um dia de trabalho para três dias de folga. A escolta é composta por três policiais 

militares e dois agentes penitenciários e a guarda interna por seis policiais, sendo quatro do 

Grupo Tático de Operações (GTO). Pode-se observar que tanto a equipe de policiais quanto a 

dos agentes é insuficiente para atender a demanda de 614 homens em cumprimento de pena 

em regime fechado e alguns com alto grau de periculosidade.   

Com base nos dados fornecidos em novembro de 2009 pela direção24 deste 

estabelecimento, o banho de sol ocorre por pavilhões, sendo dois por dia, às 07h00hs da 

manhã e às 15h da tarde. Alcaçuz estava com um contingente populacional de 620 homens, 

dentre os quais apenas quarenta desenvolviam algum tipo de atividade laboral, como na 

cozinha, na panificação, açougue ou rancho, enquanto outros eram responsáveis pela 

manutenção e limpeza da penitenciária e na produção de bolas. Dentre estes cerca de dez 

                                                 
22 Parlatório é um espaço dentro das prisões destinado para visitas íntimas, para garantir a privacidade do casal. 
23 São celas usadas para castigo  devido ao descumprimento de algum dever do apenado, usada também para o 
isolamento do recluso por questões de segurança. 
24 O dirigente geral é um coronel da PMRN e seu vice é um agente penitenciário.  
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apenados não são cadastrados no projeto da SEJUC para receber o salário pelo seu trabalho, 

devido ao número limitado de vagas que não atende a todos que estão em atividade laboral.  

A partir de uma conversa com uma das professoras da Escola Municipal Lia 

Campos, descobriu-se que a atividade educacional desenvolvida na PEA é realizada através 

do Projeto Aprendendo a Ler do Governo Federal em parceria com o Banco do Brasil. Neste 

processo de alfabetização a PEA tem 25 apenados que estão sendo beneficiados com a 

formação educacional.  

Além deste projeto, a Escola Municipal Lia Campos, sediada em Nísia Floresta, 

dispõe de um subnúcleo dentro da PEA, com a participação de 28 alunos matriculados, 

divididos entre uma equipe de três professores que estão na penitenciária duas vezes por 

semana (terças e quintas), nos turnos matutino e vespertinos com o ensino fundamental (5ª a 

8ª série), com um plano de atividade, avaliações e controle de frequência.  Vale salientar que 

os alunos recebem certificados de conclusão de cada série do ensino.   

A construção da PEA objetivava também promover o remanejamento de uma 

parcela de apenados que até então permaneciam em delegacias públicas ou na Unidade 

penal Dr. João Chaves (RN), sofrendo as consequências da superlotação que circundava 

esses estabelecimentos. Era preciso minimizar a superlotação com a transferência dos 

apenados para outros estabelecimentos e assim obedecer à lei.  

Com base no art. 85 da Lei de Execução Penal “o estabelecimento penal deverá 

ter lotação compatível com sua estrutura e sua finalidade”. Buscando fiscalizar este preceito 

a Lei ainda prevê a existência de um órgão específico responsável pela delimitação dos 

limites máximos de capacidade de cada estabelecimento – o Conselho Nacional de Polícia 

Criminal e Penitenciário – com o intuito de que fosse estabelecido com precisão um número 

adequado de vagas de acordo com as peculiaridades de cada estabelecimento de natureza 

punitiva (BRASIL, 1998, p.130). 

Conforme o art. 1º do seu Regimento Interno: “A Penitenciária de Alcaçuz – PEA 

constitui-se em unidade administrativa de nível subdepartamental da Coordenadoria de Justiça 

do Estado do RN, como estabelecimento penal destinado a presos do sexo masculino em 

regime fechado, de conformidade com a Lei nº. 7210 de 1 de julho de 1984 – Lei de 

Execução Penal”. (RIO GRANDE DO NORTE, 1998, p.1). 

De acordo com o art. 2º do Regimento Interno desta penitenciária seu objetivo é 

dar cumprimento às decisões judiciais privativas de liberdade, nos termos do Regimento 

Interno da Coordenadoria da justiça do estado do RN, à qual compete: 
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I – a segurança e a custódia das pessoas do sexo masculino que se encontram 
internadas no estabelecimento, por decisão judicial, em cumprimento a pena 
em regime fechado. 
II – a promoção de reintegração social dos internos e o zelo pelo seu bem-
estar, através da profissionalização, educação, prestação de assistência 
jurídica, psicológica, social, médica, odontológica, religiosa e material; 
III – a prestação de assistência social aos familiares dos internos; 
IV – outras atividades correlatas (RIO GRANDE DO NORTE, 1998, p.1).  

 

 

A Lei nº 7.099 de 16 de Dezembro de 1997, que dispõe sobre o Regulamento, a 

disponibilidade de vagas no Sistema Penitenciário do estado do RN, e dá outras providências 

(D.O.E – 17/12/97), aduz  em seu art. 1º que: 

 

O encaminhamento de presos aos estabelecimentos que constituem o 
Sistema Penitenciário do Estado fica condicionado à compatibilidade de 
regime prisional, de acordo com a classificação do estabelecimento penal, e 
à disponibilidade de vagas, que deverá ser informada diariamente pela 
Secretaria de Interior Justiça e Cidadania à Vara de Execuções Penais do 
Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 1997, p.1). 
 
 

Os preceitos legais da Administração da Justiça Criminal são compostos por três 

etapas, a pré-processual, composta pelo inquérito policial; a processual, estabelecida no 

processo penal; e a execução penal, fundada na reclusão para o cumprimento da pena  

imputada. Além desses fatores, antes do apenado ser conduzido para qualquer unidade 

prisional do estado os órgãos competentes precisam ter conhecimento da disponibilidade de 

vagas, bem como a tipificação do regime penal e natureza de classificação dos 

estabelecimentos penais, devendo respeitar as particularidades para que possa contribuir para 

o processo de reinserção do recluso. 

Em outras palavras, o apenado, na forma como está dividido o sistema 

penitenciário brasileiro deveria seguir a seguinte trajetória: preso ou autuado em flagrante 

seria levado a uma delegacia para registro da ocorrência e detenção inicial. Se em 81 dias25 

(Lei de Crimes Hediondos) não fosse libertado, seria encaminhado a uma cadeia pública ou 

casa de detenção. Posteriormente,  ao ser julgado e ocorrer o trânsito em julgado da sentença, 

seria remetido a uma penitenciária, para cumprir a sentença.  

No entanto, o que se vê é um verdadeiro desrespeito às normas legais e garantias 

constitucionais. Apenados condenados colocados juntos com aqueles que aguardam 
                                                 
25 § 4o  A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos 
neste artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada 
necessidade. (Incluído pela Lei nº 11.464, de 2007).  
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julgamento, presos primários junto com reincidentes, contrariando o que dispõe os art. 82 e 

art. 84 da LEP:  

 

 

a) a mulher será recolhida em estabelecimento próprio e adequada à sua 
condição pessoal (art. 82, § 1.º); b) o mesmo conjunto arquitetônico poderá 
abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente 
isolados (art. 82, § 2.°); c) o preso provisório ficará separado do condenado 
por sentença transitada em julgado (art. 84, caput); d) o preso primário 
cumprirá pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes (art. 
84, § 1.º); e) o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração 
da justiça criminal ficará em dependência separada (art. 84, § 2.º); f) na falta 
de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão 
administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública (BRASIL, 
1988, p129-130).  
 
 

Com base nos dados disponíveis em anexo do Decreto nº 13.930, de 30 de 

dezembro de 1997, que dispõe sobre a classificação e disponibilidade de vagas nos 

estabelecimentos penais integrantes do Sistema Penitenciário do Estado, e dá outras 

providências, determina que a PEA seja para custodiar apenados do sexo masculino.  

Em setembro de 2009, conforme informações diretas do setor do Serviço Social e 

da Direção desta Penitenciária, com uma população carcerária de 620 homens e, a PEA se 

constitui alvo de constantes e incessantes tentativas e de fugas através de túneis cavados pelos 

presos.    

Apesar de sua estrutura ter sido planejada de acordo com as exigências da lei para 

estabelecimentos de segurança máxima, logo após a sua inauguração ocorreu um motim 

praticado pelos internos recém chegados, que danificaram e destruíram boa parte de suas 

instalações. Atualmente, esta Unidade Penal apresenta uma estrutura que funciona 

precariamente, em especial no que concerne à segurança, sabendo-se que não foram evitadas 

as mais de dez fugas, isso evidencia a inexistência do Estado em desenvolver atividades 

educativas, laborativas e de lazer destinados a população carcerária, pois o que ocorre no 

cotidiano das prisões do Estado são projetos e ações que não atendem todos os apenados de 

cada estabelecimento prisional.  

Essa é mais uma questão que envolve e perpassa o cenário prisional, ou melhor, a 

população carcerária, pois as ações e projetos que deveriam ser destinados a atender a toda 

população sem distinção de qualquer natureza, só atende uma parcela ínfima diante da 

totalidade, o que gera muitas vezes a revolta por parte dos apenados que não têm a 

oportunidade de estudar, trabalhar e/ou desenvolver alguma atividade com a finalidade de 
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reinserção. Por isso, percebe-se a omissão das esferas estaduais e federais. No que se refere a 

esta realidade, ressalta-se que as autoridades competentes têm conhecimento dos dados, pois 

as vagas são oferecias por estes órgãos, e na prática que não há critérios bem definidos 

quanto à seleção do apenado para desenvolver atividades.  

Conforme informação recebida pela Ouvidora do cidadão e do Sistema 

Penitenciário (Guiomar Veras), em novembro de 2009, está em fase de elaboração o Manual 

de Padronização do SISPERN, que vai determinar e melhor definir normas gerais, regras de 

visitação, seleção para o desenvolvimento de atividades, projetos e ações para o processo de 

reinserção dentre outras questões que envolvem e estão diretamente ligadas aos 

estabelecimentos prisionais do SISPERN.  

Isso se deve ao fato de que atualmente não existe uma padronização de normas 

para as unidades prisionais do RN. Sendo assim, cada dirigente estabelece diferentes 

critérios, forma de administração e de trabalho, com vistas ao seu conhecimento, interesse e 

horário de trabalho, gerando assim conflitos com outros dirigentes e com a população 

carcerária, que é a parcela que mais sofre as consequências dessa situação, pois cada 

dirigente determina normas e regras diferentes e se inicia todo o processo de adaptação ou 

não, quando a prisão poderia ser apenas um processo de adaptação acaba sendo um processo 

em que cada dirigente assume a incumbência de administrar e gerir o estabelecimento 

prisional.  

O Complexo Penal Dr. João Chaves (CPJC) está situado na Zona Norte de 

Natal26. Sua construção foi iniciada na década de 1950, no governo de Sílvio Pedroza e 

finalizada na década de 1960, no governo de Mons. Walfredo Gurgel27, marcando assim, 

uma nova prática institucional prisional no contexto do RN. Antes desta unidade penal, 

existia uma cadeia pública localizada na Ribeira, onde hoje funciona o Centro de Turismo de 

Natal. Quando o CPJC foi concluído toda a população carcerária foi transferida. Este fato se 

deu aproximadamente na década de 1940.  

Essa instituição foi criada para funcionar como colônia agrícola, atendendo a 

contingente populacional de 529 apenados mostrados no quadro a seguir, conforme dados do 

Decreto nº 13.930 de 30 de dezembro de 1997: 

 

                                                 
26 Em 2008 o pavilhão fechado deste complexo foi demolido por péssimas condições de custodiamento de presos 
do sexo masculino, sendo construído posteriormente um complexo de Lazer e um pólo da Universidade do 
Estado do RN. 
27 Nasceu no dia 2 de dezembro de 1908, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. In: História do Rio Grande 
do Norte. Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/especial/histrn/hist_rn_13f.htm. Acesso dezembro de 
2009. 
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Complexo Penal 
Dr. João Chaves – 

Natal/RN 

Regime Fechado Masculino – Definitivo 
Regime Fechado Masculino – Provisório 
Regime Fechado Feminino – Definitivo 
Regime Fechado Feminino – Provisório 
Regime Semi-aberto Masculino 
Regime Aberto Masculino 
Regime Aberto Feminino 

140 
210 
28 
15 
100 
24 
12 

Total  
 
 

529 

       Quadro 1: Contingente populacional por regimes do CPJC 
        Fonte: Rio Grande do Norte - RN (1997) 

 

A trajetória histórica desta unidade penal foi marcada pela rotulação negativa 

posta pela imprensa local que perpetuou o título de Caldeirão do Diabo, em virtude do 

tratamento coercitivo ao qual eram submetidos os internos. Assim, o estigma e o grande 

número de motins e constantes fugas registradas em toda sua evolução serviram para 

denunciar as falhas existentes no processo de custódia dos reclusos.   

A Casa Albergue (ver planta baixa em apêndice B), é uma instituição subunidade 

do CPJC destinada ao cumprimento da pena em regime aberto, inaugurada em 10/12/1998 foi 

construída de acordo com o art. 93, que define: “A casa do albergado destina-se ao 

cumprimento da pena de reclusão em regime aberto, e da pena de limitação de fim de 

semana”.  

Na realidade isso não ocorre na Casa Albergue, em virtude do pavilhão da 

liberdade estar desativado, o qual abrigaria a população do semi-aberto. Diante disso, o 

albergue hoje abriga os presos do regime semi-aberto e aberto. A modalidade de prisão aberta 

foi reconhecida no Brasil como Prisão Albergue e introduzida pela lei n. 6.416, de 24/5/1977, 

no pensamento de Muakad (1990, p.71): 

 

O advento da prisão aberta é recente, sendo sua história muito interessante. É 
conhecida nos vários países com diferentes denominações tais como: prisão 
aberta, regime de semiliberdade, detenção noturna, regime “all’aperto”, ou 
prisão albergue, apresentando cada país peculiaridades próprias.  

 

 

A Casa Albergue não dispõe de estrutura para comportar sua população que 

cumpre pena em aberto e, por este motivo, muitos apenados são liberados pela direção e Juiz 

para dormir em suas residências, no entanto, é determinado que os reclusos se apresentem 

todas as noites para o controle (chamada) que é realizado à noite por um policial militar.  
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O Pavilhão Feminino (ver planta baixa em apêndice C) é também uma subunidade 

do CPJC, foi construída em 199028 é destinada para custodiar a população carcerária feminina 

em cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, e ainda as apenadas que 

se encontram no cumprimento da pena restritiva no fim de semana, como prevê a Lei de 

Execuções Penais. Este pavilhão dispõe de 14 celas, uma lavanderia, um refeitório o qual não 

é utilizado para este fim, mas para realização de cursos profissionalizantes e outras atividades 

educativas e, laborativas e uma cozinha que é mais usada pelo corpo da guarda (policiais 

militares) e pelas agentes penitenciárias, pois, praticamente todas as celas dispõem de fogão.  

A Penitenciária ou Colônia Agrícola Dr. Mário Negócio (PAMN), está localizada 

há 12 km da área urbana da cidade de Mossoró – RN, no Alto Oeste Potiguar. Em princípio, a 

idéia central para a construção deste estabelecimento prisional baseava-se no 

desenvolvimento de programas e/ou projetos agrícolas voltados à recuperação dos internos 

que cumpriam pena no regime semi-aberto.  

A necessidade de absorver reclusos oriundos de outras Unidades Penais que 

cumpriam pena privativa de liberdade em regime fechado fez com que fosse construída uma 

área específica para este fim, atribuindo status de penitenciária à Colônia Agrícola. De acordo 

com seu regimento interno, compete a esta Unidade Penal, dar cumprimento às decisões 

judiciais privativas de liberdade, cabendo a segurança e a custódia temporária das pessoas do 

sexo masculino e feminino, em cumprimento da pena, gozando do benefício do regime semi-

aberto.   

O Presídio Regional de Pau dos Ferros, situado na mesma cidade, foi construído 

com a finalidade principal de atender às determinações judiciais concernentes à custódia e à 

segurança dos reclusos dos regimes fechados e semi-abertos e também daqueles que 

aguardam o julgamento – provisórios, do sexo masculino.  

Em cumprimento ao art. 2º do regimento interno, o Presídio Regional de Pau dos 

Ferros (PRPF) tem por objetivo a segurança e a custódia dos presos do sexo masculino, que se 

encontram internados no estabelecimento por decisão judicial, em cumprimento da pena em 

regime fechado, somando no geral trezentos e setenta e oito reclusos. 

O Presídio Estadual do Seridó (PES), seguindo os mesmos preceitos das unidades 

citadas, está localizado em Caicó, destinando-se aos presos do sexo masculino e feminino em 

cumprimento de pena no regime fechado, semi-aberto e aberto, em consonância com a LEP. 

Em setembro de 2009, a pesquisadora teve a oportunidade de ir a trabalho (realizar entrevista 

                                                 
28 Esta unidade passa atualmente por uma reforma na estrutura no setor de atendimento para melhor servir a 
população.  
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social e parecer social de doze apenados), pois nesta unidade não há equipe interdisciplinar 

com profissionais que possam realizar o exame criminológico para progressão de regime do 

apenado.  

A equipe do Programa Saúde do Preso contratada neste ano pelo governo estadual 

foi destinada aos estabelecimentos da capital do estado, deixando assim as demais unidades 

sem equipe, em virtude do número reduzido de profissionais assistentes. Cabe ressaltar que o 

contrato temporário desta equipe foi cancelado a partir do dia 7 de dezembro de 2009. 

Nessa visita teve-se acesso a estrutura do presídio e através de conversas do 

cotidiano com agentes penitenciárias percebeu-se que a equipe trabalha com muita satisfação, 

e tem credibilidade perante o dirigente da PES. Na recepção central existe uma maquete da 

PES feita de madeira pelos apenados que trabalham no artesanato. (ver fotos a seguir) 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7-Vista panorâmica da PES                             Figura 8-Entrada central da PES  
      Fonte: PES, Nov. de 2009 

 

 

Conforme os dados de novembro de 2009, apresentados a seguir, a população 

carcerária desta unidade penal em cumprimento do regime fechado era composta por 282 

apenados entre homens e mulheres e por 96 em regime semi-aberto, conforme é observado na 

tabela a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PES, Nov. de 2009 
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Tabela 4: População Carcerária Geral - PES 

Pavilhão "A ": 48 

Pavilhão "B ": 102 

Pavilhão "C ": 85 

Pavilhão "D ": Feminino  33 

Parlatório: 14 
Apenados em castigo por 30 dias (em outros estabelecimentos do 
RN ) 0 

População Carcerária Fechado na PES – total 282 
Albergado: Pavilhão "A" – Masculino 27 

Albergado: Pavilhão "B" – Masculino 29 

Albergado: Semi-Aberto – Feminino 4 

Albergado: Aberto – Feminino 1 

Prestação de Serviço – Guarda do Presídio 35 

Total Albergado: 96 
Total Geral  378 

                    Fonte: PES, novembro de 2009.  

 

Observe-se que no Pavilhão D, destinado às mulheres, do total de trinta e três, 

dezesseis delas estavam em regime provisório, ou seja, ainda não haviam sido sentenciadas, 

apesar de estarem alocadas no presídio como se já tivessem passado por essa fase, o que 

mostra uma contração feroz da lei.  

Conforme a LEP, já citada neste estudo, a pessoa em regime provisório deve 

aguardar julgamento em cadeia pública, cujo local é específico para o cumprimento deste 

regime, mas o SISPERN só dispõe de uma única unidade desta categoria, que é destinada para 

homens, o que acarreta para as mulheres a permanência em delegacias e/ou estabelecimentos 

de regime fechado. Evidencia-se assim, a contradição entre lei e realidade, uma vez que o 

dispositivo do art. 37 do Código Penal Brasileiro determina: “as mulheres cumprem pena em 

estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição 

pessoal” (BRASIL, 1999, p. 18). 

Há também casos no setor masculino que ainda não foram a julgamento. Dos 

noventa e seis apenados que estavam em regime aberto existia um total de trinta e cinco 

prestando serviços, elementos muito importante para o processo de reinserção da população 

carcerária.  

O RN, além de contar com a existência de Centros de Detenção Provisória, 

atualmente, dispõe de quatro Cadeias Públicas, todas elas destinadas ao preso do sexo 

masculino. A Cadeia Pública de Caraúbas a 306 km da Capital foi inaugurada em 2004 e 

possui, em janeiro de 2010, um total de 160 (cento e sessenta) presos. A Cadeia Pública de 
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Mossoró, por sua vez, está localizada nas proximidades do Complexo Agrícola Dr. Mário 

Negócio e do Presídio Federal, inaugurado em 2009. Foi inaugurada no ano de 2002 e 

custodia hoje um contingente de 170 (cento e setenta) presos, que aguardam a sentença penal 

condenatória.  

Considerando o fato de estar localizado na Capital do Estado, bem como o número 

elevado de presos que custodia, destinaremos maior atenção a Cadeia Pública de Natal 

Professor Raimundo Nonato Fernandes – mais conhecida como Provisório – foi construída 

em 2002, com a capacidade para custodiar 160 homens que aguardam julgamento, ou seja, em 

regime provisório, em consonância com o art. 102 da LEP que define: “a Cadeia Pública 

destina-se ao recolhimento de presos provisórios”, (BRASIL, 1998, p.133).  

Tal estabelecimento tem como perspectiva de tentar solucionar o grande problema 

que afeta o Sistema Penitenciário do RN, em outras palavras, a superlotação das delegacias de 

polícia. Este estabelecimento prisional está localizado em espaço adjacente ao Complexo 

Penal Dr. João Chaves, na área urbana da capital, como preconiza o art. 104 da LEP: “o 

estabelecimento que trata desse capítulo será instalado próximo do centro urbano, 

observando-se na construção as exigências mínimas referidas no seu artigo 88 e no parágrafo 

único desta Lei“. (BRASIL, 1998, p.133). 

Quando inaugurado este estabelecimento prisional dispunha de uma boa estrutura 

física, deteriorado logo após receber sua população carcerária. Atualmente vem sofrendo com 

os mesmos problemas que afetam as prisões brasileiras, como a superlotação, a falta de 

estrutura física e de condições mínimas para custodiar apenados em regime provisório, bem 

como as constantes tentativas de fuga.  

Em novembro de 2009, em visita e conversa com a direção que está sob a 

responsabilidade de um agente penitenciário, a cadeia pública estava superlotada com 418 

homens, tendo uma população carcerária bastante rotativa em virtude da situação penal ainda 

não definida em alguns dias saem mais de vinte presos e chegam dez de uma única vez, 

provenientes de delegacias. Conforme dados oficiais da COAPE em janeiro de 2010 esta 

cadeia foi a que mais recebeu presos oriundos de delegacias em 2008, ver quadro abaixo: 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

37 18 38 19 18 14 39 36 65 30 44 82 440 

        Quadro 2: presos recebidos de Delegacias em 2008      
         Fonte: COAPE –JAN/2010. 
 



 107 

Os dados expressos mostram mais uma vez a realidade da superlotação, visto que 

a capacidade da cadeia é de 160 homens e em 10 de janeiro de 2010 estava com 418 

apenados, o que representa quase três vezes mais a sua capacidade. Então, torna-se difícil 

garantir a reinserção e os direitos humanos baseados no princípio básico que determina a LEP 

de que o preso deve ser alojado em um ambiente com condições mínimas de acomodação. 

Diante dessa situação, em 2001 a Anistia Internacional descreveu o seguinte quadro no 

relatório de visita ao Brasil:  

 

O sistema de detenção provisória aproxima-se do colapso sob pressão de um 
número cada vez maior de detentos. Os presos provisórios que aguardam 
julgamento sofrem em resultado do extremo acúmulo de casos no sistema. O 
ritmo da justiça brasileira é dolorosamente lento, e muitas vezes a tramitação 
dos processos até os tribunais leva anos. (ANISTIA INTERNACIONAL, 
2001, p. 24). 

 

Ressalta-se que a maioria dos internos em cumprimento de regime provisório 

lotados na cadeia pública, que estão ligados ao tráfico de drogas, assaltos e roubos. Se sua 

capacidade é de 160, calculando-se há um excedente de 217 apenados. A cadeia tem dois 

pavilhões A e B, com alas chamadas especiais, o parlatório está sendo usado como cela 

devido a superlotação.  

A cadeia pública conta com uma equipe de 40 agentes penitenciários, sendo seis 

mulheres que trabalham em dias de visita social e íntima, dois agentes destinados a escolta 

que a realizam junto com três policiais militares, quatro deles estão na parte da secretaria, 

sendo dois pela manhã e dois à tarde diariamente.  

A Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento foi construída para atender a 

população carcerária com necessidades especiais. no RN é a única que tem este fim. Localiza-

se no mesmo quarteirão do Complexo Penal Dr. João Chaves e do Presídio Provisório de 

Natal Professor Raimundo Nonato Fernandes, contando com uma razoável estrutura física, 

onde são abrigados apenados do sexo masculino e feminino. Com base nas informações da 

Direção, hoje na responsabilidade de uma psicóloga, no segundo semestre de 2009 sua 

população carcerária era de 42 reclusos, todos do sexo masculino e seu objetivo essencial, de 

acordo com o art. 6º do Estatuto Penitenciário do RN, é:  

 

Os Estabelecimentos Penitenciários Agrícolas, Industriais ou Mistos 
destinam-se a cumprimento de pena em regime semi-aberto. I – Hospital 
Penitenciário, II – Sanatório Judiciário, III – Hospital de Custódia. § 1º. 
Compete ao Hospital Penitenciário o tratamento médico ou cirúrgico dos 
presos e internos. § 2º. O Sanatório Judiciário destina-se ao recolhimento dos 
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presos ou internos portadores de moléstia infectocontagiosa. § 3º. O Hospital 
de Custódia destina-se ao cumprimento de medidas de segurança e ao 
tratamento psiquiátrico. (RIO GRANDE DO NORTE, 1998, p1).  
 
 

Não há como se pensar o sistema penitenciário brasileiro sem considerar alguns 

conceitos como os de grupo, processos grupais, instituições totais, instituinte e instituído, 

sanção, tendo em vista analisar e pensar qual é a política que a Instituição Prisional tem 

produzido e que vai balizar as práticas ou não de atividades direcionadas para o processo de 

reinserção da população carcerária.  

Com base no gráfico a seguir pode-se analisar a evolução da população carcerária 

no estado do RN.  
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                                Gráfico 1: Evolução da população carcerária do SISPERN 
                                Fonte: COAPE –jan/2010 

 

Com base no gráfico, percebe-se o nível crescente da população carcerária do 

estado do RN, evidenciando-se assim, que construir presídios não é a solução para minimizar 

a criminalidade. O Ministério da Justiça29 divulgou em janeiro de 2010 que o crescimento do 

SISPERN foi de 2,47% nos últimos dozes meses.  

Isso ainda representa que o número de presos para cada 100.000 habitantes é de 

160,30, e de acordo com o IBGE a população é de 3.003.087 habitantes. O número de 

servidores efetivos no sistema atinge um universo de 443 entre agentes penitenciários e 

equipes técnicas. No entanto, segundo informações da Ouvidoria do Cidadão e do Sistema 

                                                 
29 Disponível http://www.mj.gov.br/data/Pages/. Acesso em 20-01-2010.  
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Penitenciário, em fevereiro de 2010 o curso de formação de agente penitenciário será 

ministrado para os aprovados no último concurso, realizado em 2009, o que significa que 

serão mais 420 agentes penitenciários masculinos e 120 agentes femininas30.  

Esta evolução deixa evidente também a reincidência criminal, outro significado 

pode ser percebido no relato de um apenado  

 

Sou reincidente cinco vezes, a primeira vez minha pena era de 15 anos, a 
segunda de 33, a terceira de 48 e a última que juntou tudo deu 81 anos, 
quando eu tranquei minha matrícula na escola e estava na verdade trancado 
minha vida e abrindo uma porta a qual eu não sabia, a vida criminosa. 
Acabei lógico com grande parte da minha vida. Só agora depois dos trinta 
anos que vi a bobeira que fiz. Até porque hoje tenho tempo para analisar 
tudo. (Antônio, reincidente, art. 157, 155, 121(homicídio), 171 (estelionato) 
do CPB dentre outros, pena 80 anos).  

 

 

O Comunicado nº 38 da Presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- 

IPEA, apresentado em São Paulo, analisou a melhoria nos indicadores divulgados em 11 de 

janeiro de 2010. Diante disso, questiona-se ao Governo Federal como se justifica o aumento 

da criminalidade se o índice de pobreza teve uma redução conforme dados do IPEA. O 

presidente do Instituto, Marcio Pochmann relatou:  

 

Entre 2003 e 2008, a queda média anual na taxa nacional de pobreza extrema (até ¼ 
de salário mínimo per capita) foi de 2,1%. Já a queda média anual na taxa de 
pobreza absoluta (até meio salário mínimo per capita) foi de 3,1%. Caso o 
desempenho do período 2003-2008 seja projetado para 2016, o Brasil chegará ao 
ano da Olimpíada no Rio de Janeiro com indicadores sociais próximos aos dos 
países desenvolvidos. Se em 2008 a taxa de pobreza absoluta era de 28,8%, em 2016 
pode chegar a 4%. Da mesma forma, a pobreza extrema pode ser reduzida a 0% 
ressaltando que acabar definitivamente com a pobreza é um desafio que nem países 
altamente desenvolvidos conseguem superar. O intervalo de 2003 a 2008 foi o 
melhor período de redução da pobreza no País. (IPEA, 2009)31 

 

 

                                                 
30 No dia primeiro de fevereiro de 2010 iniciou o curso de formação dos agentes penitenciários. A pesquisadora 
está ministrando aula de trabalho de equipe e interdisciplinaridade e verificou que a maioria dos aprovados no 
concurso possui formação superior em especial em Direito, Letras, Pedagogia, dentre outras áreas.  
31 Dados disponíveis em http://www.ipea.gov.br/default.jsp.  Acesso em 15 de janeiro de 2010. 
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Cabe observar que no início da pesquisa a população carcerária do SISPERN era 

de 3.366, conforme dados do Infopen divulgados em junho de 2009. Em janeiro de 2010 essa 

população totalizou 4.116.  

Diante disso, o governo estadual destinou verbas para a construção de um Anexo 

Modular em Alcaçuz com mais 400 vagas e agora em 2010 será inaugurada a Cadeia pública 

de Nova Cruz – RN, que terá a capacidade para 300 vagas e já está em andamento o projeto 

para outras penitenciárias que deverão compor o SISPERN, localizadas no município de 

Macau e Ceará-Mirim, cujas licitações já saíram. Com isso, o Rio Grande do Norte será o 

próximo, dentre os 24 estados, a ficar livre de presos em delegacias.  

Este crescimento que agravou ainda mais a superlotação das prisões do RN se deu 

também pela determinação do Ministério Público em retirar todos os presos das delegacias e 

transferir para algum estabelecimento prisional do SISPERN, que de preferência deveriam ir 

para a cadeia pública local adequada para o preso provisório. Porém, estando a cadeia pública 

superlotada os presos foram distribuídos para todas as unidades e os de origem dos interiores 

do estado do RN foram deslocados para a penitenciária mais próxima de sua residência.  

Outra questão a ser considerada é que apesar dos dados atuais de reincidência não 

serem divulgados, o que dificultou um pouco a pesquisa ora relatada, pode-se inferir que este 

aumento não se deu somente no RN, mas em todos os estabelecimentos prisionais do Brasil, 

cujos números vêm crescendo constantemente.  

A política penitenciária do RN vem se efetivando como uma política que não se 

apresenta como prioridade, da mesma forma e natureza que nos demais estados brasileiros, 

desenvolvendo assim ações de cunho emergencial, sem continuações nos projetos, que não 

atendem a maioria da população dessas instituições. No estado do RN através da Lei 

Complementar de nº 289 de 03 de fevereiro de 2005 foi aprovado o Fundo Penitenciário 

Estadual, que com base no seu art. 1º: 

 

Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Fundo 
Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte – FUNPERN, com a 
finalidade de proporcionar recursos para financiar e apoiar a modernização, 
aprimoramento e humanização do sistema penitenciário estadual. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2005, p. 1). 
 

Com base no art. 2º da mesma lei os recursos do FUNPERN serão destinados para:  
 
 

I – à construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos 
penais; 
II – à instituição do regime semi-aberto com laborperatia ocupacional; 
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III – à formação, aperfeiçoamento, especialização e informatização dos 
serviços penitenciários; 
IV – à aquisição de material permanente, equipamento e veículos 
especializados imprescindíveis ao funcionamento das unidades integradas ao 
sistema penitenciário do Estado; 
V – à implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho 
profissionalizante do preso e do internado; 
VI – à formação educacional e cultural do preso e internado; 
VII - à elaboração e execução de projetos destinados a reinserção social dos 
presos, internados e egressos;  
VIII- a programas de assistência jurídica a presos e internados carentes; 
IX – a programas de assistência médica, odontológica, psicológica aos 
presos e internados carentes (RIO GRANDE DO NORTE, 2005, p.1).  

 

 

Através do FUNPERN o RN tenta manter suas unidades penais com  

investimentos constantes nas penitenciárias, a fim de minimizar as tentativas e realizações de 

fugas, que comumente ocorrem através de escavação de túneis, gerando altas despesas ao 

SISPERN. Além disso, visa uma melhor acomodação da população carcerária, o fundo 

penitenciário também auxilia na manutenção de veículos destinados à prestação de serviços às 

unidades, já que o acesso a algumas delas é de péssimas condições, como o acesso à Alcaçuz.   

De acordo com o Ministério da Justiça, em janeiro de 2010 o SISPERN recebeu 

2,90% do percentual dos recursos do Fundo Nacional do Sistema Penitenciário Nacional – 

FUNPEN, o que representa R$ 898.539,75, que foram investidos conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 5: Investimentos no SISPERN 

 

              Fonte: Brasil. Ministério da Justiça – jan, 2010.  

 

 

Percebe-se que os recursos recebidos contribuíram na manutenção do SISPERN, 

no entanto, observa-se que a quantia destinada a ações e projetos voltados para a reinserção da 

população carcerária e para a capacitação foi menor do que no aparelhamento e 

reaparelhamento. Outra questão já abordada neste estudo é o fato de que estas ações de cunho 

ressocializador ainda não atendem nem 30% da população de todo o estado, pois comparando 

os dados dos apenados que delas participam ainda são ínfimas diante do total de mais de 

Gastos Valor 
Aparelhamento e reaparelhamento – geral R$ 289.851,53 
Aparelhamento e reaparelhamento – informática R$ 231.881,23 
Reintegração social do preso, internado ou egresso R$ 188.403,50 
Capacitação em serviços penais R$ 188.403,50 
Total R$ 898.539,75 
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quatro mil presos (as). Conforme dados a seguir as atividades e projetos desenvolvidos no 

SISPERN são:  

 

Atividades Unidade em que é desenvolvida 
Oficinas de sandálias Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Alfabetização, ensino fundamental Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Artesanato Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Fábrica de detergentes; velas Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Trabalho na cozinha Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Assistência religiosa Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Curso de Pedreiro Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Projeto Nascer da Terra  Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Hortaliças Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Padaria Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Cozinha industrial Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Fazenda (gado) Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Pocilga Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Curso de Violão; Flauta, Pintura Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Filosofarte Complexo Penal Agrícola Dr. M. Negócio 
Confecção de bolsas e acessórios Complexo Penal Dr. João Chaves 
Projeto Tapete Mágico Complexo Penal Dr. João Chaves 
Teatro do Oprimido Complexo Penal Dr. João Chaves 
Projeto Transforme-se Complexo Penal Dr. João Chaves 
Projeto Reciclar e Renascer: cartuchos Penitenciária Estadual de Alcaçuz 
Projeto LibertaSom Penitenciária Estadual de Alcaçuz 
Lavanderia Penitenciária Estadual de Alcaçuz 
Pintando a Liberdade  Penitenciária Estadual de Alcaçuz 
Projeto Fênix Presídio Regional do Seridó 
Curso de Pedrarias Presídio Regional do Seridó 
Arte em Madeira Penitenciária Estadual de Parnamirim 
Cozinha; Padaria; Penitenciária Estadual de Parnamirim 
Alfabetização. Penitenciária Estadual de Parnamirim 
Assistência Religiosa Penitenciária Estadual de Parnamirim 
Artesanato em geral. Penitenciária Estadual de Parnamirim 
Projeto mente livre –Yoga Penitenciária Estadual de Parnamirim 

        Quadro 3: atividades desenvolvidas atualmente nas unidades prisionais do SISPERN 
        Fonte: SEJUC (2010). 

 
 

Ainda conforme dados da SEJUC da população carcerária do SISPERN que estão 

em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado, apenas 283 são 

cadastrados pelo convênio com órgãos do Estado e são beneficiados com salário e com a 

remissão de pena pelo desenvolvimento de sua função, os demais que trabalham só são 

beneficiados com a remissão de pena, garantia por lei.  
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Algumas das ações mostradas no quadro são frutos de investimentos e recursos do 

Governo Federal com parcerias com os Estados, como o processo de alfabetização e ensino 

fundamental. Em maio de 2009, além dessas ações desenvolvidas no âmbito das unidades 

penais do SISPERN, cerca de duzentos apenados que estavam no regime semi-aberto (598) e 

aberto (222) estavam trabalhando em órgãos públicos, inclusive na própria SEJUC, nas 

centrais do cidadão, na UFRN, dentre outros setores.  

Dois projetos destes são de nível nacional, como o Projeto Nascer da Terra em 

parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma ação voltada para a inclusão 

social de pessoas em privação de liberdade ou restritiva de direitos, aos egressos do sistema 

penitenciário e seus familiares no meio rural. Os participantes são todos capacitados para 

acessarem as políticas contidas no Programa Nacional de Crédito Fundiário, onde serão 

oferecidas oficinas de aprendizagem em cidadania, políticas públicas, desenvolvimento 

sustentável, agricultura, agroindústria e agricultura familiar.  

O Projeto Transforme-se conta com o patrocínio da Companhia Energética do RN 

com o Governo de Todos, através de Lei Estadual de Incentivo a Cultura Câmara Cascudo e 

ainda com o apoio da SEJUC e da Faculdade de Natal (FAL). Este projeto é desenvolvido 

com as apenadas do pavilhão feminino do CPCJ, que são capacitadas através de oficinas de 

artesanato, palestras sobre temas como: empreendedorismo, marketing de produtos, 

contabilidade para os não contadores, gestão estratégica de negócios e qualidade de vida, 

visando o conhecimento nas principais técnicas de administração e comercialização da 

produção.  As apenadas que estão no regime semi-aberto participam de feiras de artesanatos e 

tem um estande de vendas na FAL.   

Para falar sobre a reinserção econômica e social da população carcerária, é preciso 

contextualizar o processo que ele atravessa dentro do Sistema Prisional, assim como o caráter 

sociológico relativo a esses tipos de instituições, o contexto em que as atividades voltadas 

para a reinserção são executadas, além do propósito da LEP. No sentido de caracterização 

desse tipo de estabelecimento, Goffman (1974) aponta que algumas instituições da sociedade 

são “fechadas” no sentido de que o contato com o mundo externo é simbolizado por uma 

barreira à relação social, e em muitas vezes por proibição à saída dos internos. 

Em função desses aspectos, o trabalho realizado a partir de atividades direcionadas 

para a reinserção é o liame entre o mundo prisional e o mundo externo, garantindo ao apenado 

aprender algum ofício e/ou atividade que possa minimizar a distância entre ele e a sociedade 

ao concluir sua pena, bem como servir para sua readaptação em todas as esferas, posto que, o 

exercício de atividades de natureza laborativa, educacional e/ou recreativa pode oferecer ao 
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reeducando formas de descobrir qualidades e habilidades para produzir e reproduzir sua 

própria sobrevivência e existência como pessoa de direitos. 

Na concepção de Marx (1989), o trabalho é a categoria que funda o 

desenvolvimento do mundo dos homens como uma esfera distinta da natureza. Para ele, a 

essência do ser humano está no trabalho, pois através deste o homem transforma a natureza; 

trabalhando, o homem se relaciona com outros homens, produz máquinas, obras de artes, cria 

instituições sociais, crenças religiosas, hábitos que são diferentes, modo de vida específico, 

adquirem novas potencialidades e capacidades, ou seja, se socializa.  

O trabalho humano tem uma qualidade específica, distinta de um mero labor 

animal, já que os animais também trabalham e produzem, somente para atender às exigências 

práticas imediatas, exigências materiais diretas dos mesmos ou de seus filhotes, portanto, não 

podendo ser livres ao trabalharem, pois a atividade dos mesmos é determinada unicamente 

pelo instinto ou pela experiência limitada que podem ter. O que ocorre com o homem é 

diferente. Anterior à realização de seu trabalho, o homem é capaz de projetá-lo em nível de 

sua consciência.  

Portanto, pensar em atividades de reinserção é antes de tudo pensar o contexto de 

alguém que vive como internado em uma instituição total, pois, isso impõe ao sujeito outro 

processo de subjetivação onde suas ações, idéias e afetos são modulados a partir do que existe 

de forças sejam elas legalizadas e/ou paralelas. É preciso pensar ainda que o trabalho dignifica 

o homem e o faz senti-se útil, produtivo e cidadão.  

Esses projetos voltados para a reinserção do apenado, além dessa atribuição 

direcionada à formação e qualificação da população carcerária, contribuem também para a 

redução da ociosidade na prisão, sabe-se que a ociosidade no cotidiano prisional é um dos 

fatores para a geração de conflitos entre a população, pelo fato deles permanecerem por 24h 

juntos, seja na cela e/ou na quadra de esporte durante o tempo que é destinado para o banho 

de sol.  

Em síntese, percebe-se que desde o surgimento da prisão aos dias atuais ela tem 

desempenhado uma função muito bem delimitada de custodiar a pessoa em cumprimento de 

pena, no entanto, sem proporcionar/possibilitar as condições necessárias que possam atender 

os preceitos legais, que visam o processo de reinserção do apenado seja na esfera nacional, 

seja na realidade do SISPERN. Os dados também mostram o crescimento e aguçamento da 

violência, da criminalidade e consequentemente da população em situação de cárcere em 

virtude de toda conjuntura social, política e econômica do país.  
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No capítulo seguinte, a linguagem, como prática social e expressão de cultura, será 

discutida, bem como suas singularidades que fazem parte do cotidiano prisional da PEP, 

produzindo efeitos de sentidos.   
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“Os significados das palavras emergem dos usos 
que fazemos delas” (Wittgenstein)  
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“O grau máximo de liberdade está em pensarmos 

com a razão” 

(Platão) 
 
 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A prisão, desde seu nascimento até o cenário atual, tem sido alvo de constantes 

debates e notícias em toda a imprensa brasileira e no mundo, com questões, em especial, que 

retratam a inexistência da efetivação dos direitos humanos da população carcerária do país. O 

Estado, no cumprimento do seu direito de custodiar a pessoa presa, está deixando de efetivar 

os parâmetros legais com vistas ao processo de reeducação do recluso.  

A realidade dos estabelecimentos prisionais do país é caracterizada por cadeias 

superlotadas, que apresentam péssimas condições de isolamento e alimentam a ociosidade dos 

internos, o abuso de poder, às relações de poder não institucional que facilitam os contatos 

intra e extraprisão, contribuindo, ainda, para o fortalecimento e expansão das facções 

criminosas, que comandam o crime dentro e fora da prisão. E ainda o crescimento das práticas 

violentas, em todas as dimensões, seja física, sexual psicológica e/ou simbólicas. Sobre isso 

Bourdieu (2005) comenta que a violência não se define somente na esfera física, mas é nessa 

esfera que a visibilidade pode ser maior.  

No ambiente social, a violência expressa por meio da omissão e da indiferença em 

relação ao outro, não recebe os mesmos limites, restrições e/ou sanções que os atos de 

natureza física. Porém, a violência produz repercussão no plano psicossocial além do efeito 

emocional que muitas vezes é maior do que no físico. Isso porque a violência afeta valores 

importantes do ser humano, como por exemplo, o seu eu, a sua auto-estima, a sua moral. Esta 

conduta moral no espaço do cárcere deve ser seguida e muito respeitada, como evidenciaram 

os depoimentos dos sujeitos da pesquisa, tendo em vista que a infração dessa norma e regra de 

conduta pode representar e significar a morte do infrator.  

Essa realidade ainda fortalece as situações discriminatórias, tanto internas quanto 

externas ao ambiente prisional, em decorrência das marcas que a pena de reclusão projeta 

sobre o sujeito sentenciado, visto que o próprio termo ‘presidiário’ ou ‘preso’ comumente 

empregado para identificar o sentenciado, expressa uma série de valores negativos e questões 

subjetivas oriundas do processo e da execução penal. 

No entendimento da teoria de Goffman, o estigma do sujeito que está inabilitado 

para a aceitação social de forma plena, promove a depreciação do portador de algum modo 

aponta um tipo de diferença significativa da qual resulta o preconceito. E, em se tratando da 

população carcerária, as formas de preconceitos se expressam desde as práticas constantes na 

sociedade, por exemplo, a restrição e até mesmo a rejeição à inserção no mercado de trabalho 

após seu livramento condicional ou o cumprimento total da pena, quando deixa de ser 

considerado preso, condenado dentre outras determinações.  



 242 

Dessa forma, a realidade vivenciada nas prisões tem mostrado a não efetivação da 

essência das Leis (LEP, CPB, CFB) em todas as esferas do cumprimento da pena de reclusão, 

bem como no tratamento digno à pessoa presa, aos seus familiares dentre outras dimensões. 

De fato o que vem ocorrendo na realidade do espaço prisional é o inverso de tais preceitos 

legais e sociais, contribuindo dessa forma, na produção da sua própria clientela, justamente 

por não exercer a sua função, que se agrava diante de toda estrutura social e econômica em 

que vive a sociedade, ampliando cada vez mais a marginalização e escassez de ações voltadas 

para o processo de reinserção da população carcerária, evidenciando a ineficácia da Política 

de Segurança Pública brasileira. 

Mediante o exposto, essa realidade vivida pelos apenados nas prisões brasileiras e 

no sistema penitenciário do RN contribui para compreender as razões que configuram o 

espaço prisional como um ambiente estereotipado, um lugar onde os internos vivem a tensão 

entre os mecanismos de controle, normas, ‘disciplina cerrada’ e vigilância no âmbito 

institucional, e as relações de sociabilidade mediadas pelo exercício de poder não 

institucionalizado e a constante produção de códigos linguísticos que produzem significados e 

sentidos tecidos entre os apenados como uma das formas de resistência ao sistema e seus 

meandros institucionais. 

Sendo assim, a escolha da temática dessa pesquisa resultou na análise do outro 

ângulo do sistema prisional, ou seja, os códigos de sustentação da linguagem criados e tecidos 

no cotidiano prisional, que se configuram com efeitos de sentidos diversos. Na perspectiva de 

Orlandi em sua obra, As formas do silêncio, que argumenta mostrando que o sentido é sempre 

produzido, portanto, fruto de determinado lugar e que essa produção se dá conforme a posição 

do sujeito social nesse contexto do ambiente.  

A prisão se configura em um universo em que há um processo de aprendizagem 

imensurável, um campo em que é possível conhecer o limite das ações humanas, do poder do 

homem, se constituindo em um espaço institucional de múltiplas contradições, de incertezas, 

além de ratificar que o ser humano é parte do meio, das leis, das condições, das situações e 

dos conflitos que permeiam as relações de sociabilidade que dão sentido à vida humana, 

independente do grupo em que esteja inserido. 

Cabe, portanto, compreender o cárcere como um espaço real composto por seres 

humanos que são sujeitos de direitos e de deveres, que vivem em situações precárias devido 

aos inúmeros fatores já evidenciados neste estudo, como a superlotação dos estabelecimentos 

prisionais do país, o descompromisso dos governos, a morosidade da justiça, a própria 

sociedade, que permanece inerte às mazelas sociais e o cenário político e econômico que não 
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contribui para a efetivação da dignidade da pessoa humana e, em particular, da população 

carcerária. Significando, conforme as palavras de Bobbio (1992) na sua obra A era dos 

direitos, que o fato dos direitos estarem garantidos e consagrados na Lei não implica, 

necessariamente, a sua efetivação, ou seja, uma coisa é proclamar esses direitos, outra é 

desfrutá-los.  

A pesquisa evidenciou que desfrutar dos direitos no locus de investigação não é 

tarefa fácil, isso representa dispor de certas regalias, bom comportamento e boas relações com 

os dirigentes e agentes penitenciários, assim, a efetivação dos direitos na prisão está 

subordinada, na maioria das vezes, a essas questões e não ao fato de estar legitimada na forma 

da Lei através dos dispositivos da Constituição Federal, LEP e Código Penal Brasileiro.   

Nesse ínterim, os resultados deste estudo apontam exatamente essa situação, pois, 

os direitos da pessoa em situação de cárcere mesmo estando amparado pela legislação do país, 

o Sistema Penitenciário Brasileiro, bem como na realidade do SISPERN, vem se mostrando 

ineficaz no tocante à realização da essência dos referidos parâmetros legais, ou seja, na 

concretização dos direitos humanos através de ações de natureza (re)educativa. Os 

depoimentos dos apenados demonstraram como a dinâmica prisional apresenta inúmeras 

dificuldades para alguns apenados no acesso aos seus direitos, como ir ao médico, na não 

distribuição do material de limpeza pessoal, na oportunidade de desenvolver atividades que 

contribuam para a remissão da pena dentre outras. 

Outra questão em relação ao mundo do trabalho no espaço da PEP é que ele 

recebe determinações e efeitos legais distintos do labor exercício pelo homem livre, além da 

remissão da pena, o apenado que exerce qualquer atividade de cunho laboral, dispõe de 

algumas regalias, como em dia de visita seus familiares têm prioridade, ainda o fácil acesso a 

garantia dos seus direitos e contatos com dirigentes e com a equipe de agentes penitenciários, 

dentre outras.  

No entanto, por outro ângulo, para os demais apenados que estão excluídos do 

mundo do trabalho duas vezes, fora e dentro da prisão, eles vêem os internos que 

desenvolvem atividade laboral como os cabuetas, os falsos, (no repertório deles). Essa 

situação gera conflitos no cotidiano prisional, pois, o cotidiano é heterogêneo, é a vida de 

todos os homens, independente do ambiente do qual ele faça parte, seja na sua simplicidade e 

complexidade, na sua diversidade e unicidade.  

Essa situação tem ainda como causa mais direta a ausência de atividades de 

natureza social, laborativa e educacional, bem como de formação e qualificação profissional, 

que contribuiria para a ocupação e o processo de reinserção da população carcerária, haja 
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vista que as atividades existentes são insuficientes e de cunho paternalista não atendendo a 

toda população carcerária tanto na realidade nacional, como no SISPERN.  

É necessário, portanto, lembrar que as ações e/ou projetos desenvolvidos nas 

prisões ainda são ínfimos e, consequentemente, não são universais. Isso aumenta a ociosidade 

no cotidiano da prisão, além do constante isolamento, privação de todos os direitos, da 

superlotação que traz sérias complicações para o sistema e de forma direta para os apenados e 

aos seus familiares. 

Com base na pesquisa, percebeu-se que, como toda instituição total, na Penitenciária 

Estadual de Parnamirim, há esferas distintas no exercício do poder. De um lado, as normas, regras, 

códigos de conduta, repertórios linguísticos não inscritos, no entanto, tecidos pelos apenados, que 

administram a dinâmica do cotidiano prisional, regido através das relações e contatos intra e extra 

institucionais, exercício do poder dentro e fora da prisão, como forma de resistência ao sistema de 

controle e disciplina.  

Nessa ótica, os apenados criam/recriam um espaço em que cada grupo estabelece seu 

domínio e exercício de poder não institucionalizado, seguindo uma hierarquia de liderança e de 

funções/atribuições de tarefas, desde a de limpeza da cela até o fato de assumir crime de outro 

interno, quando necessário.  

Na outra esfera da dinâmica prisional da PEP existem as normas, regras escritas que 

dão sentido aos meadros institucionais, fixando uma rotina diária com horários estabelecidos para 

as refeições (café, almoço e jantar), além do horário para dormir, determinando através do 

exercício do poder institucioanlizado, não somente pelas leis, mas, também por cada dirigente que 

assume a penitenciária, adota formas de vigilância, controle e disciplina para a população 

carcerária.  

Isso contribui para que o mundo da prisão esteja inserido em constantes incertezas, 

inseguranças, mas também regido por normas, regras de condutas e um modo de vida muito 

particulares determinado pelos apenados que exercem seu poder paralelo como um dos 

mecanismos de resistência ao sistema prisional, em especial, para manter suas normas, regras, 

linguagem e até sua sobrevivência.   

Como foi mostrado através de depoimentos que consideram o cotidiano prisional 

da PEP com determinações, configurações e sentidos que apontam para a resistência dos 

sistemas de mecanismo de controle, vigilância e submissão contra o poder institucionalizado. 
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Um espaço social e cultural com representação coletiva e significados singulares. Por isso, a 

os códigos de sustentação da linguagem no espaço prisional tem uma função de contribuir, de 

mediar e de facilitar a comunicação entre os apenados e entre os pavilhões, ou seja, ela é 

criada com fins particulares e com efeitos de sentidos diversos. Na reflexão de Foucault 

(1999), o mundo é aberto de signos, que se precisa decifrar. Tais signos revelam similitude e 

afinidades.  

Na prisão, além disso, os signos revelam uma forma de resistência ao sistema 

prisional vigente, revelando-se como prática social e cultural das relações de sociabilidade e 

do exercício de poder que são criados e tecidos a partir do cotidiano e da dinâmica do cárcere.  

Sendo assim, a linguagem, além de representar um repertório com significados e 

valor moral, ela está na base do código de conduta/honra, contribuindo nas regras no respeito 

que o apenado dispõe junto aos demais, por isso, a linguagem também delimita estruturas para 

o exercício de poder. Dessa forma, a linguagem vai mais além do papel desempenhado fora da 

prisão, pois, no espaço do cárcere ela representa disputa de poder, elemento eficiente de 

persuasão e de liderança na conquista do respeito, da honra e da obediência dos apenados no 

cumprimento das regras não institucionalizadas.  

De acordo com Oliveira (2006), no cotidiano é impossível determinar a 

significação das palavras sem considerar o contexto sociopolítico em que são criadas e 

tecidas. Isso implica entender que não é possível compreender os códigos que sustentam a 

linguagem na prisão fora do seu ambiente, da sua contextualização social, cultural e 

econômica que revelam a singularidade de cada repertório linguístico criado e usado pela sua 

população com efeitos de sentidos ainda mais singular.     

Dessa forma, a linguagem expressa nos códigos/repertórios linguísticos tecidos pelos 

apenados dá vida à dinâmica prisional. Códigos que também mandam mensagens como as 

tatuagens, as quais com base nos resulatdos do estudo, delatam traços da personalidade do interno, 

cada uma possui um significado específico, só é compreensível para quem vive na prisão ou no 

mundo do crime, que flaga as informações fornecidas pelas inúmeras tatuagens, que mostram a 

tificicação do delito, grau de periculosidade dentre outras.  

Outra forma de expressão dos códigos/repertórios linguísticos usados na prisão são os 

escritos nas paredes das celas, os recortes de revistas e os diversos sentidos e significados das 

palavras que atendam às necessidades e objetivos de cada grupo social, representando a riqueza da 
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linguagem desse ambiente repleto de diversidade social, cultural e, por que não dizer, econômica, 

já que a prisão também mostra sua face capitalista, o que foi percebido através dos depoimentos 

que existe um liame direto entre a escolha do líder do grupo, do pavilhão ou até da prisão como um 

todo, com o poder aqusitivo, o crime cometido, as relações estabelecidas intra e extra muros da 

prisão, características que manipulam, legitinam e sustentam a vida no cárcere.  

Nesse sentido, a prisão cria uma sociabilidade muito particular que põe em 

comunicação constantes os sujeitos que nela vivem, que vão tecendo laços sociais de um modo ou 

de outro e, consequentemente, vão construindo seus significados, códigos linguísticos e estilo de 

vida que dão sentido à dinâmica do cotidiano prisional. Um espaço, com uma teia de relações, 

ações, condutas, normas e regras diárias, que favorecem a produção, como argumenta a teoria 

foucultiana, da sua própria clientela. A prisão se torna um mal necessário á sociedade, que também 

contribui na produção da delinquência. 

O futuro dos estabelecimentos prisionais do Brasil não pode ficar à mercê da 

população carcerária. Por isso, sem a pretensão de esgotar o assunto, ficam algumas sugestões 

para o Sistema Penitenciário do país e do SISPERN, tão carentes de ações/projetos e 

iniciativas por parte dos governos e da sociedade, nos quais sobram críticas e faltam 

alternativas para efetivar os preceitos legais. 

Portanto, com base nessa pesquisa  apontamos alguns caminhos com alternativas e 

sugestões de cunho social, educacional e laboral, voltados para a reinserção do apenado ao 

mundo do trabalho, através de ações como:  

• Criação/implantação de programas municipais, estaduais e nacionais de 

incentivo às empresas para absorver a mão de obra carcerária em regime semi-aberto, aberto e 

para os egressos do sistema penal; 

• Desenvolvimento de ações direcionadas à família dos apenados;  

• Criação de oficinas de trabalho para viabilizar a formação e qualificação 

profissional dos reclusos, ampliando os convênios com Fundações, Universidades, Empresas 

Privadas, Organizações Não-Governamentais, a fim de fomentar as alternativas e, postos de 

trabalho para os presos;  

• Estimular, junto ao poder judiciário local, a criação do Conselho da 

Comunidade, previsto pela Lei de Execução Penal, e outros órgãos permanentes para debater 

e estabelecer metas para a melhoria do Sistema Penitenciário e de políticas de reinserção 

social e econômica da população carcerária; e desenvolvimento de ações voltadas para a 

assistência à saúde e sociais em todas as unidades penais com vistas à efetivação da 
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assistência à saúde, social, educacional, religiosa, material e jurídica aos reclusos, 

considerando – de acordo com a realidade que foi identificada nos dados deste estudo – a 

carência, ou melhor, a ausência da efetivação dos direitos inerentes a população carcerária 

consagrados na legislação brasileira.  

Em síntese, propusemos que tais ações sejam direcionadas para a maioria da 

população carcerária de forma a atender aos preceitos legais e assim contribuir no processo de 

reinserção social.  

Portanto, espera-se que essa pesquisa signifique uma contribuição teórica e 

empírica para que os profissionais e estudiosos do tema possam conhecer e compreender a 

linguagem no espaço prisional.  
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“A cada um de nós compete uma tarefa 

específica, na difusão do bem”  

(PASTORINO, 2002) 
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APÊNDICE A 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA 

 PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PARNAMIRIM-PEP 
 
 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 
1. Entrada na PEP   

(    ) Menos de 1 ano   (    ) Entre 2 a 4 anos    (     ) mais de 4 anos  

2. Artigo (s): _________________________  Pena: ______________________ 

3. Local do delito:  (    ) natal (  ) Parnamirim     (   ) outro qual:_____________ 

4. Estado civil: (    ) solteiro (     ) casado (    ) união estável (     ) viúvo 

5. Faixa etária: (   )   21-30      (     ) 31-40    (   ) mais de 41 anos 

 

6. Situação Econômica: (    ) boa  (    ) precária (      ) razoável 

7. Nível de escolaridade: 

(    ) superior completo    (      ) alfabetizado (       ) não alfabetizado    

(   ) fundamental. Completo  (     ) fundamental. Incompleto   

(     ) médio completo  (     )  médio incompleto   (    ) superior incompleto     
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8. Naturalidade: (   ) natal   (     )  interior do estado qual:____   (   ) outro estado qual: ______ 

 

9. Profissão: _____________________ 
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ANEXO A 

 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  

Secretaria de Defesa Social.  

 

   
Penitenciária Estadual de Parnamirim -PEP  

NOME:             PRONT Nº     

                    

Prisão Provisória Artigo Entrada no CPJC Local do Delito 
Juízo de 
Instrução 

          

Origem Doc. Autorização da Transferência Oficio / Data 

            

                  

          

Fuga Recapturado Observação   Vulgo:     

              Cútis:    

              Cabelos:    

                Olhos:    

Faltas Diciplinares:        Dentes:    

Data: Tipo: Sanção   Orelhas:    

                Boca:    

                Nariz:    

                Estatura:     

Regime Inicial:     Local de Rec   Comportamento:   

Transferência:   Local:   Motivo:   Data:     

Estado Civil:   Filhos:        Tatuagem:     

Nome:              

              

Situação Econômica:           Cicatriz :      
 
     

 
     Grau de Instrução :         

       Classe do Delito:      

       Data de Nasc:      

       Naturalidade:      

       Profissão:       

        Filiação:       

Polegar Esquerdo Polegar Direito         

                    
Progressão de 
Regime:   Data:  Oficio:     
Progressão de 
Regime:   Data:  Oficio:     
Livramento 
Condicional:   Data:  Oficio:     

Alvará de Soltura:   Data:  Oficio:     

Outros:    Data:  Oficio:     

                    

Endereço:           Ponto de referência:     

Data:                   

                    

Dados Sobre o Trabalho         

Empresa:   Função:   Saída em: Início em: Motivo:   Endereço:   
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ANEXO B 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA 

 PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PARNAMIRIM-PEP 
 
 

PRONTUÁRIO – GRUPO DE YOGA 
 
 
Nome: __________________________________ Idade: __________ Raça:___________. 
Sexo: ______ Nacionalidade:____________Natural:__________Profissão: ____________. 
Grau de Instrução: _____________________ Data/início das aulas de Yoga:___________. 
Motivo da Prisão (art.) _______ Tempo Preso ______ Sentenciado? _____ Tempo: ______ 
Tem problemas em juntas, articulações ou coluna vertebral? ______Quais? ____________ 
Sente tontura ou mal-estar quando com cabeça baixa? ______. 
Se SIM, há quanto tempo? ______________________. 
Já praticou algum esporte regularmente?_____.Qual?_______________ Tempo? ________ 
É fumante? ______ Quanto Tempo? _________Quantos Cigarros/dia? ______. 
Usa drogas? _____ Quais? ___________________________ Tempo? _________________ 
Já usou? ______ Quais? _____________________________ Tempo? _________________ 
Outros hábitos de vida atual:___________________________________ 
Outros hábitos de vida pregressa: _____________________________________________ 
Antecedentes fisiológicos:____________________________________________________ 
Antecedentes patológicos: ____________________________________________________ 
Histórico de Doença familiar: _________________________________________________ 
Doença Infecciosa: _________________________________________________________ 
Tem algum sintoma que deseja relatar nesse momento? _________________________ 
Em repouso: PA: ____________ P/min___________P/min _________T:______________. 
Após movimento: P.A: ________P/min __________ P/min_________T:______________. 
E.C.G.:__________________________________________________________________ 
RX Tórax: ______________________________________________________________ 
 
Exames laboratoriais: 
Hemograma:_____________Glicose __________________________________________ 
                    _____________ Colesterol ________________________________________ 
                    _____________ Triglicerídes ______________________________________ 
                    _____________ Tipo sanguíneo ____________________________________ 
                   _____________  Testes luéticos ____________________________________ 
                   ______________ Anti-HIV ________________________________________ 
                   ______________ Proteínas totais e frações ____________________________ 
                   ______________ Urina – EAS ______________________________________ 
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