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1. Resumo 
 

 Com o objetivo de trazer à realidade o que muitos acreditam ser utopia, este 

mero trabalho buscará apresentar um pouco sobre o desenvolvimento – histórico 

das penitenciárias brasileiras e as consequências causadas aos que nela se 

encontram, tanto no plano interno quanto no externo. Muitos dizem que a repressão 

é o caminho para se ter o controle, mas um novo modelo de tratamento em relação 

a penitenciária para com o preso está revolucionando a cidade de Santa Luzia 

(MG), as chamadas Apacs (Associações de Proteção e Assistência ao 

Condenado), está proporcionando responsabilidade e dignidade aos reclusos.  

 

2. Introdução  
 

 O sistema carcerário brasileiro começou a ter sua própria forma com a 

promulgada Constituição de 1824, antes obedecendo às Ordenanças Filipinas, 

resultante de ser colônia portuguesa. Mas, foi somente no ano 1830 que surgiram 

as penas, ditadas de duas maneiras: a simples e a com trabalho, mesmo assim 

ambas ainda poderiam possuir caráter perpétuo.  

 Durante o período de 1824 até 1890 muitas mudanças ocorreram, entre elas 

a criação do primeiro código criminal, bem como também a Casa de Correção de 

São Paulo e Rio de Janeiro, que traziam o modelo de países de fora como Filadélfia; 

o código penal passou por reforma e aboliu algumas penas mais severas e limitou 

em 30 anos o limite das penas. Infelizmente a superlotação das celas já era um dos 

problemas encontrados, sendo este em 1905 observado, repercutindo em uma 

nova lei para a substituição dos antigos modelos penitenciários.  

 Findando a breve linha do tempo, temos com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, em seu Art. 5º, caput, garantia aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, entre os direitos, o de liberdade e igualdade. 

E de uma forma mais direcionada nos incisos III, XXXVII, XXXIX, XL, XLVII 

(alíneas a, b, c, d, e) e XLIX, do artigo supracitado, temos sobre os direitos e 

garantias do preso. Em relação às mulheres, no inciso L, além de outras garantias 

é assegurado condições para que permaneçam com seus filhos durante o período 

de amamentação. 

 

 



3. Objetivo 
  

 Para que haja uma melhora nas estatísticas e principalmente no convívio 

social, a repressão não é a resposta, temos como verídico o ocorrido na Casa de 

Correção de São Paulo em 1992 (“Massacre do Carandiru”), onde houve uma 

intervenção da Polícia Militar para conter uma rebelião; caso a opressão tivesse 

sido positiva, não teriam sido criados nos anos seguintes as facções, entre elas a 

maior e mais organizada que conhecemos no Brasil, o chamado PCC (Primeiro 

Comando da Capital).  

Dados recolhidos pelo Centro Internacional de Estudos Carcerários, mostra 

quais são países com maior população carcerária, em 1º lugar se encontra os 

Estados Unidos e em 4º lugar está o Brasil. Resultante de um modelo “educacional” 

agressivo, o número de reincidentes chega a registrar 60%, tendo também uma 

população carcerária de 2.239.751 detentos, o equivalente a 716 detentos por 100 

mil habitantes. O considerado “país modelo” pelos brasileiros, detém o maior 

número de portes de armas per capita do mundo, no último ano do governo Obama, 

recebeu alertas para conter a violência. 

Um estudo realizado pelo Martin Prosperity Institut (Gun Violence in U. S. 

Cities Compared to the Deadliest Nations in the World), no ano de 2013 recolheu 

informações de vários órgãos públicos e fez uma analogia dos crimes resultantes 

em morte, causados com armas de fogo nas cidades, comparando - as com as 

taxas de mortes dos países mais violentos pelo mundo. O estudo apresentou que 

Nova Orleans, a cidade que mais mata por arma de fogo no país tem quase a 

mesma taxa de mortes que Honduras, o país que mais mata no mundo e 

Washington foi comparada a São Paulo.  

 

4. Metodologia  

 
Utilizando consulta em artigos, documentários, pesquisas científicas, dados 

bibliográficos, livros e mormente fundamentado em estatísticas concretas de 

órgãos públicos e privativos nacionais e internacionais.  

Em conjunto com o tema proposto pelo congresso, a modificação das 

cadeias desvendará perspectivas de novas ideias para o que chamamos de 4ª 

Revolução Industrial, beneficamente proporcionando ao mundo uma comunicação 



positiva e humana do que pode ser feio nas demais áreas, como por exemplo 

saúde, educação e empregabilidade que são responsabilidades de cada país, 

desenvolvendo – os verdadeiramente.  

 

5. Desenvolvimento 
 

O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência, a taxa 

média é de mais ou menos 70%, isto é, 7 em cada 10 criminosos. Fatores 

estruturais aliados ainda à má alimentação dos apenados, seu sedentarismo, o uso 

de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão, fazem com que o réu 

chegando lá em condições sadias, de lá não saia sem ser acometido por uma 

doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas (LEAL, 1998). 

Mas afinal, o que esperar de um processo que propõe reabilitação àqueles 

que efetuam algum tipo de delito, entretanto nada oferece aos mesmos para que 

sejam verdadeiramente reinseridos. O cenário atual consiste em presídios 

depredados, pouquíssimos ou nenhum programa educativo para os detentos, 

sendo praticamente inexistente o incentivo cultural; tornando - os assim 

abandonados e prontos para serem (re)inseridos nas facções “que ao contrário do 

governo, oferece proteção e cuidado”.  

Situação contrária é a encontrada na Noruega, considerada pela ONU, em 

2012, o melhor país para se viver, ficando em 1º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano e posicionado em 8º lugar, com a menor taxa de 

homicídios no mundo, de acordo com levantamento feito pelo Instituto Avante 

Brasil. O sistema carcerário norueguês chega a reabilitar aproximadamente 80% 

dos criminosos, é uma das menores taxas de reincidência do mundo. 

 

6. Resultados Preliminares 

Outro país com ótimos resultados é a Holanda, que na última década, fez com 

que o número de detentos caísse, cerca de 43%. Em 2016, caindo para 57 presos 

para cada 100 mil habitantes, bem abaixo da realidade brasileira, que é de 300 

presos por 100 mil habitantes.  

 

 



[...] 

Em 2013 foram noticiadas pela imprensa holandesa algumas grandes 

reformas para o sistema prisional holandês. Essas reformas foram 

introduzidas a fim de economizar 340 milhões de euros, uma grande parte 

dos milhões de euros de cortes que estão a ser implementados pelo 

Ministério da Segurança e Justiça até 2018. 

[...]  

Em prisões holandesas, os detentos são preparados para voltar ao 

convívio social e devem mostrar responsabilidade nas atividades. Uma 

série de cortes foi feita na tentativa de se criar de condições mais austeras 

para os presos na Holanda. Algumas atividades oferecidas aos presos 

agora serão limitadas a 28 horas por semana, e mais da metade de todos 

os prisioneiros vão ser alocados em várias celas conjuntas. 

O secretário de Estado da Segurança e Justiça, Fred Teeven, o 

responsável por trás dos planos, espera aumentar o uso de identificação 

eletrônica, a fim de preencher a lacuna deixada pelas instituições de 

fechamento. Aqueles presos que estiverem detidos com aparatos 

eletrônicos, serão forçados a procurar e manter um emprego para si, e se 

eles não conseguirem, serão forçados a fazer serviço comunitário em seu 

lugar. Se um detento eletrônico não tiver um emprego, então a ele só será 

permitido deixar sua residência por até duas horas por dia. 

(GOMES. Jus Brasil, 2013) 

 

Posteriormente, a Suécia decidiu reformular seu sistema, aplicando penas 

alternativas para crimes menores, no final do ano de 2013 fechou quatro presídios, 

porque a população carcerária havia despencado, o número que vinha caindo 

cerca de 1% ao ano desde 2004, caiu em 6% de 2011 para 2012.  

Entretanto, nascida no ano de 1973, na cidade de São José dos Campos, as 

chamadas Apacs (Associações de Proteção e Assistência ao Condenado), tem 

por objetivo a humanização; presente em alguns (poucos) Estados brasileiros, 

possuíam ao todo no ano de 2017, 50 modelos. Com caráter solidário, a maioria 

de seus voluntários são cristãos e muitos são também, recuperados da própria 

associação. Acreditam que ao colocar responsabilidade nos reeducandos em 

relação aos seus deveres do dia a dia, aos cuidados do local onde permanecem 

e proporcionando outrossim tarefas que envolvam muitas das vezes o meio 

ambiente, a escolaridade e a panificação, é gerado confiança e motivação para 

que não voltem ao mundo do crime, mas sim que busquem por novos sonhos.  A 

obra de Cesare Beccare (2003), traz: “Quanto mais a pena for rápida e fora do 

delito, tanto mais justa e útil ela será”. 



Os números chegam a assustar positivamente, conforme disponibiliza o site 

G1 (globo.com), o número de reincidentes é de 10%, enquanto o sistema 

convencional é de 80%, outro número que assusta é o seu custo, de acordo com 

o site EL PAÍS: [...] “custam R$ 800 por preso (contam com voluntários e 

funcionários), três vezes menos que a média nacional de 2.400 reais ”.  

Em suma, muitos candidatos propuseram e ainda propõe uma linha dura 

para “correção”, louvando as construções de novas penitenciárias e até mesmo a 

ideia de penas de morte. Como comprovado, a repressão faz o caminho inverso, 

ela incentiva rebeliões e faz com que o mundo do crime cresça; em contrapartida 

enriquece o governo, pois faz com que sejam criadas novas celas e a contratação 

de novos agentes, solicitando “novos” e maiores investimentos.  
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