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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo promover uma análise descritiva sobre os dados constantes 

no relatório final da “Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) – Sistema Carcerário 

Brasileiro”, elaborado em 2015 pela Câmara dos Deputados do Brasil, com o fim de verificar a 

possibilidade de extrair dos dados analisados categorias analíticas discursivas possíveis de 

auxiliar na sistematização e compreensão das nuances próprias do espaço prisional de 

confinamento. Em seguida, buscou-se fazer um confronto entre tais categorias analíticas 

discursivas e os conceitos de sociedade disciplinar e dispositivos de segurança, desenvolvidos 

por Michel Foucault, com o fito de verificar se tais conceitos possuiriam densidade 

interpretativa em face da realidade prisional brasileira. Assim, objetivou-se adentrar por meio 

do discurso, na perspectiva também foucaultiana, acerca do espaço prisional e suas diversas 

questões-problema próprias, para além de compreender, dentro das limitações de um tal 

documento, a atuação dos muitos sujeitos que se colocam como protagonistas deste e sobre este 

espaço, de modo a jogar maior luz – ou mesmo maiores questionamentos – sobre a natureza 

complexa e multifacetada do espaço prisional brasileiro. Foi possível verificar, ao fim, que 

existem diversas categorias de sujeitos emitentes do discurso e temáticas prisionais que giram 

em torno do espaço carcerário, na construção de um discurso multifacetado e complexo. A 

pesquisa revelou a existência de uma construção discursiva pautada em alianças entre sujeitos 

sobre uma mesma temática em detrimento de outros tantos sujeitos; que há temáticas sobre as 

quais recaem quase todos os sujeitos do discurso, enquanto que outras foram objeto da fala de 

apenas algumas poucas categorias, em lados opostos ou em alianças; ainda, o uso de 

instrumentos retóricos para, paralela ou tangencialmente à discussão sobre o espaço prisional, 

lutar por demandas próprias de sujeitos diversos. Por fim, é importante destacar a limitação 

analítica do relatório estudado, haja vista ser um instrumento de análise bastante seletivo nos 

sujeitos que estiveram presentes ou mesmo sobre as temáticas escolhidas para debater. 

Palavras-chave: CPI – Sistema Carcerário Brasileiro. Michel Foucault. Discurso. Sociedade 

disciplinar. Dispositivos de segurança. 

  



ABSTRACT 

 

This research aimed to promote a descriptive analysis of the data contained in the final report 

of the "Parliamentary Commission of Inquiry (PCI) - Brazilian Prison System", prepared in 

2015 by the Chamber of Deputies of Brazil, in order to verify the possibility of extracting of 

the analyzed data possible discursive analytical categories to aid in the systematization and 

comprehension of the proper nuances of the prison space of confinement. Then, it was tried to 

make a confrontation between such discursive analytical categories and the concepts of 

disciplinary society and security devices, developed by Michel Foucault, with the purpose of 

verifying if such concepts would have interpretive density in face of the Brazilian prison reality. 

Thus, the objective was to enter through the discourse, also in Foucaultian perspective, about 

the prison space and its various specific issues, in addition to understanding, within the 

limitations of such a document, the performance of the many subjects who pose as protagonists 

of this and within this space, in order to throw greater light - or even greater questions - on the 

complex and multifaceted nature of the Brazilian prison space. It was possible to verify, in the 

end, that there are several categories of subject issuers of discourse and prison themes that 

revolve around the prison space, in the construction of a multifaceted and complex discourse. 

The research revealed the existence of a discursive construction based on alliances between 

subjects on the same goal to the detriment of other subjects; that there are themes on which 

almost all the subjects of discourse fall back, while other themes have been the object of the 

speech of only a few categories, on opposite sides or on alliances; lastly, the use of rhetorical 

instruments, parallel or tangentially to the discussion about the prison space, to fight for the 

own demands of diverse subjects. Finally, it is important to highlight the analytical limitation 

of the study report, since it is a very selective analysis tool in the subjects that were present or 

even on the topics chosen to debate. 

Palavras-chave: PCI - Parliamentary Commission of Inquiry. Michel Foucault. Discourse. 

Disciplinary Society. Security Devices. 
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1. ENTRE AS GRADES 

 

1.1 INTRODUÇÃO E ESTADO DA ARTE 

A prisão é uma instituição complexa sobre a qual incidem saberes multidisciplinares. 

A prisão representa o locus no qual estão representados os sujeitos que, pelas mais diversas 

razões, são selecionados cotidianamente para compor a parcela da população isolada da 

sociedade tida como livre; a prisão é o local de aprisionamento oficial de sujeitos, física e 

mentalmente; é o local de trabalho de pessoas e o espaço de construção de relações de exercício 

de poder e subjetividades. Por ser, portanto, um espaço social de ação multifacetada, são muitos 

os saberes que ao longo do tempo se debruçaram sobre ele. 

Ao longo do último século, no Brasil, o perfil sobre a pesquisa sobre e nas prisões 

variou significativamente. Conforme se verá mais adiante, os primeiros passos neste campo 

foram dados pelo saber jurídico, especialmente na forma de relatórios oficiais e instrumentais 

ao debate político, tendo as Ciências Sociais pouca ou nenhuma relevância para a produção de 

conhecimento sobre o cárcere neste momento, mesmo depois do período de expansão 

universitária e da criação, dentre outros cursos, do de Ciências Sociais. Logo, o que se vê é um 

volume significativo na produção de dados oficiais pelo ou para o Estado, de modo a exercer 

maior controle sobre os espaços de confinamento, para além do seu uso enquanto plataforma 

política. A Criminologia, apoiada nos desenvolvimentos dos saberes antropológicos e médicos, 

terá também papel fundamental em análises correlatas à prisão, com o enfoque principal dado 

ao estudo das causas da ação delituosa e da estruturação de perfis criminógenos. Desde a criação 

de sociedades de pesquisa à publicação de livros e artigos, os saberes jurídico e criminológico 

dominarão, ainda que muitas vezes de forma superficial, a análise destes espaços de 

confinamento, sob diferentes abordagens. 

Será somente a partir da década de 1970, no Brasil, em meio à ditadura militar e às 

novas (des) funcionalidades agregadas ao cárcere neste momento histórico, bem como devido 

aos questionamentos sobre as estruturas de controle e punição, que a prisão receberá novos 

olhares. Estudos pioneiros, sob a abordagem das Ciências Sociais, adentrarão os corredores e 

celas das prisões brasileiras para aprofundar as comunicações estabelecidas entre tais espaços 

com a sociedade e as interrelações criadas a partir da convivência atrás das grades, perpassando 

desde uma nova tipologia atribuída aos sujeitos até uma nova organização dos espaços internos 

e externos ao cárcere. Apesar do pioneirismo de tais trabalhos, todavia, a produção de saber 

sobre as prisões permaneceu ainda muito aquém do que seria desenvolvida em seguida. 
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Entre a década de 1980 e 1990, em meio ao processo de redemocratização do país e a 

ampliação de discussões sobre democracia e direitos fundamentais, as prisões se tornarão 

espaço privilegiado de discussão e disputa, quer no espaço político quer no âmbito científico. 

Outros saberes passam a intervir e gradativamente adentrar os muros das prisões brasileiras e 

estabelecer novos olhares sobre o espaço prisional, bem como perspectivas novas, do ponto de 

vista jurídico e sociológico, serão postas em discussão, desde questões envolvendo o caráter 

público dos presídios ou a sua eventual privatização; ou mesmo questões envolvendo o trabalho 

nas prisões e as lideranças surgidas no seio das organizações criminosas endoprisionais. 

É entre a década de 1990 e a atualidade que haverá um aumento em larga escala de 

pesquisas sobre e nas prisões, revelando um leque inexplorado de temáticas que envolvem a 

questão carcerária, de modo que o volume de produções científico-acadêmicas dispara, 

abrangendo desde o aumento significativo de dissertações e teses sobre e nos presídios, até uma 

multiplicidade de artigos tratando e abordando questões centrais e tangenciais ao tema. Olhares 

sobre as relações sociais criadas dentro da prisão e sua comunicabilidade com os espaços 

externos ao cárcere; os discursos oficiais que envolvem a prisão e os sujeitos aprisionados; 

questões raciais e de gênero envolvendo presídios masculinos e femininos; a historiografia dos 

sujeitos aprisionados e a evolução dos modelos punitivos no Brasil, dentre outras tantas 

questões que foram sendo desveladas pela produção destes múltiplos saberes. Autores como 

Sérgio Adorno (1991), Fernando Salla (2006) e Luiz C. Lourenço (2012, 2016) trataram, ao 

longo do tempo, desta linha do tempo científica sobre os estudos prisionais. 

Apontam Adorno (1991) e Salla (2006) que, conforme já mencionado anteriormente, 

até a década de 1970 os estudos prisionais estavam circunscritos ao âmbito do Direito. Salla 

(2006) explica que até então, o saber jurídico estava entre aqueles que mais incidiam sobre o 

espaço prisional, até pelo fato de ser ao mesmo tempo o saber jurídico oficial do Estado o 

responsável por regulamentar as prisões, eram os seus agentes os responsáveis por lidar 

diariamente com os reflexos e efeitos do cárcere dentro e fora de suas grades, na figura de 

agentes carcerários, diretores de presídios e delegados. Desta forma, a produção científico-

jurídica relacionada ao cárcere vinha muitas vezes em forma de relatórios oficiais utilizados em 

debates políticos. Exemplos significativos, segundo Salla (2006), sobre esta produção foram as 

obras de Evaristo Moraes (1923), Paulo Egydio (1896), Cândido Motta (1895 e 1910) e Lemos 

Brito (1924, 1933 e 1943), sendo este responsável por, em 1924, fazer um dos mais completos 

balanços sobre a situação das prisões. Assim, este é um momento em que estes atores 



3 
 

produzirão conteúdo para servir aos interesses do Estado, sem que tais saberes perpassem uma 

eventual possibilidade de comunicação destes espaços com a sociedade. 

Somado ao saber jurídico, estava o saber criminológico, ainda de bases etiológicas. 

Salla (2006) mostra que, desde o final do século XIX, influenciada pelo desenvolvimento da 

nova ciência antropológica e dos saberes médicos, a Criminologia se debruçou sobre o estudo 

e os limites da pena e de sua incidência sobre o criminoso – nato -, articulando Direito, 

Antropologia, Medicina e Sociologia. Foi precisamente a partir de juristas e criminólogos que 

foram desenvolvidos os principais trabalhos sobre as prisões naquela época, na figura de nomes 

como Tobias Barreto, Lemos Brito, Nina Rodrigues, Oscar Freire, dentre outros. Foi nesta 

articulação entre Direito, Criminologia e saberes antropológicos e médicos que foram criados 

periódicos e publicados textos investigando a realidade carcerária e a figura do criminoso, a 

exemplo da criação em 1921 da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, em São Paulo, 

que passou a publicar a revista “Archivos da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia”. 

Ainda segundo Salla (2006), a partir da década de 1930, apesar da expansão dos cursos 

universitários e a criação do curso de Ciências Sociais e Ciência Política, não foram 

desenvolvidas pesquisas para além dos saberes jurídico e criminológico, tendo as ciências 

sociais brasileiras direcionado sua atenção para fenômenos de disputas no campo, relações 

raciais e processos de industrialização no Brasil. O autor ainda aponta como é curioso notar a 

diferença, neste período, entre o Brasil e o Estados Unidos da América, no qual, em especial a 

partir da década de 50 e 60, trabalhos pioneiros como o de Gresham Sykes (1958) e Erving 

Goffman (1961) são elaborados na temática prisional, em especial devido a casos recorrentes 

de rebeliões nas prisões estadunidenses. 

O que se vê, portanto, neste momento histórico no Brasil, é uma produção de 

conhecimento sobre a prisão muito mais política que rodeada de uma criteriosa metodologia de 

pesquisa e análise de dados, ou mesmo de uma abordagem multidisciplinar sobre o ambiente 

carcerário. O Direito, enquanto instrumento próprio do Estado de se autolimitar e de coação, se 

apropriará dos presídios enquanto instrumentos oficiais de confinamento de sujeitos delitivos, 

traçando perfis e estruturando o aparato estatal para lidar com este contingente populacional 

específico; a Criminologia, ainda de caráter marcadamente etiológico, por outro lado, abordará 

a prisão enquanto laboratório de análise dos sujeitos encarcerados, de modo a tratar ali perfis 

criminógenos dos sujeitos aprisionados, numa tentativa de desvelar as causas da criminalidade 

e oferecer soluções eficientes ao Estado para tratar destas causas. 
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É em pleno período da ditadura militar brasileira (1970) que trabalhos de extrema 

relevância para as ciências sociais começam a ser desenvolvidos sobre a temática carcerária. 

Quanto ao período, aponta Salla (2006) que este debate veio em meio a uma crise crônica que 

apresentavam as instituições oficiais de controle e discussões sobre a atualização do quadro 

normativo penal. Lourenço (2016) aponta quatro estudos como basilares e incontornáveis sobre 

a temática produzidos nesta época: “Crime e Sociedade” de Célia Maria Leal Braga, realizada 

em Salvador/BA na Penitenciária Lemos Brito (1973); “Cemitério dos Vivos” de Julita 

Lembruger, produzida a partir de uma pesquisa realizada no presídio feminino Tavalera Bruce, 

no Rio de Janeiro (1976); “Mundo do Crime” de José Ricardo Ramalho, conduzida na Casa de 

Detenção de São Paulo (1979); e, por fim, “Oficina do Diabo” de Edmundo Campos Coelho, 

que retrata a realidade política em torno das prisões cariocas na década de 1980 (1987). 

A obra “Crime e Sociedade” surgiu a partir de uma interpelação de uma assistente 

social da Penitenciária Lemos Brito à professora Célia Braga. Esta, reunindo sua equipe de 

alunos, promoveu uma pesquisa com amplas técnicas metodológicas, qualitativas e 

quantitativas, com um duplo objetivo presente: estudar o condicionamento social do crime nas 

sociedades em mudança e analisar a organização e efetividade da prisão como um sistema de 

recuperação. Foi ainda no âmbito desta pesquisa que Célia Braga desenvolveu, segundo 

Lourenço (2016), uma relevante – e ainda atual – tipologia sobre os agentes carcerários: aqueles 

que se identificam com o trabalho ou ao menos com os propósitos do cárcere; os agentes que 

apenas aceitam a situação do ambiente em que trabalham; e aqueles que, ainda, esperavam 

encontrar na prisão um caminho para sua realização profissional. 

 Em “Cemitério dos Vivos”, Julita Lembruger inicia seu trabalho encampando 

algumas discussões importantes sobre punição, criminalidade e gênero. Em seguida, através de 

um conjunto de técnicas qualitativas de perfil etnográfico, tendo mantido contato com as 

internas e o staff prisional, a autora busca compreender o fenômeno, nomeado por Goffman, de 

instituições totais no fenômeno carcerário brasileiro, tendo verificado, à exemplo do autor, 

processos como o da infantilização a partir do internamento numa instituição total, a partir da 

fala dos guardas prisionais. Também fortemente influenciada por Sykes, Lembruger retrata as 

dores causadas pelo encarceramento e, para além do autor, identifica o elemento das 

desarticulações familiares causadas pelo cárcere. De forma pioneira para a época, Lembruger 

trabalha também o comportamento sexual das internas, suas formas de relacionamento e as 

identificações com os estereótipos dos papeis sexuais no interior da prisão. 
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José Ricardo Ramalho, através de suas pesquisas em “Mundo do Crime”, desenvolve 

um importante trabalho de caráter etnográfico na Casa de Detenção em São Paulo. O autor, 

segundo Lourenço (2016), fortemente influenciado por Goffman (1971) e Foucault (1977), 

desenvolve uma análise correlacional entre controle social e prisão, demonstrando como o 

cárcere ultrapassa os seus muros e função de aparente mecanismo punitivo para constituir 

instrumento de seleção punitiva voltado a um determinado estrato da população, justamente a 

mais pobre e desprovida de direitos civis. Para além disso, o autor desenvolve dois conceitos 

fundamentais apreendidos entre os internos: massa do crime e proceder. Para além de serem 

conceitos-chave para compreender a realidade intracarcerária brasileira, a ideia do proceder e 

da massa do crime servirão como norteadores dos papeis a serem desempenhados, reconhecidos 

e legitimados pelos internos, abarcando desde a organização geoespacial do cárcere até a forma 

de lidar com as figuras de autoridades prisionais e entre os próprios sujeitos aprisionados. 

A últimas das quatro obras pioneiras mencionada por Lourenço (2016) é “Oficina do 

Diabo” de Edmundo Campos Coelho. O autor, através de entrevistas com os internos e o staff 

prisional, dedica-se a descrever o ambiente carcerário carioca, tratando dos internos, dos 

agentes e diretores prisionais, das normas instituídas, carências materiais do sistema e aquilo 

que o autor chamou de economia delinquente, que seria o modo pela qual os internos supririam 

as deficiências materiais da prisão. Partindo do marco teórico de Sykes (1958), Coelho se 

debruça sobre as relações entre os internos e agentes, estes enquanto último elo da prisão, que 

começa a partir do diretor e seguiria até os agentes de segurança do cárcere. É de se destacar o 

pioneirismo do trabalho na caracterização das gangues prisionais e o seu papel de liderança na 

manutenção do ambiente carcerário. 

O que se vê, portanto, com a produção das obras de Braga, Lembruger, Ramalho e 

Coelho é um primeiro ponto de virada na análise dos presídios e de suas dinâmicas próprias. O 

diferencial destes trabalhos, dentro do âmbito das Ciências Sociais, para os jurídicos, em 

especial, é que estes estavam focados na prisão enquanto instituição oficial do Estado, sem que 

fosse dada maior relevância ao ambiente interno ao cárcere e todo o complexo de relações 

próprias de um tal ambiente de confinamento; já aqueles passam a esmiuçar as relações entre 

os atores do cárcere (administradores, corpo laborativo das prisões e internos) entre si, entre 

cada um destes e o espaço prisional e entre estes e o ambiente externo, avançando para o debate 

sobre questões de gênero e de papeis sociais exercíveis e exercidos na prisão. 
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As décadas de 80 e 90 do século XX viram a produção científica, em especial no 

âmbito das ciências sociais, aumentar. Salla (2006) aponta que, na década de 80, o momento de 

redemocratização do país, somado aos debates sobre a reforma do Código Penal de 1940 e a 

elaboração da Lei de Execuções Penais (LEP), em 1984, contribuíram para que se lançasse uma 

nova visão sobre as instituições de controle social. O autor menciona os trabalhos de livre-

docência de Rosa Maria Fischer (1989) e algumas das pesquisas realizadas por Sérgio Adorno 

(1989, 1991) como essenciais para consolidarem um espaço acadêmico sobre a situação 

carcerária do Brasil. Na década de 90, em meio a debates sobre o trabalho no interior das prisões 

e a privatização dos presídios, trabalhos como “O trabalho penal” (SALLA, 1991), no campo 

das ciências sociais, e, no campo do direito, a análise sobre a privatização das prisões de Luís 

Flávio D’Urso (1996), atribuíram novos enfoques à questão prisional. O trabalho de D’Urso, 

inclusive, segundo Salla (2006), foi atualizada e trabalha multidisciplinarmente pelo saber 

jurídico através de Laurindo Dias Minhoto (2000). 

Especialmente a partir da década de 90 do século XX até a atualidade, houve um boom 

de produção científica, nas mais diversas áreas do conhecimento, associado, segundo Salla 

(2006), a dois fatores: a situação instável de segurança que vivia o país com o aumento nas 

taxas de criminalidade e das deficiências estruturais e materiais do cárcere, além da produção 

acadêmica consolidada entre 1980 e 1990 e a atuação destes pesquisadores em torno do tema 

em eventos acadêmicos. Salla (2006) aponta alguns trabalhos importantes produzidos entre 

1990 e 2004 sobre o tema: dissertações e teses sobre o tema da educação nos presídios, a 

exemplo de Manoel Rodrigues Português (2001) e Cláudia Regina Vaz Torres (2004); no 

âmbito do Serviço Social das prisões, pesquisas como a de Terezinha de Jesus B. S. Maior 

Borges (1991) e Andréa Almeida Torres (2001); também trabalhos sobre a saúde mental dos 

presos, a exemplo dos desenvolvidos por Débora Pierini Cidade (1997) e Karla Mathias de 

Almeida (1998); também pesquisas sobre a situação das mulheres encarceradas tiveram um 

aumento de volume, por meio de produções como as de Maria Auxiliadora César (1995) e Rute 

Bernardo Pinto (2004); ou ainda levantamentos históricos, como os feitos por Regina Pedroso 

(1995) e Salla (1997). 

Mais recentemente, a partir do início da segunda década do século XXI, houve um 

aumento significativo na variedade dos temas pesquisados e um aprofundamento de questões 

já antes analisadas. Um exemplo disto é constatado por meio do livro “Prisões e Punição no 

Brasil Contemporâneo” organizado por Lourenço e Gomes (2012) que, através de uma proposta 

multidisciplinar, trouxe diversas abordagens de estudos sobre as prisões, perpassando saberes 
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jurídicos, sociológicos, antropológicos, criminológicos, historiográficos, do Serviço Social, 

dentre outros. 

Em “Prisões e Punição no Brasil Contemporâneo”, o cientista político Carlos Henrique 

A. Serra debate a questão do encarceramento em massa no que ele denomina de Estado Penal 

brasileiro; a análise discursiva dos parlamentares acerca da redução da maioridade penal é 

objeto de análise do criminólogo Ricardo Cappi, enquanto que os contrastes entre experiências 

e políticas prisionais em três estados diferentes é o foco das análises de Rafael Godoi (São 

Paulo), Letícia N. Almeida (Pernambuco) e Cristina K. Fraga e Fábio J. Gaviraghi, da área do 

serviço social (Rio Grande do Sul). Assim, desde questões que perpassam a estruturação 

discursivas dos atores oficiais do Estado e de suas modalidades de ação punitiva, para além da 

própria organização socioespacial das questões prisionais, tem-se visões macroproblemáticas 

sobre os entornos das prisões sendo analisadas. 

Fernando Salla, aborda os desafios de realizar pesquisa dentro da prisão, por um 

prisma sociológico; Luiz C. Lourenço e Odilza L. de Almeida (Bahia) e Camila Nunes Dia (São 

Paulo), adiante,  trabalham com o desenvolvimento e a consolidação de gangues prisionais e os 

seus papeis de liderança dentro e fora das prisões; por outro lado, analisando a gestão pública 

nas unidades prisionais, Maria F. Santos e Sandro Cabral demonstram as relações que se 

estabelecem entre as organizações da sociedade civil e as instituições prisionais. Há, portanto, 

nestes autores, uma preocupação em depurar a complexidade de relações entre pesquisador e 

objeto de pesquisa, bem como as imbricações intersubjetivas e coletivas dos agentes-alvo do 

ambiente carcerário (internos) em face dos problemas do encarceramento. 

A historiadora Cláudia Trindade, em seguida, trabalha a vida carcerária do Brasil 

oitocentista por meio da correspondência dos presos, enquanto que o antropólogo Milton Júlio 

de C. Filho analisa a vida dos egressos da extinta Casa de Detenção de São Paulo, por meio de 

correspondências destes. Aqui, percebe-se já um olhar sobre os sujeitos individualmente 

constituídos, através de suas vivências, desejos e limitações obtidos por meio da vida na prisão, 

no curso do tempo histórico e individual de cada um deles, bem como de suas experiências para 

além dos muros da prisão, após cumprido o seu tempo de confinamento determinado pelos 

agentes do Estado.  

O encarceramento feminino e suas complexidades são abordados por Camila M. 

Massaro (São Paulo) e Tatiana Daré (Espírito Santo); a situação e o reflexo dos Hospitais de 

Custódia sobre os internos são objeto de pesquisa de Maria Thereza A. Coelho e Laís M. 
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Mascarenhas, bem como de Márcia Cristina M. de Aguiar. Assim, vê-se questões de gênero e 

da psiquê dos sujeitos aprisionados tomando aspectos centrais nas questões-problema do 

cárcere, saindo de uma abordagem exclusivamente de experimentação macropolítica e punitiva, 

ou mesmo de experiências pragmáticas dos sujeitos confinados para transitar pela constituição 

ou desconfiguração dos múltiplos aspectos (problemáticos) da formação da subjetividade 

humana. 

Percebe-se, portanto, por meio desta linha do tempo científica operada por autores 

como Adorno, Salla e Lourenço, a forma como a prisão entrou ou saiu da centralidade produtiva 

das ciências e da academia ao longo do tempo. Desde a cadeia de fatores que constitui a política 

punitiva do Estado até as peculiaridades da subjetividade dos sujeitos aprisionados, a prisão e 

seus atores tiveram suas características analisadas, esmiuçadas e depuradas em seus contornos 

e especificidades.  

O que se observa também, nesta cronologia de produção científica sobre as prisões, é 

o papel das estatísticas oficiais sobre estes espaços de confinamento e a centralidade ou não das 

ciências para estes dados. No início do século XX, há uma forte comunicabilidade entre a 

produção de informações pelos juristas e o manuseio destas informações pelo Estado; no curso 

do século XX até os dias de hoje, estes dados vão perdendo gradualmente sua importância, a 

ciência vai perdendo cada vez mais o seu contato com tais dados, tornando-se estes, com o 

passar do tempo, esparsos na quantidade ou em continuidade cronológica, como é o caso dos 

levantamentos feitos pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN através do Infopen 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017b) ou pelos relatórios finais de comissões parlamentares de 

inquérito no âmbito da Câmara dos Deputados sobre a temática prisional, seja pelo aumento 

desenfreado no número de unidades prisionais e sujeitos aprisionados no Brasil, seja pelo 

descaso quanto à situação destes mesmos sujeitos no ambiente carcerário. Quando existentes, 

ainda que bem estruturados, encontram-se pulverizados no âmbito territorial, como os relatórios 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) que, em que pese estarem 

disponíveis de 2006 a 2017, referem-se em cada ano a um estado, conjunto de estados ou mesmo 

a países outro que não da realidade brasileira (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017a). 

A partir de tais constatações, através dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema das 

prisões, verifica-se um ponto obscuro que ainda se revela presente: a irregularidade na produção 

ou mesmo a escassez de dados oficiais atuais sobre a situação dos presídios no Brasil, para além 

de análises científicas sobre estes. Apesar dos estudos anteriormente mencionados abordarem 
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diversas questões sobre o ambiente carcerário e suas relações com a sociedade e o Estado, é 

questão recorrentemente apontada nestes mesmos trabalhos e pelos pesquisadores em geral a 

escassez de dados oficiais sobre os presídios brasileiros. Para além disso, a carência de 

pesquisas realizadas com bases nos poucos dados que são produzidos, a exemplo dos relatórios 

desenvolvidos pelas CPI’s sobre as prisões no Brasil (2007/2008, 2015), demonstra a 

necessidade de se debruçar sobre tal documentação, de modo a desvelar um pouco mais sobre 

o discurso oficial acerca das prisões no Brasil e a importância de tais dados para a compreensão, 

por outro ângulo, do fenômeno carcerário. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DA MONOGRAFIA 

É precisamente esta produção que, por ser pulverizada espacialmente – como no caso 

dos relatórios do CNPCP – ou escassa em sua produção ao longo do tempo – como os dados 

constantes no Infopen e dos relatórios das CPI’s no âmbito da Câmara dos Deputados –, não 

permite uma visão panorâmica efetiva da realidade prisional brasileira como um todo. Por outro 

lado, entendo que ainda assim merece uma análise científica para, ainda que de forma 

pulverizada ou esparsa, se desvelem maiores traços sobre o funcionamento da realidade 

carcerária e de seus múltiplos atores no Brasil. 

Dentre as várias fontes de produção de dados acima mencionadas, escolhi analisar o 

relatório final da “CPI – Sistema Carcerário Brasileiro”, elaborado em 2015 pela Câmara dos 

Deputados do Brasil. Isto porque, ainda que estes relatórios produzidos guardem um 

espaçamento cronológico significativo entre si – só existiram, na referida casa legislativa, 

comissões parlamentares de inquérito sobre as prisões brasileiras entre 2007/2008 e em 2015 –

detêm a capacidade de, dentro dos limites próprios de sua elaboração, trazer uma visão geral 

sobre o funcionamento, os eventuais pontos positivos ou críticos de sua realidade e a fala de 

diversos agentes que atuam, seja no plano normativo ou material, na construção de espaços 

prisionais na realidade nacional.  

O objetivo, em especial, de se ter buscado analisar o relatório produzido no âmbito da 

CPI de 2015 teve como objetivo claro o de estar conectado com a realidade atual das 

problemáticas e a situação das prisões brasileiras. Assim, foi com base na atualidade de um tal 

documento e buscando conectar os dados nele gestados com o aprofundamento da interpretação 

da realidade carcerária a partir de tais informações é que surgiu a proposta desta monografia.  
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1.3 PROPOSTA DA MONOGRAFIA 

Acredito que, conforme foi demonstrado anteriormente, em que pese a multiplicidade 

de pesquisas realizadas sobre e na prisão, o material desenvolvido pelo Estado quanto à situação 

do cárcere no Brasil ou é excessivamente esparso ou descontínuo no tempo, especialmente no 

que se refere à estatísticas oficiais do panorama prisional nacional, e ainda menos pesquisas 

realizadas com base neste material mínimo desenvolvido. Desta forma, buscando se aproximar 

do contexto atual da realidade prisional nacional, bem como aprofundar a análise dos discursos 

oficiais gestados pelo Estado, através das informações colhidas dentro das relações de exercício 

do poder estatal, é que me propus a analisar o relatório da “CPI – Sistema Carcerário Brasileiro”, 

elaborado em 2015 pela Câmara dos Deputados do Brasil. 

O marco teórico do qual se partirá, inicialmente, para analisar os dados presentes neste 

relatório é a obra de Michel Foucault, focando nos conceitos de discurso, dispositivos de 

segurança e sociedade disciplinar desenvolvidos especialmente entre as obras “A arqueologia 

do saber” (FOUCAULT, 2008a), “A sociedade punitiva” (FOUCAULT, 2015), “Vigiar e 

Punir” (FOUCAULT, 2008c) e “Segurança, território e população” (FOUCAULT, 2008b). 

Acredito que através da compreensão deste “conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” 

(FOUCAULT, 2015, p. 364), imbricada num processo de docilização dos corpos 

(FOUCAULT, 2008c), potencialmente expressados no relatório da CPI, será possível melhor 

compreender a funcionalidade de cada informação contida nos discursos sintetizados 

oficialmente pelo Estado sobre a realidade carcerária. 

Seguindo modelo metodológico semelhante ao utilizado na pesquisa de Peralva, 

Sinhoretto e Gallo (2012, p. 199 – 228), por meio do qual foi analisada a “CPI do Narcotráfico”, 

datada de 2000, deter-me-ei e promoverei uma análise descritiva sobre os dados constantes do 

relatório final da “CPI – Sistema Carcerário Brasileiro”, elaborado em 2015 pela Câmara dos 

Deputados do Brasil, o qual tem um total de 434 páginas e se divide em três grandes eixos: 

PARTE I – TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, na qual a 

comissão explica o procedimento de criação da CPI e detalha as reuniões nas quais se 

desenvolveram os trabalhos, dentro do órgão legislativo federal e nos estados federados; 

PARTE II – CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES, por meio da qual são explicados os 

resultados encontrados sobre diversos temas que envolvem a realidade dos sujeitos 

aprisionados, do espaço prisional e da aplicação do arcabouço jurídico-normativo brasileiro 
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concernente às prisões; por fim, a PARTE III – PROPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES, na 

qual estão presentes a conclusão acerca dos dados coletados e sugestões de natureza legislativa 

e indicações a outros órgãos e instituições oficiais do Estado, referindo potenciais ações de 

mudança, finalizando com recomendações e encaminhamentos.  

Feita a descrição dos pontos essenciais do relatório, tentarei dela extrair categorias de 

discurso analíticas que nos auxiliem na compreensão e sistematização das nuances 

interpretativas acerca dos discursos sobre as prisões no Brasil. Por fim, farei um confronto entre 

tais categorias analíticas discursivas e os conceitos de sociedade disciplinar e dispositivos de 

segurança com o fito de verificar se tais conceitos possuem densidade interpretativa em face 

da realidade prisional brasileira.  
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2. ENTRE PALAVRAS 

 

2.1 DISCURSO 

Para tratar devidamente dos aspectos teóricos fundamentais que envolvem a prisão, a 

partir da abordagem escolhida, é necessário referenciar o teórico e sua abordagem. Michel 

Foucault, filósofo francês, tem sua obra dividida, conforme aponta Alvarez (1989), em dois 

grandes momentos:  

[...] seus primeiros estudos constituiriam uma “Arqueologia do saber”, na qual 

foram analisadas as transformações históricas de vários discursos, enquanto 

que, num segundo momento, ele teria feito uma “Genealogia do poder”, na 

qual foram analisadas as transformações das relações de poder que sustentam 

os próprios discursos (Cf. Machado, 1981). 

Em primeiro lugar, a análise que farei, a seguir, sobre o relatório final da referida CPI 

sobre as prisões no Brasil é uma análise de discursos. O que se entende, todavia, enquanto 

discurso: seria o mero encadeamento aparentemente lógico de signos capaz de fazer emergir 

um conjunto de significados aparentemente claros? Ou o discurso seria algo que ultrapassaria 

a superfície dos signos linguístico para a sua constituição prática e histórica, com sujeitos que 

buscam trazer para si a condição de detentores do status próprio sobre a enunciação discursiva, 

somados a uma multiplicidade de conceitos aparentemente desconexos que trariam sobre si uma 

mesma finalidade condutora? Certamente, trabalharei sobre esta segunda perspectiva, para os 

fins deste trabalho monográfico. E é em “A arqueologia do saber” (FOUCAULT, 2008a) que 

encontrarei uma definição mais precisa sobre o que chamarei de discurso. 

Um discurso, na visão do autor, pressupõe uma prática histórica de acontecimentos, 

não necessariamente encadeados segundo uma estrutura linear, mas conexos por meio de um 

fio condutor e finitamente delimitados: 

O campo dos acontecimentos discursivos, em compensação, é o conjunto 

sempre finito e efetivamente limitado das únicas sequências linguísticas que 

tenham sido formuladas: elas bem podem ser inumeráveis e podem, por sua 

massa, ultrapassar toda capacidade de registro, de memória, ou de leitura: elas 

constituem, entretanto, um conjunto finito. (FOUCAULT, 2008a, p. 30). 

Este campo de acontecimentos discursivos pressupõe a compreensão dos enunciados 

que lhe dão substrato, determinando as condições necessárias para sua emergência, fixando os 

seus limites e estabelecendo suas correlações com “os outros enunciados a que pode estar 
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ligado, de [modo a] mostrar que outras formas de enunciação exclui” (Ibid., p.31). Ademais, 

Foucault dirá que um enunciado é sempre prática verificável no mundo dos fatos, situação esta 

incapaz de ser limitada pela mera recorrência à língua ou aos significados básicos dos signos 

escritos. Assim, analisar discursos é analisar a prática dos acontecimentos em seu encadeamento 

não necessariamente lógico, porém coeso em sua dispersão e múltiplo em suas influências. 

Busca-se, assim 

[...] não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 

práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os 

discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos 

para designar coisas. (Ibid., p. 55).  

Ao analisar práticas discursivas, é importante ter em mente os sujeitos que os enunciam 

e qual seu papel nos acontecimentos que dão origem e continuidade às práticas discursivas. Ora, 

Foucault não perceberá o discurso como obra de uma categoria indiscutível de sujeitos, mas  

[...] as diversas modalidades de enunciação, em lugar de remeterem à síntese 

ou à função unificante de um sujeito, manifestam sua dispersão: nos diversos 

status, nos diversos lugares, nas diversas posições que pode ocupar ou receber 

quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de onde fala. 

(Ibid., p. 61). 

A prisão, por si só, é um objeto que traz para si uma série de enunciados provenientes 

de uma multiplicidade de sujeitos diversos que buscam para si a autoridade – ou o status – 

legítima para defender posições, sustentar divergências e suscitar modificações nos espaços de 

disputa de poder sobre a prisão. Analisando sobre a ótica foucaultiana, é perceber como 

parlamentares, agentes penitenciários, gestores prisionais, membros do sistema de Justiça – 

Poder Judiciário (PJ), Ministério Público (MP), Defensoria Pública (DP) –, sujeitos 

encarcerados, familiares destas pessoas, dentre tantos outros disputam entre si o exercício de 

uma prática – seja ela normativa ou concreta – que é histórica e jamais imutável. Conforme 

sintetiza Foucault: 

Renunciaremos, pois, a ver no discurso um fenômeno de expressão - a 

tradução verbal de uma síntese realizada em algum outro lugar; nele 

buscaremos antes um campo de regularidade para diversas posições de 

subjetividade. O discurso, assim concebido, não é a manifestação, 

majestosamente desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que o 
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diz: é, ao contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão 

do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de 

exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos. (Ibid., p. 

61). 

 

2.2 SOCIEDADE DISCIPLINAR 

Foi por meio do estudo sobre o exercício do poder e os feixes de relação que envolvem 

e constituem discursivamente os sujeitos em sua conduta que o autor chegou ao segundo 

conceito essencial a esta pesquisa: o de sociedade disciplinar. Em “A sociedade punitiva” 

(2015) – aula de Foucault dada no ano de 1972 no Collège de France –, o autor traça um 

primeiro esboço do que ele entenderá enquanto sociedade disciplinar, dentro da sua teoria sobre 

o exercício do poder: 

Parece-me que vivemos numa sociedade de poder disciplinar, ou seja, dotada 

de aparatos cuja forma é a sequestração, cuja finalidade é a constituição de 

uma força de trabalho e cujo instrumento é a aquisição de disciplinas ou 

hábitos. (FOUCAULT, 2015, p. 215). 

Foucault compreenderá, neste momento, a sociedade de poder disciplinar sobre um 

tríplice aspecto: quanto ao seu formato operacional, será um modelo social de convivência entre 

sujeitos sociais baseado na perspectiva do aprisionamento físico, psicológico e emocional 

destes mesmos sujeitos, de forma tal que as pessoas estejam confinadas física, emocional e 

psicologicamente em espaços projetados para essa finalidade; quanto à sua finalidade, a 

constituição de hábitos específicos, ou seja, um conjunto de comportamentos a que os 

indivíduos devem se submeter; por fim, quanto aos instrumentos, a constituição de disciplinas 

ou hábitos “por meio de um conjunto de coerções e punições, aprendizados e castigos” (Ibid., 

p. 217). 

A prisão, dentro do perfil historiográfico do exercício do poder estudado por Foucault, 

assim como as demais instituições disciplinares analisadas, servirá à constituição de sujeitos 

normais. Tal qual a fábrica e o quartel, o cárcere terá uma adequação do seu espaço e de sua 

organização para a constituição de uma força laboral permanentemente normalizada, adequada 

ao seu modelo de sequestração de sujeitos e de controle de suas subjetividades. Desta forma, 

diz Foucault que 
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[...] o poder já não se manifesta por meio da violência de seu cerimonial, mas 

se exerce através da normatização, do hábito e da disciplina, assiste-se à 

formação de um novo tipo de discurso (...). É um discurso que descreverá, 

analisará e fundamentará norma e a tornará prescritível, persuasiva (...). (Ibid., 

p. 218). 

Será precisamente a partir de “Vigiar e Punir” (2008c) – obra escrita em 1975 por 

Foucault – que haverá uma maior atenção e detalhamento às instituições disciplinares, dentre 

elas a prisão. Em primeiro lugar, para o autor a disciplina precede, inicialmente, à distribuição 

dos indivíduos no espaço através de técnicas específicas: o cerco  aos corpos por meio de um 

local heterogêneo aos demais e enclausurado em si mesmo, a exemplo dos colégios e quarteis; 

para além da clausura, está a distribuição refinada e flexível dos corpos dentro deste espaço 

fechado, por meio de divisão em tantas parcelas equivalentes aos corpos e elementos presentes 

no seu interior; em seguida, a determinação dos espaços perpassa a necessidade de vigiar, de 

romper com as comunicações perigosas, mas também para instrumentalizar utilmente os 

espaços, a exemplo de portos, hospitais marítimos e militares; por fim, os elementos internos a 

estes espaços de clausura são intercambiáveis, de modo que a distribuição dos sujeitos e 

elementos ocorrerá conforme a funcionalidade destes ao espaço (Ibid., p. 121 – 125). 

O controle da atividade dos sujeitos disciplinados seguirá, para Foucault (Ibid., p.127 

– 131), um determinado padrão comportamental. O primeiro deles é o horário: o tempo passa a 

ser, ou ao menos é assim que se pretende que seja, rigorosamente observado e distribuído, de 

forma a que não haja espaço para ociosidade e ineficiência produtiva, a exemplo do rigor 

industrial monástico e fabril; em segundo lugar, para além do controle do tempo, há a 

elaboração temporal do ato, de modo que o tempo do sujeito é controlado e a cronologia de 

seus atos é precisamente contabilizada e determinada para seguir um determinado padrão; em 

terceiro lugar, a correlação estabelecida entre corpos e gestos, com o fim de instrumentalizar os 

sujeitos para evitar movimentos desnecessários e obter o melhor índice produtivo e funcional 

destes; a articulação corpo-objeto, em quarto lugar, define os modos pelos quais os sujeitos 

lidarão com o objeto que manuseiam, decompondo cada movimento que tais corpos exercerão 

sobre tais objetos; por fim, a utilização exaustiva destes corpos, maximizando suas 

potencialidades, ainda que diminuindo sua vida útil. 

O que se observa é que, para adestrar tais sujeitos e instrumentalizar da melhor forma 

seus corpos, um binômio será constituído: vigiar, de modo que surge todo um aparato de 
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vigilância hierárquica, e punir, a partir de sanções normalizadoras. Quanto ao elemento vigiar, 

diz Foucault que o 

[...] exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do 

olhar; um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de 

poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis 

aqueles sobre quem se aplicam. (Ibid., p. 143). 

Desenvolve-se, desta maneira, um projeto arquitetônico voltado a não só dar 

visibilidade às suas funções de vigia interna e externa, mas para otimizar as estruturas de 

controle dos corpos internos a tal projeto espacial de confinamento. Inseparável deste está o 

elemento punir, já que para o autor a disciplina traz consigo a necessidade de punir para se 

contrapor ao comportamento não adestrado, desconforme aos hábitos disciplinares 

especificados, sob um manto muito peculiar: toda forma de desvio e, portanto, qualquer modo 

de contrariedade às regras impostas é passível de punição. Esta punição será estruturada 

conforme o seu grau de desvio e parametrizada por um aparato correcional de gratificação-

punição (Ibid., p. 148 – 151). Será, por fim, por meio do exame, enquanto instrumento de 

conexão de um determinado saber e uma forma de exercício de poder, que coordenará o 

binômio vigiar-punir, já que pressupõe uma análise instrumental ao exercício do poder, 

individualizada e documentada, tecnicamente organizada de controle dos corpos docilizados 

(Ibid., p.155 – 160). 

O modelo por excelência que será aplicado, dentro da organização disciplinar, ao 

aprisionamento de sujeitos enquanto modelo punitivo (prisões) será, segundo Foucault – 

referenciando-se em Jeremy Bentham –, o panoptismo. Tratar-se-á, para os presos, assim como 

os hospitais – para os loucos – e os quarteis – para os soldados – de um 

[...] espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os 

indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são 

controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho 

ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido sem 

divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é 

constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes 

e os mortos. (Ibid., p. 163). 

O Panóptico terá, portanto, o efeito central de induzir um estado duradouro e 

continuado de visibilidade que, dentro deste projeto teórico e arquitetônico, assegurará o 

funcionamento imediato e ininterrupto do poder. Exerce papel de automatização e 
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desindividualização dos sujeitos, a partir de uma experimentação, organização e 

funcionalização dos corpos, por meio de constante controle e observação destes sujeitos 

infratores através de um número e nível ótimos de observadores, maximizando o olhar sobre os 

encarcerados sem perder a otimização dos custos de observar. Conforme diz Foucault, a “prisão, 

local de execução da pena, é ao mesmo tempo local de observação dos indivíduos punidos” 

(Ibid., p. 208). 

É dentro deste modelo teórico geral que Michel Foucault estrutura a compreensão 

sobre as instituições de confinamento nas sociedades contemporâneas. Porém, este conceito por 

si só não é capaz de englobar toda a complexidade que instituições como a prisão são capazes 

de abarcar. É por meio da correlação entre a estruturação espacial da clausura com elementos 

conexos a ela, num feixe complexo que se projetará sobre os sujeitos sociais, que o conceito de 

dispositivo estará estruturado.  

 

2.3 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 

Uma primeira noção construída por Michel Foucault acerca dos dispositivos de 

segurança pode ser observada já em “Vigiar e Punir” quando, ao tratar especificamente das 

prisões, o autor elenca uma série de características que integrariam a dinâmica prisional nas 

sociedades disciplinares: 

Vimos que, na justiça penal, a prisão transformava o processo punitivo em 

técnica penitenciária; quatro ao arquipélago carcerário, ele transporta essa 

técnica da instituição penal para o corpo social inteiro. Com vários efeitos 

importantes. 1) Esse vasto dispositivo estabelece uma gradação lenta, 

contínua, imperceptível que permite passar como que naturalmente da ordem 

à infração e em sentido inverso da transgressão da lei ao desvio em relação a 

uma regra, a uma média, a uma exigência, a uma norma (...). 2) O carcerário, 

com seus canais, permite o recrutamento dos grandes “delinquentes”. 

Organiza o que se poderia chamar as “carreiras disciplinares” onde, sob o 

aspecto das exclusões e das rejeições, todo um trabalho de elaboração se opera 

(...). 3) Mas o efeito mais importante talvez do sistema carcerário e de sua 

extensão bem além da prisão legal é que ele consegue tornar natural e legítimo 

o poder de punir, baixar pelo menos o limite de tolerância à penalidade (...). 

4) Com essa nova economia do poder, o sistema carcerário, que é seu 

instrumento de base, esclareceu uma nova forma de “lei”: um misto de 
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legalidade e natureza, de prescrição e constituição, a norma (...). 5) A tassitura 

carcerária da sociedade realiza ao mesmo tempo as captações reais dos corpos 

e de sua perpétua observação; é, por suas propriedades intrínsecas, o aparelho 

de punição mais de acordo com essa nova economia de poder, e o instrumento 

para a formação do saber que essa mesma economia tem necessidade (...). 

(Ibid., p. 247 – 252). 

Deste primeiro esboço teórico, é possível extrair que um dispositivo de segurança seria 

uma técnica de controle dos sujeitos, por meio de espaços arquitetonicamente projetados, 

discursos oficiais e não oficiais de controle, sujeitos e subjetividades. Um dispositivo de 

segurança, portanto, guardaria em si a capacidade de, reunindo elementos materiais e imateriais 

diversos, atuar sobre sujeitos, espaços e ideias de modo a adequá-los à uma economia própria 

de poder, qual seja, aquela do exercício do poder em sociedade. 

 A partir da obra anteriormente mencionada, Foucault desenvolverá ao longo dos 

próximos três anos (1975 – 1978) as especificidades que giram em torno da noção de 

dispositivos de segurança. É em uma entrevista cedida por Michel Foucault em 1977 que um 

conceito de dispositivo aparecerá de forma mais bem delineada: 

Por esse termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas (...). O dispositivo é 

a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Em segundo lugar, (...) 

entre estes elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, 

mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito 

diferentes. Em terceiro lugar, entendo dispositivo como um tipo de formação 

que, em um determinado momento histórico, teve como função principal 

responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica 

dominante. (FOUCAULT, 2012, p. 364). 

Tratando, de forma exemplificativa, sobre o dispositivo do aprisionamento nas prisões, 

Foucault dirá que as medidas de detenção passaram por um processo de racionalização, dando 

à prisão uma face de aparente eficácia no combate à criminalidade. Ocorre que, conforme 

afirma Foucault, produziu-se em relação a tal dispositivo um efeito inesperado, qual seja, a 

constituição de um meio delinquente, a partir do qual o cárcere funcionará como “filtro, 

concentração, profissionalização de um meio delinquente”. Será, inclusive, a partir da terceira 

década do século XIX que este efeito inesperado será reutilizado para que fosse aplicado uma 
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nova estratégia: a utilização para fins políticos e econômicos da prisão, fato este denominado 

por Foucault de preenchimento estratégico do dispositivo (Ibid., p. 365 – 366). 

Em “Segurança, território e população” (2008b) – aula dada por Foucault em 1978 no 

Collège de France – o autor já trará características mais acuradas sobre os dispositivos de 

segurança. Para Foucault, os dispositivos de segurança revestir-se-iam, inicialmente, de três 

caracteres essenciais, que serão mais a frente depurados: inserção de um dado fenômeno dentro 

de um contexto de acontecimentos prováveis, ou seja, de um controle calculado; em segundo 

lugar, “as reações do poder ante esse fenômeno [enquanto] inseridas num cálculo que é o 

cálculo de custo”, de modo que os fatores que envolvem o exercício do poder serão 

instrumentalizados num quantitativo ótimo e funcional; terceiro, por fim, o estabelecimento de 

uma média e um limite ótimos em relação aos desvios, ao invés de uma divisão binária entre 

permitido e proibido (FOUCAULT, 2008b, p. 9). 

É então por meio de todo um edifício complexo de técnicas de vigilância, controle, 

diagnóstico e modulação dos sujeitos, intercalando arcabouços normativos jurídicos com 

normas disciplinares, vinculados aos dispositivos que atuarão sobre os sujeitos sociais que se 

constituirão os dispositivos de segurança. Mais adiante, Foucault tratará das especificidades dos 

elementos que os compõem: os espaços de segurança, o tratamento do aleatório, a normalização 

específica da segurança e, por fim, a correlação entre a técnica de segurança e a população 

(Ibid., p. 15). 

Quanto aos espaços de segurança, assim resume Foucault: 

O espaço próprio da segurança remete portanto a uma série de acontecimentos 

possíveis, remete ao temporal e ao aleatório, um temporal e um aleatório que 

vai ser necessário inscrever num espaço dado. O espaço em que se desenrolam 

as senes de elementos aleatórios é, creio, mais ou menos o que chamamos de 

meio. (Ibid., p. 27). 

Os espaços de segurança serão, portanto, os espaços de distribuição funcional e ótima 

dos sujeitos num ambiente cambiante e multivalente de circulação destes elementos. O segundo 

elemento – o tratamento do aleatório – será definido com base na noção de liberdade de 

circulação e controle de tal liberdade. Controlar o aleatório será, portanto, uma “física do poder 

ou um poder que se pensa como ação física no elemento da natureza e um poder que se pensa 

como regulação que só pode se efetuar através de e apoiando-se na liberdade de cada um” (Ibid., 

p. 64). 
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A normalização específica da segurança, para Foucault, perpassará uma normalização 

que se diferencia daquela apregoada pelos mecanismos disciplinares. Enquanto a normalização 

disciplinar consiste em procurar tomar as pessoas, os gestos, os atos, conformes a esse modelo, 

sendo normal precisamente quem é capaz de se conformar a essa norma e o anormal quem não 

é capaz (Ibid., p.75), a normalização dos dispositivos de segurança acompanha todo um 

processo de coletivização dos indivíduos dentro de um campo de fenômenos individuais, dentro 

de um risco permitido e um perigo analisável e cognoscível, freando eventuais disparidades e 

excessos próprios de momentos de crise (Ibid., p. 78 – 81). Haverá, dessa forma,  

[...] uma identificação do normal e do anormal, vamos ter urna identificação 

das diferentes curvas de normalidade, e a operação de normalização vai 

consistir em fazer essas diferentes distribuições de normalidade funcionarem 

urnas em relação as outras e [em] fazer de sorte que as mais desfavoráveis 

sejam trazidas as que são mais favoráveis. (Ibid., p. 82 – 83). 

A correlação entre a técnica de segurança e a população, por fim, é constituída pelo 

papel que este último – a população – terá para a análise dos dispositivos de segurança. Para 

Foucault, é a 

[...] partir da constituição da população como correlato das técnicas de poder 

que pudemos ver abrir-se toda uma série de domínios de objetos para saberes 

possíveis E, em contrapartida, foi porque esses saberes recortavam sem cessar 

novos objetos que a população pôde se constituir, se manter como correlativo 

privilegiado dos modernos mecanismos de poder. (Ibid., p. 103). 

É, dessa forma, a partir deste conceito de dispositivo de segurança, especialmente, que 

gere liberdades e a circulação de corpos, subjetividades e discursos, em contraposição às 

limitações de um projeto de sociedade disciplinar, que se pretende analisar o fenômeno 

carcerário brasileiro. O objeto de análise onde tais análises estarão centradas, conforme já 

anteriormente mencionado, será o relatório final da “CPI – SISTEMA CARCERÁRIO 

BRASILEIRO” (2015), elaborado pela Câmara dos Deputados do Brasil. 
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2.4 RELATÓRIO FINAL DA CPI – SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO (2015) 

ENQUANTO OBJETO DE ANÁLISE 

Inicialmente, é importante determinar o que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

(CPI). A CPI tem previsão legal na CF/88, no §3º do art. 58, e na Lei nº 1.579/1952, responsável 

por dispor de forma mais detalhada sobre as comissões. Abaixo segue o que dizem estes textos 

legais sobre as CPI’s: 

CF/88 

(...) 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 

temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 

respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

 

(...) 

 

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos 

regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento 

de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo 

certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 

Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores 

(...). 

 

Lei nº 1.579/1952 

 

Art. 2º No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões Parlamentares 

de Inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a 

convocação de Ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer 

autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir 

testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, 

indireta ou fundacional informações e documentos, e transportar-se aos 

lugares onde se fizer mister a sua presença (...). 

Tratam-se as CPI’s, portanto, de comissões temporárias de investigação de temas 

determinados, com prazo certo de início e fim, cridas no âmbito da Câmara dos Deputados ou 

do Senado Federal. Será a prisão, ou o dispositivo de aprisionamento – conforme conceituou 
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Foucault (FOUCAULT, 2012, p. 364 – 366), o elemento central analisado no relatório final da 

CPI, realizada e apresentado pela Câmara dos Deputados do Brasil, em 2015, que servirá de 

substrato para a verificação e adequação dos conceitos acima delineados à realidade brasileira. 

Evidentemente, os limites da análise dos elementos que constituem um dispositivo de 

segurança são os próprios limites do discurso – complexo e multifacetado –  colhido 

oficialmente pelo Estado – na figura da Câmara dos Deputados do Brasil – e as evidências e 

informações encontradas pelos seus agentes políticos nas enunciações de uma multiplicidade 

de sujeitos que se fizeram presentes nas audiências públicas e diligências realizadas ao redor 

do Brasil. 

Conforme já anteriormente mencionado, o relatório é dividido em três grandes eixos: 

PARTE I – TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, na qual a 

comissão explica o procedimento de criação da CPI e detalha as reuniões nas quais se 

desenvolveram os trabalhos, dentro do órgão legislativo federal e nos estados federados; 

PARTE II – CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES, por meio da qual são explicados os 

resultados encontrados sobre diversos temas que envolvem a realidade dos sujeitos 

aprisionados, do espaço prisional e da aplicação do arcabouço jurídico-normativo brasileiro 

concernente às prisões; por fim, a PARTE III – PROPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES, na 

qual estão presentes a conclusão acerca dos dados coletados e sugestões de natureza legislativa 

e indicações a outros órgãos e instituições oficiais do Estado, referindo potenciais ações de 

mudança, finalizando com recomendações e encaminhamentos. 

A proposta que se coloca aqui é de percorrer o procedimento realizado pela Câmara 

de Deputados, as análises realizadas por seus agentes e os frutos e recomendações feitas a partir 

de tais análises sobre o objeto prisão ou, como é nomeado pelo próprio relatório, sistema 

prisional. Sem que se busque trabalhar a problemática que envolve as prisões brasileiras sob o 

manto de um sistema, este trabalho não se volta a uma análise empiricamente direcionada ao 

campo (prisão), mas a análise das enunciações desenvolvidas pelo Estado através do relatório 

oficial da Comissão, enquanto compilação de uma multiplicidade de enunciações proferidas 

por diversos sujeitos. O que se buscará compreender, desta maneira, é, em primeiro lugar, de 

que maneira os dados produzidos e gestados pelo Estado revelam a presença de categorias 

analíticas discursivas sobre a prisão em seus múltiplos aspectos, bem como de sua potencial 

adequação aos conceitos de sociedade disciplinar e dispositivo de segurança. 
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3. ENTRE AS GRADES, PALAVRAS E SUJEITOS 

 

3.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS TÓPICOS DO RELATÓRIO 

Os dados que serão apresentados a seguir foram extraídos, conforme já anteriormente 

mencionado, do relatório final da “CPI – SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO” (2015), 

elaborado pela Câmara dos Deputados do Brasil. A partir de uma leitura e interpretação dos 

dados fornecidos pelo relatório, serão expostas neste item as informações mais pertinentes ao 

tema objeto desta pesquisa e as categorias analíticas extraídas destas, enquanto eixos 

norteadores da interpretação dos dados.  

A análise se iniciou com a PARTE I – TRABALHOS DA COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, segundo a sua sequência cronológica até a última parte 

do documento. É importante destacar que, neste primeiro momento, as categorias que forem 

sendo enunciadas a serão de forma fragmentada, na medida em que serão construídas de modo 

gradual; somente no tópico 3.2 (DISCURSOS, SOCIEDADE DISCIPLINAR, 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E AS PRISÕES BRASILEIRAS) é que estas categorias 

serão organizadas e sintetizadas de modo sequencial e correlacionado. Para facilitar a leitura, 

todas as vezes que se for passar da descrição do relatório para a construção das categorias 

analíticas, a referência aos itens sobre os quais se estará desenvolvendo tais categorias será 

marcada em negrito; quanto às remições a páginas do relatório, serão estas feitas entre 

parênteses, após os trechos considerados importantes para os objetivos desta pesquisa. 

 

3.1.1 Parte I – Trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito 

 

3.1.1.1 Introdução 

Neste tópico, são apresentados dados gerais sobre a realização da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, acerca do tema prisional, incluindo aí apontamentos sobre a 

participação dos estados brasileiros na cessão de informações à comissão, dados sobre a 

população carcerária brasileiras sobre diversos prismas – proporção entre número de vagas vs 

déficit, encarcerados no Brasil vs no resto do mundo ocidental, número de presos provisórios e 

tipos penais mais encontrados nas prisões brasileiras. 
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Dois aspectos são relevantes e devem ser aqui apontados. O primeiro dado importante 

de ser destacado (p. 08 e 09) é que as informações apresentadas não se referem ao panorama 

objetivo de todo o país, já que dos 26 estados e Distrito Federal, apenas 18 participaram, 

havendo por isso uma possibilidade de variação no quantitativo real. Para além disso, outro 

fator relevante é a relação entre o número de tipos penais existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro e o numerário que compõe a realidade carcerária brasileira (p. 11): dos mais de 

trezentos e sessenta tipos penais constantes do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei º 

3.848/1940), para além dos tipos penais presentes em legislação extravagante – como o crime 

de Tráfico de Drogas, por exemplo – 06 deles (Tráfico, Roubo, Furto, Homicídio, Latrocínio, 

Desarmamento) somam 83% dos homens encarcerados e 90% das mulheres.  

Em seguida, são apresentados dados sobre a Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 

7.210/1984), no qual são trabalhados os pressupostos teóricos sobre as funções tradicionais da 

pena, para em seguida seguir-se uma digressão sobre os direitos fundamentais do sujeito 

encarcerado, perpassando desde as prestações materiais do estado (trabalho, assistência 

material, à saúde, jurídica, educacional, social) até o respeito às crenças espirituais e religiosas 

destas pessoas. É importante destacar que o projeto teórico trazido pela relatoria acerca da LEP, 

por meio do qual são apresentadas as funções atribuídas às sanções penais – retribuir ao sujeito 

o mal causado por ele à sociedade; isolar o sujeito delitivo do convívio social normal; que a 

punição sirva de exemplo para os demais componentes da sociedade e que, por fim, a sanção 

sirva como instrumento de ressocialização do sujeito apenado – acompanharão todo o discurso 

apresentado seja por parlamentares ou por convidados às audiências públicas, ganhando 

destaque corrente a função ressocializadora da pena. Quanto ao binômio educação/trabalho, é 

importante destacar que se farão frequentemente presentes no discurso de diversos sujeitos que 

estiveram na CPI, seja no aspecto negativo (falta de prestação) ou positivo (importância e 

contribuição no ideal de ressocialização da pena privativa de liberdade). Finaliza-se tratando 

dos objetivos da comissão enquanto buscadores de soluções e alternativas, ainda que pontuais, 

que possam auxiliar na melhora da realidade das prisões brasileiras (p. 13 – 16). 

 

3.1.1.2 Criação da CPI 

Quanto a este tópico, somente duas informações são importantes de serem destacadas: 

a data da criação da CPI (04/03/2015), enquanto referencial cronológico de início dos trabalhos, 

e as razões elencadas como principais para a criação daquela comissão parlamentar: crescentes 
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e constantes rebeliões de presos, a superlotação das prisões, péssimas condições físicas das 

instalações e os altos custos financeiros de manutenção destes estabelecimentos (p. 17 – 19). 

Há, portanto, um enfoque maior dado aos fatores segurança, infraestrutura e custo das unidades 

prisionais que ao próprio sujeito aprisionado. 

 

3.1.1.3 Constituição e Composição da CPI / Plano de Trabalho / Requerimentos 

apresentados à CPI 

No que se refere aos três tópicos relacionados acima, algumas informações merecem 

destaque: a data da efetiva constituição da CPI (19 de março de 2015), feita a partir da eleição 

pelas lideranças partidárias de membros para compô-la, e a metodologia adotada pela Comissão 

para desenvolver seus trabalhos, qual seja: oitiva de testemunhas, autoridades públicas e 

especialistas; realização de diligências, dentre outros. Como se verá adiante, foram realizadas 

audiências públicas na própria Câmara dos Deputados como nas assembleias legislativas de 

seis estados brasileiros, para além de visitas técnicas de unidades prisionais e diálogos com 

internos, agentes e gestores das unidades carcerárias. 

Especificamente quanto aos requerimentos apresentados à Comissão com fins de 

sugerir atividades investigativas a serem realizadas no âmbito da CPI, é importante destacar 

que, dos 77 requerimentos apresentados por parlamentares, somente 23 foram aprovados e 

efetivamente cumpridos; os outros 54 ou não foram sequer deliberados, aprovados ou, apesar 

de aprovados, não foram cumpridos. Para além disso, as seguintes temáticas foram destaques 

nos requerimentos: condições das prisões, encarceramento feminino e indígena, terceirização 

das prisões, condições de ressocialização, oitivas de autoridades públicas vinculadas ao Estado 

e estudiosos do tema, violência e tortura dentro do cárcere, testemunhas/vítimas de prisões 

controversas (p. 26 – 51).  

Nestes itens iniciais (3.1.1.1 a 3.1.1.3), já é possível delinear as primeiras nuances de 

algumas categorias de análise: a dos sujeitos emitentes do discurso, a das temáticas prisionais 

e a das práticas discursivas normativas. Conforme já anteriormente explanado, Foucault 

(2008a) trabalha o conceito de discursos enquanto práticas historicamente situadas, inter-

relacionadas aos signos escritos ou falados e em constante disputa acerca da legitimidade sobre 

o status de sujeito do discurso. Pelo que se verifica nos itens acima, há uma multiplicidade de 

sujeitos que se farão presentes, nestes vinte e três requerimentos aprovados e colocados em 
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prática, para dialogar acerca de diversas nuances do tema prisões ou, como se verá mais adiante, 

sobre suas próprias demandas.  

O espaço prisional não terá um detentor legítimo da posição de sujeito principal do seu 

discurso, mas sim um leque de sujeitos que se fizeram presentes – ainda que de forma seletiva 

– para apresentar perspectivas e práticas diversas sobre as prisões brasileiras, para além de um 

grande número de temáticas que serão debatidas, demonstrando a complexidade do espaço 

prisional em se construir enquanto objeto singular. Desta forma, já se pode sinalizar, ao invés 

de um único sujeito detentor do status de legítimo autor do discurso, a existência de uma 

categoria maior de sujeitos emitentes do discurso; por outro lado, para além de uma perspectiva 

singularizante sobre o tema prisional, já é possível visualizar a existência da categoria das 

temáticas prisionais. Estas duas categorias serão ainda mais minuciosamente desenvolvidas ao 

longo da exposição dos dados. 

A primeira subcategoria dos sujeitos emitentes do discurso que se apresenta no texto 

é a dos membros do Legislativo. Os parlamentares, no curso do relatório, são aqueles que 

conduzem os debates, dão poder de fala no curso da CPI por meio dos convites a outros sujeitos, 

são agentes de investigação, por meio de diligências ao redor do país, e são os legítimos 

autorizados pelo texto constitucional a produzir textos legais sobre os mais diversos temas no 

Brasil, conforme previsão no Capítulo I do Título IV, arts. 44 a 75 da CF/88. Para além de 

participarem enquanto sujeitos ativos na condução da CPI, os parlamentares são produtores de 

uma face do discurso sobre a prisão: a face normativa ou legal deste, enquanto produto acabado 

de sua atuação. A legislação é, em última análise, uma das principais consequências esperadas 

do trabalho de um parlamentar – para além de suas outras atividades – e possuem grande 

impacto na construção de um discurso sobre o espaço prisional, já que também o constituem e 

influenciam o curso de seu desenvolvimento.  

Os parlamentares, dessa forma, constituem, dentro do grande leque que abaixo será 

delineado, a primeira face do grupo de pessoas que disputa legitimidade no lugar de fala sobre 

a prisão: a dos membros do Legislativo entre os sujeitos emitentes do discurso, bem como o 

produto final destes constituirá a categoria das práticas discursivas normativas. Quanto às 

práticas discursivas normativas, é importante destacar que, apesar de constituírem face do 

discurso prisional, serão ao longo do relatório utilizadas retoricamente pelos próprios membros 

do Legislativo ou por outros sujeitos para construir argumentos favoráveis ou contrários a 
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diversas temáticas prisionais, bem como colocar-se favoravelmente a demandas próprias de 

algumas subcategorias de sujeitos emitentes do discurso. 

 

3.1.1.4 Audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados 

Ao todo, foram realizadas 08 reuniões na sede da Câmara dos Deputados, entre 28 de 

abril e 15 de julho do ano de 2015.  É importante destacar que, como houve um grande número 

de convidados a falar, bem como uma série de pontos e posicionamentos apresentados, serão 

aqui destacados genericamente os dados por eles trazidos, destacando eventualmente a autoria 

de uma dada colocação, quando se entender necessário. 

 

3.1.1.4.1 Reunião realizada no dia 28 de abril de 2015 

Nesta reunião, o eixo central das discussões foram “As Condições Gerais do Sistema 

Carcerário Brasileiro”, tendo sido convidados para falar 4 pessoas, todos homens, todos 

vinculados a órgãos estatais. Foi apresentada uma explanação sobre a organização da estrutura 

de justiça brasileira (p. 54 – 56); dados sobre o quadro de sujeitos aprisionados no Brasil, tanto 

em âmbito nacional (p. 56) quanto na sua distribuição pelos estados (p. 61 – 73); bem como 

estudos sobre a taxa de encarceramento no Brasil em face do panorama internacional (p. 56 – 

59). 

 

3.1.1.4.2 Reunião realizada no dia 07 de maio de 2015 

Nesta reunião, o eixo central das discussões foi a “Situação carcerária vivida pelo 

Estado do Rio Grande do Norte”, tendo sido convidados para falar 4 pessoas, três mulheres e 

um homem, dentre representantes da Administração pública e da gestão prisional estatal. Foram 

apresentados, nesta reunião, dados relativos à situação do Rio Grande do Norte, palco de 

diversas rebeliões em 16 unidades prisionais; falou-se da transformação das delegacias de 

polícia em unidades prisionais sem que a estas tivesse sido dada uma estrutura adequada para 

recepcionar os sujeitos encarcerados, ao passo que unidades prisionais antigas permaneciam 

em péssimas condições infraestruturais; alto número de sujeitos encarcerados para além da 

capacidade das próprias unidades; presença do crime organizado; desorganização burocrática 

do PJ; distribuição dos recursos do FUNPEN para as unidades (p. 78 – 83). 
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3.1.1.4.3 Reunião realizada no dia 21 de maio de 2015 

Nesta reunião, o eixo central das discussões foi “Assuntos relacionados ao objeto de 

investigação da CPI”, tendo sido convidadas para falar 7 pessoas, todas do gênero masculino e 

pertencentes a entidades sindicais de representação dos agentes e servidores penitenciários. 

Foram abordadas questões relativas às condições de cumprimento da pena pelo sujeito 

aprisionado; desvalorização de trabalho dos agentes penitenciários; superpopulação carcerária; 

déficit de servidores nas unidades, a ausência de um treinamento adequado e efetivos dos 

agentes; falta de infraestrutura adequada das unidades; crime organizado; ausência de 

prestações devidas pelo Estado às prisões; relação entre agentes e internos (p. 86 – 95). 

 

3.1.1.4.4 Reunião realizada no dia 28 de maio de 2015 

Nesta reunião, o eixo central das discussões foi “Terceirização no Sistema Prisional 

Brasileiro, tendo sido convidadas para falar 3 pessoas, todas do gênero masculino: dentre um 

representante de empresa de gestão prisional, um membro da Administração Pública e um 

representante do MPE/AL. Foram abordadas as seguintes questões: verificação, desde as CPI’s 

anteriores realizadas sobre o tema das prisões no Brasil – 1976/1977 e 2007/2008 – da 

manutenção da situação carcerária caótica do país e o aumento dos índices de criminalidade, 

para além da presença de organizações criminosas nas prisões; superlotação das unidades 

prisionais, o déficit de vagas; grande número de mandados de prisão ainda por cumprir; baixa 

qualidade na prestação dos serviços penais; descumprimento da legislação penal; e baixa 

prioridade na gestão estatal e desvantagens do sistema de  sistema de gestão plena – no qual o 

gerenciamento de todas as atividades-meio e da atividades-fim das unidades são feitas pelo 

Estado –, em contraponto à valorização dos sistema de cogestão ou gestão compartilhada (p. 

96 – 106). 

É importante destacar que, nesta reunião, todos os convidados a falar sobre 

terceirização tinham posicionamentos favoráveis – incluindo aí o  representante do MPE/AL, 

sem que tenha sido convidado, para esta reunião, sequer um sujeito que defendesse 

posicionamento contrário perante a Comissão, apresentando eventuais aspectos negativos ou 

controversos da utilização da gestão compartilhada e do aspecto mercadológico lucrativo de se 

analisar as prisões sob a ótica de um mercado e os sujeitos aprisionados enquanto elementos de 

monetarização deste mesmo mercado. 
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3.1.1.4.5 Reuniões realizadas no dia 14 e 15 de julho de 2015 

No dia 14 de julho, foram realizadas duas reuniões:  uma teve como eixo central das 

discussões “Políticas públicas voltadas para a profissionalização do egresso”, tendo sido 

convidado para falar apenas o Diretor do Departamento de Qualificação do Ministério do 

Trabalho e Emprego, representante do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; a outra 

tratou de “arquitetura prisional” e teve sua análise postergada para um outro momento do 

relatório. No dia 15, foi realizada ainda outra Audiência Pública com o intuito de debater o 

Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, tendo também sua abordagem sido 

postergada para um outro capítulo específico do tema. 

No que se refere à primeira reunião do dia 14 de julho de 2015, os eixos centrais 

giraram em torno do modelo de cárcere brasileiro de correção e sua inaplicabilidade empírica, 

por diversas questões (p. 106). Adiante, tratou de investimentos que estariam sendo realizados 

pelo Estado para melhor lidar com os problemas das prisões no Brasil, especialmente  no 

binômio educação/trabalho, a exemplo de iniciativas como os investimentos feitos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e Ministério da Educação – MEC na educação dos 

sujeitos aprisionados por meio do PRONATEC Carcerário e da proposta de um Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) voltado ao público encarcerado, em que pese as 

alegações de baixo orçamento para investimentos em tais políticas públicas (p. 107 – 108).  

De modo semelhante à audiência anteriormente mencionada, em contrapartida ao 

convite de somente um convidado do gênero masculino e representante direto do Estado, não 

houve convites expressos para que movimentos sociais e grupos de familiares e ex-presidiários 

apresentassem suas próprias demandas, passando-se a oportunidade de dar voz a quem sofre 

diretamente com a escassez de políticas públicas voltados à população aprisionada. 

Em todas as reuniões realizadas na sede da Câmara dos Deputados, presentes no 

presente item 3.1.1.4, diversos sujeitos, majoritariamente do sexo masculino (traço que 

acompanha quase todo o relatório), se apresentaram para debater temas diversos: desde 

representantes do Estado, como da DEPEN, ministérios, secretarias estaduais e o CNCPC; 

passando por entidades sindicais representativas das mais diversas categorias de servidores 

penitenciários; representantes de empresas administradoras de unidades prisionais e diretores 

de unidades geridas unicamente pelo Estado; até membros do MP e PJ, para debater temas 

diversos, como a realidade carcerária do país, infraestrutura prisional, crime organizado, 

utilização do sistema de cogestão, dentre outros.  
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Outras subcategorias de sujeitos emitentes do discurso e temáticas prisionais já 

começam, dessa forma, a se delinear, na medida em que diversos outros membros de tais grupos 

vão aparecer ao longo do relatório, constituindo subcategorias bastante diversificadas, porém 

com traços em comum: dentre os sujeitos emitentes do discurso, haverá respectivamente 

membros do Administração Pública; membros das agências penitenciárias; membros da gestão 

penitenciária; membros das instituições de Justiça; acerca das temáticas prisionais, elencarei 

a superpopulação carcerária, arquitetura prisional, caráter reintegrador da pena, iniciativa 

privada e crime organizado enquanto pontos-chave debatidos ao longo dessas sessões.  

As práticas discursivas de tais sujeitos, ademais, se diferem daquele que denominei 

de prática discursiva normativa própria dos membros do Legislativo, já que não estão 

necessariamente conectadas – ainda que devam obediência – às regras do ordenamento jurídico 

brasileiro, constituindo práticas próprias da realidade de cada uma destas pessoas e grupos em 

suas vivências no espaço prisional: diferentemente da prática discursiva normativa, portanto, 

esta modalidade específica de prática discursiva estará diretamente conectada com a realidade 

e, muitas vezes, somente se conectará com a legislação através de instrumentos retóricos de 

argumentação. 

 

3.1.1.5 Reuniões, audiências e diligências realizadas nos estados 

 

3.1.1.5.1 Bahia 

Neste tópico é destacada a diligência realizada no Conjunto Penal de Feira de Santana, 

palco de uma rebelião ocorrida em 24/05/2015 (Pavilhão 10 do Conjunto Penal), e que deixou 

09 detentos mortos. Estiveram no local os deputados Sérgio Brito e Erika Kokay, membros da 

CPI. Na visita que fizeram, conversaram os membros da CPI com Luis Antônio Nascimento 

Fonseca (Superintendente de Ressocialização Sustentável da Secretaria de Administração 

Penitenciária e Ressocialização do Governo do Estado da Bahia) e Major Júlio César Ferreira 

dos Santos (Superintendente de Gestão Prisional da Secretaria de Administração Penitenciária 

e Ressocialização do Governo do Estado da Bahia), os quais delinearam aos congressistas 

problemas relacionados à população carcerária baiana: número de internos muito superior à 

capacidade das unidades, tendo um percentual significativo (em torno de dois terços) de 

aprisionados provisoriamente. Ademais, trataram de questões relacionadas à educação no 
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Conjunto Penal, a exemplo de cursos no PRONATEC; escola dentro do conjunto, tendo 

somente 280 internos e internas de um total de 1.471 ativos em tais programas (p. 110 – 111). 

Além de conversarem com representantes do Estado, conversaram também com 

agentes penitenciários e sujeitos encarcerados: quanto aos primeiros, o maior problema 

levantado foi o déficit no número de servidores dentro do Conjunto; quanto aos segundos, 

questões como celas ocupadas com o dobro da capacidade e ausência de execução dos direitos 

previstos na LEP (v.g., progressão de regime) foram levantados. Ademais, no que se refere ao 

tema rebeliões, expuseram os seguintes aspectos como determinantes: exploração e extorsão de 

um grupo em relação aos demais; ausência de reclamação à Direção com medo de represálias; 

líder do grupo explorador detentor de regalias não estendida aos demais e, por fim, conchavo 

deste com o chefe de segurança, de acordo com alguns internos que denunciaram uma tal 

situação. Trataram também sobre o fato de, devido às últimas rebeliões, não estarem recebendo 

visitas, fato este contraposto pela Direção, que afirmava que a greve dos agentes impossibilitou 

as visitas, em que pese as promessas de regularização da situação. As internas, em que pese 

elogiarem a direção da unidade, apontaram a falta de berçário como deficiência grave da 

estrutura do presídio (p. 111 – 112).  

Houve, ainda, diálogo com uma representante da Defensoria Pública do Estado da 

Bahia (DPE/BA), a qual apontou problemas como a carência de defensores suficientes para 

atender às demandas do Conjunto, para além do que ela chamou de cultura de encarceramento 

do Judiciário local, responsável por aumentar as filas de sujeitos encarcerados nas unidades 

prisionais. Por fim, em conversa com o Secretário de Administração Penitenciária e 

Ressocialização – SEAP/BA: foi dado enfoque na entrega de novas vagas para as prisões 

baianas e na necessidade de atuação legislativa (v.g., um Projeto de Lei para obrigar as 

operadoras a bloquearem sinal de telefone nas unidades); tratou ainda da criação em breve da 

CEAPA (Central de Acompanhamento de Penas Alternativas) para cada uma das 20 comarcas 

(p. 112 – 113). 

 

3.1.1.5.2 Maranhão 

Neste tópico é destacada a diligência realizada por membros da CPI em 22/06/2015 no 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas e no Centro de Detenção Provisória em São Luís/MA. 

Segundo consta no relatório, no que se refere ao Complexo de Pedrinhas, o que se verificou 
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pelos congressistas foi uma infraestrutura precária, ausência de assistência jurídica e de saúde 

aos internos e superlotação nas celas; somado a isso, havia àquele momento uma recusa por 

parte do SUS em tratar internos sem documentos de identidade e ausência, dentro das unidades, 

de locais adequados para a atividades de ressocialização das pessoas encarceradas. O ponto 

positivo destacado no relatório foi a existência de internos trabalhando na pintura externa da 

unidade, como uma clara referência à função do trabalho como elemento integrador do apenado 

à sociedade livre (p. 114).  

Condições ainda piores foram verificadas no Centro de Detenção Provisória, 

apresentando comparações da unidade com uma masmorra, especialmente no que se refere a 

aspectos infraestruturais e a ausência de agentes penitenciários de carreiras suficientes para 

suprir as demandas; por outro lado, constatou-se a presença massiva de terceirizados 

trabalhando nas unidades (p. 115). As conclusões preliminares a que chagaram os parlamentares 

presentes nas referidas instituições prisionais foi que estas estavam em estado caótico e, por 

isso, fazia-se necessária a construção de novas unidades e elaboração de sistemas de dados e de 

controle confiáveis; para além do fortalecimento de carreiras de agentes públicos, como agentes 

penitenciários e defensores públicos, de modo a trazer melhores condições de gerência e 

controle das unidades indicada acima (p. 116). 

Foi em seguida realizada audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão, 

com o fito indicado de obter maior número de informações de outros sujeitos que atuavam nas 

unidades carcerárias. Foram convidadas seis pessoas, quatro delas do gênero masculino e 

somente duas do gênero feminino, dentre membros da sociedade civil organizada; membros de 

entidades sindicais de servidores penitenciários; representantes do MP e DP, além da mãe de 

um interno. Os seguintes temas foram abordados: situação prisional maranhense; denúncias 

realizadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos e os casos de violência nas unidades; 

condições precárias de habitabilidade nas prisões do estado; superpopulação carcerária, crime 

organizado; ausência de um sistema de dados confiável sobre as prisões maranhenses; a 

população de presos provisórios, prestações materiais aos internos; por fim, desaparecimento 

de um interno de dentro da unidade carcerária onde se encontrava (p. 117 – 122). 

 

3.1.1.5.3 São Paulo 

No estado de São Paulo, deputados da Comissão realizaram visitas a três unidades 

carcerárias em dois dias: Centros de Detenção Provisória de Pinheiros (02/07/2015), 



33 
 

Penitenciária Presidente Venceslau – II e Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente 

Bernardes (03/07/2015). Na visita realizada ao quatro Centros de Detenção Provisória de 

Pinheiros, foram constatadas boas condições de infraestrutura, em que pese presente o 

fenômeno da superpopulação carcerária. Em conversa com sujeitos encarcerados, foram 

apontados os seguintes problemas: superlotação; deficiência na assistência médica e ausência 

de vagas para estudo e trabalho; demora na concessão dos benefícios da LEP; já em conversa 

com a representante da Defensoria Pública estadual presente nas diligências, foram apontadas 

como problemas a carência de defensores e a presença de revista íntima, ainda que sem toques, 

nas visitas, enquanto que apontou como ponto positivo os benefícios das audiências de custódia 

na diminuição de prisões consideradas desnecessárias (p. 123 – 124). 

Em 03 de julho de 2015, conforme já acima apontada, foi visitada a Penitenciária 

Presidente Venceslau – II. Desta unidade foram destacadas a infraestrutura e aspectos 

relacionados às condições de segurança, tecnologia e capacidade dos agentes frente a potenciais 

situações de crise; em contraponto, foi relatada a desconfiança por parte dos agentes em relação 

aos advogados de internos, enquanto sujeitos desconfiáveis por supostamente estarem 

relacionados ao contrabando de bens para dentro das unidades prisionais e o repasse de 

informações entre membros de organizações criminosas (p. 126 – 128). No mesmo dia, em 

visita ao Centro de Readaptação Penitenciária, foi destacado o suposto fato de, à época, ser a 

única unidade no país para Regime Disciplinar Diferenciado (RDD); para além disso, foi 

mencionada a resistência dos magistrados em enviar sujeitos encarcerados à unidade, por ser 

um regime mais duro, o que em alguma medida corroborava para a inexistência de 

superpopulação prisional nesta unidade. (p. 129 – 132). 

Foi, ainda, realizada no dia 02 de julho audiência pública, na qual foram convidadas 

oito pessoas, todas do gênero masculino, das quais houve representantes da Administração 

Pública e segurança paulistas e membros de entidades sindicais de agentes e servidores 

penitenciários. Os seguintes temas foram abordados: encarceramento massivo no Estado de SP 

e à funcionalidade das audiências de custódia; crime organizado nas unidades e o uso dos 

serviços de inteligência, tecnologias de controle e vigilância; implantação de unidades de 

cogestão; déficit de vagas nas unidades, superlotação e déficit de agentes; revista íntima; 

criação da “polícia penitenciária”, consubstanciada na Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) nº 308 (p. 133 – 141). 
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3.1.1.5.4 Santa Catarina 

No estado de Santa Catarina foram realizadas, no dia 10 de julho de 2015, diligências 

nas seguintes unidades prisionais: Penitenciária da Agronômica, Complexo Penitenciário de 

São Pedro de Alcântara, Presídio Masculino de Lages, Presídio Regional de Lages, 

Penitenciária da Região de Curitibanos e Unidade de Segurança Máxima. Em todas as unidades 

visitas, foram encontradas, segundo os parlamentares, boas condições físicas nos 

estabelecimentos e ausência de superlotação; bem como espaços adequados para atividades 

laborais, educacionais e de lazer dos internos; houve também elogios por partes de 

representantes do sistema de Justiça do Estado encontrados nas unidades, a exemplo de 

defensores (as) públicos (as), e dos próprios internos quanto às instalações e aos funcionários. 

O ponto negativo mais frequentemente apontado fora manter um corpo médico de saúde básica 

na unidade, haja vista a rejeição dos profissionais de saúde quanto às condições salariais e 

horários impostos, salvo no Presídio Masculino de Lages, Presídio Regional de Lages e na 

Unidade de Segurança Máxima (142 – 150). 

 

3.1.1.5.5 Minas Gerais 

No estado de Minas Gerais, foi realizada diligência pelo deputado Laudívio Carvalho 

(1º Vice-Presidente da CPI) no dia 13 de julho de 2015 nas unidades Penitenciária José 

Martinho Drumond e a Unidade Prisional Público-Privada, ambas localizadas no município de 

Ribeirão das Neves. Quanto à Penitenciária José Martinho Drumond, verificou-se que se tratava 

de uma unidade de gestão plena, na qual contrastava-se a capacidade em tese da unidade (863 

internos) com a lotação real (3.054 pessoas aprisionadas), demonstrando clara situação de 

superpopulação carcerária. Para além disso, segundo informações colhidas junto ao diretor da 

unidade: apesar da superpopulação, o treinamento humanizado dos agentes coibia rebeliões e 

motins; havia deficiência de agentes penitenciários e de um corpo médico adequado à unidade; 

por fim, foram apontados problemas na infraestrutura para espaços educacionais (PRONATEC) 

e deficiência de agentes para transportar internos. Por fim, pelos internos foi dito que existia 

um quadro grave de pessoas com a pena regularmente cumprida ainda aprisionados (p. 151 – 

152).  

Em contraposição a este quadro, na Unidade Prisional Público Privada, administrada 

pelo sistema de cogestão e atendendo somente a condenados a regimes semiaberto e fechado, 

foi dito pelo parlamentar que havia ali a devida garantia dos direitos processuais dos internos, 
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alto nível de infraestrutura educacional e atendimento à saúde; quadro de profissionais de 

acordo com as necessidades da unidade; celeridade no atendimento jurídico (parceria com a 

DPE/MG); proximidade entre gestão e familiares dos internos. O ponto negativo destacado foi 

apenas o mau acesso ao presídio, por meio de estradas de terra e ausência de proteção contra 

intempéries aos funcionários (p. 152). 

 

3.1.1.5.6 Pará 

No estado do Pará, foram realizadas por deputados da comissão diligências no dia 13 

de julho de 2015 nas seguintes unidades: Presídios Estaduais Metropolitanos I e II (PEM I e II), 

em Marituba; no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I), em Santa Izabel do 

Pará; e no Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua.  

Segundos os congressistas, foi dito que os Presídios Estaduais Metropolitanos I e II 

(PEM I e II), em Marituba, tinham a estrutura de suas unidades construídas com ferro, sem 

manutenção e com graves problemas de saneamento; ausência de agentes concursados e agentes 

trabalhando por meio de contratos temporários com baixa qualificação técnica (p. 153). No que 

se refere ao Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I), em Santa Izabel do Pará, 

foi dito que se tratava de uma estrutura de alvenaria, existindo dentro dela um cheiro forte de 

lixo; havia à época ainda notícias de que resíduos tóxicos haveriam contaminados os lençóis 

freáticos e a comunidade ao redor da unidade; a alimentação era distribuída por uma cozinha 

terceirizada; inexistiriam espaços laborais em absoluto na unidade, para além da presença de 

inúmeros roedores, baratas e urubus; ainda, foram encontrados diversos túneis escavados por 

debaixo da unidade (p. 153 – 154).  

Sobre o Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua, por fim, verificou-

se que se tratava da única unidade feminina no estado paraense, na qual restava claro um estado 

de superpopulação carcerária; o trabalho realizado era exclusivamente de atividades 

relacionadas a artesanato e cozinha; para além da situação peculiar de haver uma gestão 

compartilhada entre administração e internas sobre a destinação da verba arrecadada com o 

artesanato vendido; ademais, constatou-se que a maior parte das internas (80%) estavam ligadas 

ao tráfico de entorpecentes. Em contraponto, foi apontada uma estrutura de apoio à maternidade 

bem equipada para que as internas ficassem com sua prole até 01 ano depois de parir, além da 

área de saúde ser à época bem equipada (p. 154 – 155). 
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No dia 13 de julho, foi ainda realizada audiência pública na Assembleia Legislativa, 

tendo sido convidadas 07 pessoas, sendo 05 do gênero masculino e 02 do gênero feminino, 

entre um parlamentar; membros do PJ, MP e DP; representantes da administração e, por fim, 

da sociedade civil organizada. As principais temáticas abordadas foram as seguintes: 

deficiência de vagas nas celas e na infraestrutura das unidades; inexistência de políticas de 

ressocialização efetivas; participação e responsabilidade parcial da sociedade na tomada de 

decisões da gestão política; necessidade de reestruturação do sistema penitenciário, necessidade 

de ações conjuntas entre os três Poderes para lidar com a questão carcerária; a cultura do 

encarceramento e a maximização do uso da prisão como instrumento punitivo no Brasil; 

redução da maioridade penal. Por fim, representantes da DP e parlamentares se utilizaram do 

espaço de debate para defender o aumento no número de defensores públicos e agentes 

penitenciários (p. 157 – 163). 

Nos itens 3.1.1.5.1 a 3.1.1.5.6, outras subcategorias de sujeitos emitentes do discurso, 

para além dos já apresentados anteriormente, começam a aparecer, dentro do cenário prisional. 

Para além dos membros do Legislativo – enquanto condutores das diligências realizadas e 

interlocutores de práticas discursivas normativas  –, membros do Administração Pública e 

membros das agências penitenciárias com os quais os primeiros dialogaram, apareceram:  a 

subcategoria dos sujeitos aprisionados – na figura dos internos entrevistados pelos 

parlamentares –; membros da gestão penitenciária, por meio de representantes de empresas de 

gestão prisional e diretores de unidades de gestão plena; membros do corpo social, na figura de 

familiares de pessoas encarceradas e membros da sociedade civil organizada; e, enquanto parte 

da subcategoria dos membros das instituições de Justiça, representantes da Defensoria Pública. 

Desta maneira, todas as categorias de sujeitos emitentes do discurso com os quais esta pesquisa 

trabalhará já são passíveis de visualização pelo leitor, compondo o quadro que mais a frente 

será destrinchado de jogos de força, aliança e oposições na construção de um discurso prisional. 

Por outro lado, outras subcategorias de temáticas prisionais aparecem no curso destas 

diligências e audiências. Anteriormente, já havia mencionado o surgimento de discussões sobre 

a superpopulação carcerária, arquitetura prisional, caráter reintegrador da pena, iniciativa 

privada e crime organizado; agora, para além destas, temáticas como o problema dos presos 

provisórios; morosidade da Justiça; assistências materiais ao sujeito encarcerado; gestão 

prisional; e, por fim, desaparecimento de internos se fizeram presentes. Todas essas questões-

problema apareceram na fala e práticas de diversos sujeitos que compareceram às audiências e 

estiveram presentes nas diligências, associando-se enquanto meio de reforçar ou enfraquecer 
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determinados aspectos considerados retoricamente mais importantes em face de outros. A linha 

tênue entre a construção de um discurso real sobre o espaço prisional – por meio de práticas 

discursivas materiais – e a defesa meramente retórica de pontos de vista sobre categorias de 

sujeitos ou defesas de posicionamentos teve como ponto de partida os debates em torno de tais 

temáticas prisionais. 

 

3.1.2 Parte II – Constatações e Conclusões 

 

3.1.2.1 – O bloqueio do sinal de comunicação nos estabelecimentos prisionais 

Neste tópico foram elencadas algumas constatações sobre o problema das 

comunicações dentro das unidades carcerárias sob o seguinte enfoque: necessidade de 

instalação de bloqueadores de sinal de telefones celulares no interior das unidades prisionais, 

com o fim de evitar rebeliões, fugas e combater o crime organizado. Também foi dito que a 

legislação de alguns estados (a exemplo da Bahia) sobre o tema encontram-se sub judice no 

Supremo Tribunal Federal, sob alegação de inconstitucionalidade e fundamentando-se na 

violação de competência da União pelos estados federados (p. 164 – 165; 171). 

 

3.1.2.2 – Transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para os estados 

Neste tópico, tratou-se da problemática envolvendo a morosidade e excesso de 

burocracia, segundo convidados e parlamentares afirmaram, no envio da alta quantidade de 

recursos provenientes do FUNPEN aos Estados da federação, inclusive com possibilidade de 

contingenciamento pela União de tais verbas. Haveria, portanto, a necessidade de se 

desenvolver uma medida normativa para tornar obrigatório percentual arrecadado aos Estados 

e DF (p. 172 – 174). 

 

3.1.2.3 – Medidas cautelares alternativas à prisão e a audiência de custódia 

Quanto à utilização de medidas cautelares alternativas à prisão, foi dito que o 

ordenamento jurídico brasileiro já prevê a ampla possibilidade de sua utilização em contraponto 

ao instituto da prisão preventiva, como se percebe da leitura da Lei nº 13.403/2011. O problema 

estaria em suas inaplicações sucessivas e um consequente alto percentual de aprisionados 

provisórios (p. 174 – 175). Foi apontada, em seguida, a importância das audiências de custódia 
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enquanto instrumento que possibilita a revisão imediata da prisão em flagrante e meio de 

economia financeira aos cofres públicos com a manutenção de sujeitos ainda não condenados 

atrás das grades. Concluiu-se, assim, que haveria uma necessidade de que as audiências de 

custódia fossem regulamentadas normativamente dentro do próprio Código de Processo Penal 

para adquirirem caráter vinculativo e geral, haja vista estarem regulamentadas por resolução do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (p. 176). 

 

3.1.2.4 – Penas alternativas 

Neste tópico, foi tratado sobre, por um lado, a previsão constitucional e legal de penas 

alternativas ao encarceramento enquanto medidas desencarceradoras e, por outro lado, sua 

inaplicação por argumento de ausência de estruturas adequadas à aplicação e fiscalização dessas 

penas alternativas. Foi mencionada a existência de centros de acompanhamento em alguns 

estados do Brasil (a exemplo da Bahia) e a necessidade de regulamentação normativa geral a 

todos os estados (p. 177 – 182). 

 

3.1.2.5 – Ressocialização e reintegração 

Sobre esta temática, foi feita uma análise entre a função normativa da pena de 

ressocializar o apenado, enquanto medida de garantia do sujeito e da própria sociedade, e a 

inexistência de concretização desta nos estabelecimentos prisionais. Ademais, tratou-se da 

necessidade que o processo ressocializador se estenda para além do cumprimento da pena, para 

além de serem mencionados projetos normativos e indicações ao Poder Executivo para 

regulamentar e incentivar a prática de ações ressocializadoras e reintegrativas, incluindo o 

âmbito familiar dos apenados (p. 183 – 185). 

 

3.1.2.6 – Incentivo para municípios em que sejam construídos estabelecimentos penais 

Neste tópico, foi mencionada a resistência verificada desde a CPI das Prisões de 

2007/2008 quanto à iniciativa de incentivar a instalação de unidades prisionais em diversos 

municípios através do envio de verbas a estes: naquele momento, foi encaminhado Projeto de 

Lei Complementar que destinava recursos aos municípios que agregassem tais 

estabelecimentos, tendo sido o projeto arquivado naquela mesma legislatura. Assim, buscava-

se o reencaminhamento do referido Projeto de Lei Complementar para debate, para além de ter 
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sido feita uma crítica ao art. 90 da LEP, que prevê que os presídios devem estar afastados dos 

centros urbanos, por questões de ordem prática que perpassam desde a movimentação das 

famílias até as unidades até os investimentos em infraestrutura pública para tanto (p. 186). 

 

3.1.2.7 – Combate ao crime organizado no sistema carcerário brasileiro 

Neste tópico, foi traçado um histórico do surgimento das organizações criminosas no 

Brasil a partir da década de 1980, para em seguida apresentar a estruturação burocrática das 

organizações a partir da ausência do Estado na sociedade e nos estabelecimentos prisionais. 

Foram mencionadas as conexões umbilicais entre o tráfico de drogas, as organizações 

criminosas e o grande fluxo de dinheiro que circulava em torno destes dois eixos, para além do 

papel das lideranças, dentro das prisões, enquanto representações da voz dos internos perante a 

Administração. Ademais, foi apresentado o caráter transregional de tais organizações, que se 

estendiam e possuíam alianças para além dos estados em que tinham surgido. Somado a isso, 

tratou-se da ausência de devida qualificação técnica dos agentes e a necessidade de reforço 

profissional e financeira do exercício de suas profissões, para além da criação de guardas 

penitenciárias e a equiparação dos agentes a policias. Por fim, foi feito o contraponto entre a 

necessidade de aplicação das previsões normativas constitucionais, legais e de tratados 

internacionais, salvaguardando os direitos dos internos e a intensa produção normativa 

(legislação do pânico), enquanto resposta imediatista a questões pontuais de segurança (p. 187 

– 194). 

Para além da valorização da carreira de agentes penitenciários, quanto ao problema do 

crime organizado, foram também propostas medidas de caráter protetivo e restritivo aos 

internos. As protetivas foram as seguintes: aplicação pelos magistrados de medidas cautelares 

e penas alternativa; diminuição dos prazos de julgamento de benefícios processuais e ampliação 

das audiências de custódia; lei de incentivos fiscais para empresas que empreguem egressos; 

edição de lei obrigando o município a participar do apoio ao sistema prisional; editar lei 

obrigando a construção de hospital penitenciário para cirurgias e emergências dos internos, 

aquisição obrigatória de scanners corporais. Já as restritivas foram elencadas da seguinte forma: 

reforço do RDD; unidades federais exclusivas para crimes desta natureza e para estrangeiros, 

realização de videoconferência para aprisionados como regra; edição de lei alterando a lei de 

escuta telefônica, quebrando o sigilo de qualquer comunicação dentro do sistema prisional; lei 
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impondo visitas exclusivamente por meio de parlatórios, sem aproximações; imposição 

obrigatória de jornada de trabalho ao preso de 8h/dia (p. 194 – 196). 

Os itens 3.1.2.1 a 3.1.2.7 resgatam as práticas discursivas normativas dos 

parlamentares enquanto produtores de textos legais sobre o espaço prisional, de um lado, e o 

uso retórico destas práticas para valorar negativamente as práticas discursivas materiais dos 

demais sujeitos emitentes do discurso. Assim, os parlamentares ora se colocam como sujeitos 

ativos na produção de discurso sobre o cárcere, seja por meio de textos legais já existentes 

(Ressocialização e reintegração), sugestões normativas novas (Incentivo para municípios em 

que sejam construídos estabelecimentos penais; Medidas cautelares alternativas à prisão e a 

audiência de custódia; Combate ao crime organizado no sistema carcerário brasileiro) ou já 

em tramitação no Parlamento (Incentivo para municípios em que sejam construídos 

estabelecimentos penais); ora se utilizam de suas próprias práticas para defender retoricamente 

posicionamentos variáveis em relação ao cenário material das prisões brasileiras, ainda que a 

partir daí não construam qualquer tipo de proposta efetiva e alteração legal concreta sobre o 

tema (penas alternativas; o bloqueio do sinal de comunicação nos estabelecimentos prisionais; 

Combate ao crime organizado no sistema carcerário brasileiro).  

O uso retórico de práticas discursivas normativas acompanha durante todo o relatório, 

seja por parte dos próprios membros do Legislativo ou mesmo dos demais sujeitos emitentes do 

discurso, o contraponto entre as próprias práticas e eventuais subversões retóricas de seu 

conteúdo tanto para defender a situação ou posicionamento de algumas categorias de sujeitos 

ou para opinar sobre as mais diversas temáticas prisionais. 

 

3.1.2.8 – Transferência, pelo estado, de atividades de estabelecimentos prisionais à iniciativa 

privada 

Este tópico foi integralmente preenchido, segundo o relatório da CPI, pelos dados 

apresentados pelo Sub-Relator Deputado Fausto Pinato. Inicialmente, o parlamentar apresenta 

dados sobre a legislação que embasam as formas de participação da iniciativa privada (cogestão 

e PPP) e sobre o número de unidades prisionais, internos nestas unidades e custo médio de cada 

interno no Brasil por mês (p. 197 – 201). Em seguida, menciona uma audiência pública ocorrida 

em 21 de maio de 2015 com a presença de representantes de servidores e agentes penitenciários: 

nesta houve um posicionamento contrário à transferência para a iniciativa privada, sob 

alegações de pouca preparação técnica dos empregados das terceirizadas para lidar com tais 
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funções e com rebeliões (que também ocorrem nas unidades de cogestão e Parceria Público-

Privada), além de baixa remuneração destes enquanto fator de incentivo a atos desviantes (201 

– 203). 

O deputado mencionou também a audiência pública ocorrida em 28/05/2015 com a 

presença de representantes das empresas prestadoras, do Ministério Público e do poder público. 

Nesta, os seguintes temas foram tratados: pontos negativos da gestão plena em comparação às 

vantagens da cogestão (p. 204 – 207). O congressista, quanto a este tema, chegou às seguintes 

conclusões: os modelos de cogestão e PPP eram benéficos e podem contribuir para melhorar a 

experiências nas unidades prisionais e executar de forma adequada os ditames legais; já 

existiam diversas empresas e algumas unidades prisionais de cogestão e PPP com experiências 

positivas; por fim, via a necessidade de editar lei que regularizasse a situação de tais empresas 

e de seus funcionários nas unidades, para além de outras tantas recomendações feitas à CPI (p. 

214 – 216). 

Neste item 3.1.2.8, há uma divisão que vale a pena ser explicitada: duas audiências 

públicas foram realizadas para tratar da mesma temática prisional – iniciativa privada – por 

grupos de sujeitos emitentes do discurso que compartilhassem práticas discursivas mais ou 

menos semelhantes em cada uma das audiências. Na primeira, realizada em 21/05/2015, 

estiveram presentes membros das agências penitenciárias – servidores e agentes penitenciários, 

agentes de escolta, dentre outros -  que demonstraram posicionamentos expressamente 

contrários à passagem da administração prisional ou compartilhamento da gestão a empresas 

privadas; do outro lado, na audiência de 28/05/2015, reuniram-se membros da gestão prisional, 

membros da instituições de Justiça e membros da Administração Pública para defender 

retoricamente as vantagens alegadas acerca da utilização de sistemas de cogestão, 

especialmente, em detrimento do sistema de gestão exclusiva das unidades prisionais pelo 

Estado, seja no aspecto financeiro ou mesmo na suposta capacidade de, na cogestão, haver uma 

maior capacidade de atendimento às condições previstas na LEP aos internos. 

A primeira observação a se fazer é como, nas audiências, passa-se a impressão de que 

somente os membros das agências penitenciárias apresentam posicionamentos contrários 

quando a temática da iniciativa privada é pautada para discussão, seja por meio de suas práticas 

discursivas próprias ou ainda através de instrumentos retóricos de valoração negativa sobre o 

tema; de outro lado, parece-se  querer supor que o resto dos sujeitos emitentes do discurso 

presentes para debater o tema visualizam apenas aspectos positivos. A segunda observação é a 
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formatação limitada de sujeitos emitentes do discurso que estiveram presentes em cada uma das 

audiências, especialmente na realizada em 21/05/2015, já que, em decorrência de 

aparentemente ter sido priorizada a prevenção de eventuais conflitos entre os e as convidados 

e convidadas, perdeu-se uma oportunidade interessante para contrastar posicionamentos 

retoricamente construídos e práticas discursivas de diferentes sujeitos e, quem sabe, a partir daí 

extrair formatações novas para trazer soluções o problema carcerário brasileiro, segundo se 

propôs a própria Comissão. 

 

3.1.2.9 – Arquitetura prisional 

Este tópico foi integralmente preenchido, segundo o relatório da CPI, pelos dados 

apresentados pelo Sub-Relator Deputado Luiz Carlos Busato. Em considerações iniciais, o 

parlamentar tratou da crise nas prisões brasileiras e necessidades de utilização de medidas 

inovadoras na solução a curto prazo do problema prisional, trazendo dados levantados pelo CNJ 

(http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php) segundo os quais, até julho de 2015, havia 

um déficit de 228.143 vagas no sistema prisional brasileiro. Em seguida, passou a tratar sobre 

o setor privado e inovações produzidas por este no âmbito carcerário, a exemplo do denominado 

“sistema construtivo industrializado”: tratava-se de um sistema construtivo singular, que 

funcionava por meio de módulos flexíveis pela possibilidade de criação de diversos projetos 

com arranjos diferentes, inclusive ampliações futuras, sem que isso prejudicasse a 

operacionalização das unidades já existentes. Para embasar, trouxe o conceito de eficiência 

solidária, por meio do qual a eficiência da Administração Pública estaria associada à parceria 

com os demais entes sociais, públicos e privados, fundamentando-se assim a utilização de um 

tal sistema pelo Estado (p. 217 – 221). 

Tratou também o deputado de uma audiência pública realizada em 14 de julho de 2015, 

tendo sido convidadas para participar 04 pessoas, todas do gênero masculino, entre membros 

da Administração Pública e das forças de segurança pública, para além de representantes de 

empresas de gestão prisional privada. A audiência foi pautada na apresentação e defesa de um 

tipo específico de modo de construir unidades prisionais, qual seja, o sistema de construção 

modular, tratando de sua concepção, especificidades, vantagens e utilização em âmbito nacional 

(p. 222 – 266).  

Finalizadas as considerações iniciais e a descrição da audiência pública acima 

mencionada, o membro da CPI passou a uma sistematização das abordagens sobre o sistema 

http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php
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modular e suas eventuais vantagens (p. 267 – 287). Por fim, fez recomendações e sugestões ao 

Governo Federal (Ministério da Justiça), estendendo-as aos governos estaduais e do Distrito 

Federal: realização de um estudo comparativo entre o sistema arquitetônico-construtivo 

modular e o sistema tradicional; analisar quais as modalidades de contratação existentes na 

legislação brasileira em face de possíveis aquisições de unidades prisionais a serem construídas 

pelo sistema modular; e, por fim, informar à Câmara dos Deputados sobre o andamento e 

conclusão do estudo (p. 288). 

Neste item 3.1.2.9, é curioso ver girar, em torno do tema da arquitetura prisional, a 

confluência de diferentes sujeitos emitentes do discurso – membros do Legislativo e membros 

da Administração Pública – para demonstrar práticas discursivas materiais valoradas positiva 

ou negativamente de acordo com os instrumentos retóricos utilizados pelos respectivos sujeitos. 

O exemplo do sistema modular de construção é bastante curioso, porque traz para si toda uma 

elaboração retórica dos aspectos positivos desta modalidade de construção de unidades 

carcerárias, sem que na audiência pública tenha sido convidada uma pessoa para apontar 

eventuais aspectos negativos do sistema modular, ou mesmo quaisquer críticas mais 

contundentes na fala do parlamentar que conduziu este ponto do relatório, cobrindo um tal 

modelo de construção quase que com um manto de infalibilidade. Este aspecto foi comum 

especialmente em muitas audiências públicas, nas quais eram em regra convidadas pessoas 

partidárias de um mesmo ponto de vista ou conjunto de práticas discursivas para debaterem em 

plenário, inexistindo pontos de tensão efetivos que pudessem gerar avanços nas práticas 

discursivas atuais. 

 

3.1.2.10 – Sistema carcerário feminino e política de atenção à saúde 

Este tópico foi integralmente preenchido, segundo o relatório da CPI, pelos dados 

apresentados pela Sub-Relatora Deputada Carmen Zanotto. A abordagem da parlamentar foi 

feita partindo dos seguintes eixos temáticos: Introdução; Dos trabalhos; Motivação e Método 

(Ações da sub- relatoria); Reuniões e diligências; Visitas em Santa Catarina – 10/07/2015; 

Mulheres encarceradas; Da assistência à saúde; Da visita íntima e familiar; Revista íntima e 

pessoal; Registro de nascimento dos filhos de presos; e Propostas. As seguintes temáticas foram 

abordadas: inclusão do recorte de gênero nas investigações sobre as prisões brasileiras; 

contraste entre a realidade normativa do cárcere e a realidade concreta; prioridades da CPI neste 

ponto; diligência no CRF – Centro de Reeducação Feminina de Ananindeua, em Belém/PA; 
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deficiência de dados sobre mulheres encarceradas no Brasil; questão da mulher encarcerada 

enquanto permeada de condições peculiares; ausência de regulação normativa sobre as visitas, 

sejam normais ou íntimas, no país e suas formas de execução no dia a dia das prisões; 

aperfeiçoamento das unidades prisionais por meio de projeto criado pela DPE/MA; além de 

diversas sugestões apresentadas de caráter jurídico-normativo voltados à saúde, dignidade 

humana e acesso a serviços jurídicos e materiais; indicações ao Poder Público e ao Poder 

Judiciário; para além de sugestões de redução da matriz burocrática (p. 289 – 311; 321 – 332). 

Foram também apresentadas as informações coletadas na audiência pública realizada 

em 15 de julho de 2015, na qual foram convidadas duas pessoas: uma representante do 

CONASS – Conselho Nacional de Secretarias e um representante do SUS/SC. As seguintes 

questões foram apresentadas: panorama da população carcerária; aspectos do atendimento à 

saúde a pessoas privadas de liberdade; problemas nos repasses dos outros programas do 

Governo Federal aos municípios e a falta de atualização nos valores relacionados às demais 

políticas públicas; dificuldade na contratação de profissionais médicos, principalmente nas 

menores cidades e convencimento dos profissionais para o exercício profissional no interior das 

unidades prisionais (p. 312 – 320). 

É neste item 3.1.2.10, em especial, que a temática prisional do encarceramento de 

mulheres aparece de forma singularizada. Conforme já havia sido mencionado no item 3.1.1.4.5 

(Reuniões realizadas no dia 14 e 15 de julho de 2015), a questão do aprisionamento de 

mulheres seria objeto de uma parte específica do relatório, conquanto bastante extensa e cheia 

de minúcias próprias de uma abordagem que envolva questões de gênero. Isto porque, no curso 

da abordagem, pela deputada que conduziu as investigações, o encarceramento de mulheres 

perpassa, conforme nomeia G. Sykes (2007, p. 63 – 84), uma série de dores do aprisionamento 

que perpassam o isolamento familiar e conjugal, para além das preocupações com o sustento 

daquelas, já que na realidade brasileira existe um número significativo de mulheres como chefes 

familiares (BÔAS, 2015); além de problemas de higiene pessoal próprias do gênero feminino, 

dentre outras questões abordadas ao longo do relato da parlamentar.  

É possível, assim, ainda que de maneira superficial e sem maiores aprofundamentos 

teóricos, inferir da realidade traçada que o encarceramento de mulheres é tema ainda mais 

difícil de ser lidado, já que, somadas às dores do aprisionamento normalmente vivenciadas por 

sujeitos aprisionados – já maximizadas pela realidade prisional insalubre no Brasil –, são 

acrescidos os dilemas, dores e violências próprias do ser mulher no ambiente carcerário. 
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3.1.2.11 – Casos Ronalton Silva Rabelo e Rafael Alberto Libório Gomes 

Neste tópico foram elencadas as diligências realizadas no Estado do Maranhão no dia 

22 de junho de 2015, com o fim de investigar o desaparecimento do interno de alcunha Ronalton 

Silva Rabelo do Complexo de Pedrinhas no Estado do Maranhão e a morte do detento Rafael 

Alberto Libório Gomes. Ambos os casos presentes neste item trazem conexões diretas entre 

temáticas prisionais diversas, como o desaparecimento de internos, crime organizado – 

enquanto fator apontado pelos membros da CPI como causador do desaparecimento e morte 

dos internos – e gestão prisional – já que os internos desapareceram ou foram mortos dentro 

das suas respectivas unidades, também por leniência do Estado (p. 333 – 336). 

 

3.1.2.12 – Proposições legislativas em tramitação 

Neste tópico foram elencadas proposições legislativas já em tramitação sobre a questão 

prisional, com enfoque principalmente: políticas de saúde nas unidades prisionais; 

procedimentos vinculados à LEP; incentivos fiscais àqueles que investirem em trabalhos para 

internos; instituição de um serviço de inteligência penitenciária; construção de unidades 

prisionais novas; regulamentação de visitas íntimas; aspectos educacionais dos internos; 

pessoas com deficiência na prisão; PEC nº 308/2004 (p. 337 – 338). 

Este item é uma síntese de boa parte das práticas discursivas normativas 

desenvolvidas pelos membros do Legislativo ao longo do relatório. Para além de sua atuação 

enquanto condutores da Comissão e investigadores da realidade carcerária no Brasil, os 

membros do Legislativo se constituem enquanto a face propositiva ou receptiva de demandas 

regulatórias sobre as prisões, na medida em que apresentam projetos de leis ordinárias, 

complementares ou de emenda à constituição; endossam projetos já em tramitação ou se opõem 

a eles e englobam em sua atuação todas as temáticas prisionais observadas ao longo do 

relatório, já que, em especial por se tratar a CPI de um instrumento investigativo do Poder 

Legislativo, as demandas apresentadas resultaram inevitavelmente em demandas regulatórias 

por meio de textos legais. 
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3.1.3 Parte III – Proposições e Recomendações  

 

3.1.3.1 Conclusão geral 

Neste tópico do relatório, são apresentados os principais problemas identificados pela 

Comissão e as sugestões que foram entendidas como mais pertinentes para auxiliar na resolução 

de tais problemas. Este tópico, em especial, funcionará como uma síntese de todas as temáticas 

prisionais que foram trabalhadas ao longo do relatório e serão mais adiante sistematizadas e 

correlacionadas com as demais categorias analíticas desenvolvidas na presente pesquisa 

monográfica. 

O primeiro deles é a superpopulação carcerária, o qual teve como sugestão um 

Projeto de Lei Complementar para determinar que 60% (sessenta por cento) dos recursos do 

Fundo Penitenciário Nacional fossem transferidos, mensalmente, aos fundos penitenciários dos 

Estados e do Distrito Federal, em quotas proporcionais à população carcerária de cada um 

desses entes federados. O segundo problema identificado foi a questão da participação da 

iniciativa privada na gestão de estabelecimentos penais, o qual teve como sugestões as 

seguintes: Projeto de Lei dispondo sobre a execução indireta de atividades desenvolvidas nos 

estabelecimentos penais (regulamentação da intervenção privada na gestão prisional); indicação 

ao Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão para que realizasse um maior aporte 

orçamentário ao sistema penitenciário; indicação ao Ministério da Justiça, para que apurasse o 

custo real do preso no Sistema Carcerário Brasileiro (p. 339 – 341). 

Em seguida, foi apresentado o terceiro problema, referente aos presos provisórios, 

tendo como sugestão um Projeto de Lei instituindo a audiência de custódia, de forma que todos 

os presos em flagrante fossem levados à presença do juiz em até 24 (vinte e quatro) horas, para 

que a autoridade judiciária avaliasse se a prisão deveria ser relaxada, substituída por medida 

cautelar alternativa à prisão, ou convertida em prisão preventiva. O quarto problema estava 

relacionado ao crime organizado, tendo como sugestões, dentre outras apontadas, as seguintes: 

Projeto de Lei obrigando as prestadoras de serviço de telefonia móvel a bloquearem, às suas 

expensas, os sinais de comunicação nos estabelecimentos penais que se encontrem na área 

abrangida pela prestação do serviço; Projeto de Lei restringindo o contato físico entre os presos 

e as visitas e os advogados (com exceção da visita do cônjuge ou do companheiro, em que 

poderia ser admitido), e determinando que, em qualquer hipótese, a visita fosse realizada em 

ambiente próprio, sendo vedado o acesso dos visitantes e dos advogados às celas; retomada dos 
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debates em relação ao Projeto de Lei nº 2563/2003, proveniente do Senado Federal, que institui 

o serviço de inteligência penitenciária (p. 341 – 345). 

O quinto problema apresentado foi a não aplicação na prática do caráter 

reintegrador da pena, tendo sido apresentadas sugestões normativas, como por exemplos as 

seguintes: Projetos de Lei criando incentivos e subvenções econômicas para as pessoas jurídicas 

que contratassem indivíduos que se encontrassem cumprindo pena ou egressos do sistema 

prisional; Projeto de Lei exigindo reserva de percentual de mão de obra destinada ao 

cumprimento de contrato celebrado com a Administração Pública a condenados e egressos do 

Sistema Penitenciário; retomada dos debates em torno do Projeto de Lei nº 1595/2011, de 

autoria da Deputada Erika Kokay, que torna obrigatória a oferta do ensino fundamental e médio 

ao preso e ao internado, determina que a educação profissional seja ministrada nos termos da 

legislação educacional vigente; Indicação ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que 

elaborasse um Plano Nacional de Estímulo ao Emprego de Egressos do Sistema Penitenciário 

e de Pessoas em Cumprimento de Pena; de Indicação, por fim, ao Ministério da Justiça, por 

sugestão do Deputado Silas Freire, para que elabore um Programa para Ressocialização 

Integrada do apenado (p. 345 – 348). 

O sexto problema apresentado foi a morosidade da Justiça e as cadeias vencidas dos 

aprisionados, para o qual as seguintes sugestões foram apresentadas: Projeto de Lei 

estabelecendo prazos para o julgamento de processos relacionados a benefícios de Execução 

Penal; retomada dos debates em torno do Projeto de Lei nº 250/2015, que disciplina o 

procedimento e julgamento do recurso de agravo na Lei de Execução Penal, tornando-o mais 

célere (p. 348). O sétimo problema apresentado está relacionado com o encarceramento de 

mulheres, tendo sido apresentadas as seguintes sugestões: Projeto de Lei ampliando, para oito 

meses, o prazo mínimo em que os filhos das presidiárias podem permanecer nos berçários dos 

estabelecimentos penais, para garantir a criação de um vínculo entre a mulher e o seu filho; 

retomada dos debates em torno do Projeto de Lei nº 7764/2014, proveniente do Senado Federal, 

e do Projeto de Lei nº 404/2015, que regulamentam a revista pessoal; Projeto de Lei no sentido 

de que, quando admitida, a visita íntima deve ser realizada em local próprio e reservado, no 

qual apenas é permitida a presença do visitado e de seu visitante (p. 348 – 349). 

Questões relacionadas à assistência à saúde, educação e jurídica no cárcere foram 

apresentadas como um bloco único de problemas, os quais tiveram como sugestões o seguinte: 

retomada dos debates em torno do Projeto de Lei nº 7602/2014, de autoria da deputada Mara 
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Gabrilli, que “determina o cumprimento de pena por pessoa com deficiência em 

estabelecimento distinto”; recomendação aos Estados e ao Distrito Federal para que investissem 

em tecnologia, permitindo que a revista íntima, quando admitida, fosse feita de modo menos 

invasivos; recomendação aos Estados e ao Distrito Federal para que avaliassem a elaboração 

de um projeto, em conjunto com a Defensoria Pública, visando a regularização da filiação de 

filhos e enteados de internos do sistema carcerário, Projeto de Lei, para incluir expressamente 

a qualificação profissional de pessoas em cumprimento de pena no escopo do PRONATEC, 

além de estabelecer a obrigatoriedade do ensino profissional no sistema prisional, além de 

outros  projetos de lei e recomendações apontados (p. 349 – 350). 

O nono problema apresentado foi a gestão do sistema carcerário brasileiro, o qual 

teve como sugestões, exemplificativamente, as que seguem: edição de leis estaduais que 

regulamentassem o fundo rotativo; recomendação de que os gestores do sistema prisional 

fossem oriundos da carreira penitenciária, bem como fossem resgatados os debates em torno da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 308/2004, que objetiva dar tratamento constitucional a 

carreira de agente penitenciária, classificando-a como carreira de segurança pública (p. 351 – 

352). O décimo problema apresentado foi o da arquitetura prisional, com as sugestões a 

seguir: indicação ao Ministério da Justiça para que elaborasse um estudo comparativo entre o 

sistema arquitetônico-construtivo modular e o sistema tradicional de construção de unidades 

prisionais; Projeto de Lei incluindo, na Lei de Execução Penal, os Centros de Monitoramento 

e Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas; Projeto de Lei 

estabelecendo o interrogatório por videoconferência como regra para os réus presos, dentre 

outros. Por fim, ainda sobre o mesmo problema, foram feitas indicações especificamente aos 

governos estaduais (p. 352 – 355). 

O último problema apontado foi o referente aos desaparecimentos de Ronalton Silva 

Rabelo e Rafael Alberto Libório Gomes de suas unidades prisionais, tendo como sugestão a 

recomendação ao Ministério Público do Estado do Maranhão o acompanhamento do caso do 

desaparecimento do interno Ronalton Silva Rabelo, ocorrido no Complexo Penitenciário de 

Pedrinhas. Também, o encaminhamento ao parquet estadual as fotos recebidas pela CPI, as 

quais, supostamente, referiam-se aos restos mortais do interno Rafael Alberto Libório Gomes, 

para que se abrisse procedimento investigatório sobre o possível homicídio ocorrido dentro do 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas.  
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3.1.3.2 Pontos 2, 3 e 4 da Parte III 

É de grande relevância destacar, por fim, que os pontos 2, 3 e 4 da PARTE III do 

relatório (p. 357 – 434) referem-se às transcrições das proposições legislativas, indicações a 

diversos órgãos e instituições, além de recomendações e encaminhamentos, os quais, por já 

terem sido mencionadas no curso desta descrição e não serem objeto específico desta pesquisa 

monográfica, não serão aqui descritas em suas minúcias, bastando as indicações feitas em 

momentos anteriores. 

 

3.2 DISCURSOS, SOCIEDADE DISCIPLINAR, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E AS 

PRISÕES BRASILEIRAS 

 

3.2.1 Categorias analíticas referenciadas nos dados 

Tendo sido feita a análise descritiva do relatório final da “CPI – SISTEMA 

CARCERÁRIO BRASILEIRO” (2015), elaborado pela Câmara dos Deputados do Brasil, 

buscou-se em seguida extrair dela algumas categorias discursivas analíticas para, por meio de 

uma confrontação com os conceitos apresentados – sociedade disciplinar e dispositivos de 

segurança – verificar a validade da aplicação de uma tal teoria à realidade carcerária brasileira 

atual. 

Inicialmente, é importante relembrar uma delimitação conceitual apresentada e 

diferenciá-la de outra para uma compreensão adequada do que for aqui apresentado: a diferença 

entre discurso, enquanto conceito desenvolvido por Michel Foucault, e retórica ou instrumento 

retórico. Conforme já foi analisado, Foucault (2008, p. 55) define os discursos como práticas 

historicamente localizadas que transcendem aos signos escritos ou ditos; já a retórica ou 

instrumento retórico se reporta à “arte de bem falar” ou ao “conjunto de regras relativas à 

eloquência” (RETÓRICA, 2017). Logo, quando falar de discurso estarei me reportando ao 

conjunto de práticas e acontecimentos historicamente determinados que perpassam, porém 

transcendem, os signos comunicativos; quando, por outro lado, reportar-me à retórica ou aos 

instrumentos retóricos, estarei tratando de recursos argumentativos de convencimento não 

necessariamente amparados na realidade prática. 

É de se destacar, ainda, a limitação própria do objeto de análise, qual seja, o relatório 

final da CPI – SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO (2015). Isto porque as pessoas que se 

fizeram presentes não o estiveram por se tratar de um ambiente aberto ao debate em que todo 
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cidadão poderia contribuir para a construção democrática de um discurso, baseado em práticas 

múltiplas, mas sim porque foram selecionados para estar ali pelos parlamentares. Tal seleção, 

ademais, foi consideravelmente apurada, haja vista que, conforme mencionado anteriormente, 

dos 77 requerimentos – sobre os mais diversos temas e com uma série de convidados 

diversificados – apenas 23 foram aprovados e postos em práticas; em decorrência disso, por 

exemplo, não houve sequer um membro da Academia presente para debater cientificamente o 

espaço prisional, para além de nenhum interno das prisões brasileiras ter ido às casas 

parlamentares para se pronunciar, tendo estes sido entrevistados internamento aos seus espaços  

de confinamento. Enfim, o que importa destacar é que existe uma limitação própria do objeto 

que só me permitiu analisar o problema de forma panorâmica, limitada – pela própria proposta 

de uma pesquisa monográfica – e consciente da seletividade própria de um procedimento 

parlamentar como a CPI. 

A primeira categoria analítica, portanto, que apresentarei é a das práticas discursivas 

normativas e materiais. A distinção que eu gostaria de trazer é entre as primeiras enquanto 

discurso próprio dos parlamentares, ou seja, enquanto práticas discursivas historicamente 

localizadas na atuação destes sujeitos. Não é possível descartar a legislação enquanto prática 

discursiva, haja vista ser a atividade discursiva precípua dos membros do poder Legislativo e 

que são responsáveis pela face oficial do discurso complexo e plural sobre as prisões. Já as 

práticas discursivas materiais, diretamente ligadas às práticas normativas, são aquelas que são 

construídas por todos os demais sujeitos emitentes do discurso – segundo categoria a ser 

apresentada. 

A segunda categoria analítica a ser apresentada é a dos sujeitos emitentes do discurso. 

No curso do relatório, em especial nas audiências públicas realizadas na própria Câmara dos 

Deputados (p. 52 – 109) e nos seis estados brasileiros elencados no relatório – Bahia, Maranhão, 

São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Pará (p. 110 – 163) –, houve diversos sujeitos que 

se utilizaram daquele espaço para apresentarem suas demandas, defenderem seus pontos de 

vista sobre o tema prisional e se apropriarem, ainda que momentaneamente, do status de sujeito 

discursivo. Dentro da categoria de sujeitos emitentes do discurso, há as seguintes subcategorias: 

membros do Legislativo; membros do Administração Pública; membros das agências 

penitenciárias; membros da gestão penitenciária; membros das instituições de Justiça; 

membros do corpo social; e, por fim, sujeitos aprisionados. É importante destacar – ainda que 

tal questão não vá ser mais detalhadamente desenvolvida, por questões de limitação do objeto 

da presente pesquisa monográfica – que a esmagadoras maioria dos sujeitos emitentes do 
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discurso, em especial nas audiências públicas, foi do gênero masculino (v.g., p. 52; 77; 84 – 85; 

95 – 96; 106; 116 – 122; 132 – 133), o que denota uma predominância seletiva da escolha de 

homens para falar sobre o espaço prisional em detrimento de mulheres. Ainda, é de se notar 

que, em que pese diversos requerimentos apresentados – e aprovados – solicitando a presença 

de membros da Academia para tratar do assunto, não houve nenhum destes efetivados, haja 

vista nenhum membro das universidades ou pesquisadores ouvidos em audiências públicas. 

A primeira subcategoria – membros do Legislativo – é composto por todos os 

parlamentares que participaram, como condutores das investigações em sede de comissão 

parlamentar, e aqueles que foram convidados à falar nas audiências públicas. A subcategoria 

dos membros da Administração Pública é composta por todos aqueles sujeitos que fazem parte 

dos órgãos de Estado vinculados à gestão da questão prisional, como os chefes das respectivas 

secretarias estaduais. A subcategoria seguinte – membros das agências penitenciárias – 

comporta os sujeitos que atuam na guarda, custódia e condução das pessoas aprisionadas nos 

espaços internos da prisão, representados, no âmbito do presente relatório, pelos seus 

respectivos sindicatos. A quarta subcategoria – membros da gestão penitenciária – agrega os 

gestores de unidades prisionais, incluindo aí as empresas privadas que atuam nas unidades de 

cogestão. A quinta subcategoria – membros das instituições de Justiça – comporta os e as 

integrantes dos Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e Poder Judiciário. A penúltima 

subcategoria está representada pelos (poucos) membros do corpo social que foram convidados 

a falar, compostos por associações de direitos humanos, ativistas, dentre outros. A sétima e 

última subcategoria – sujeitos aprisionados – é representada por aquelas pessoas que compõem 

a população carcerária brasileira e foram entrevistados nas unidades prisionais. Estas são as 

pessoas que, no curso do relatório, disputaram ou compartilharam o lugar de fala sobre o espaço 

prisional, ainda que de forma fragmentada. 

A terceira e última categoria a ser trabalhada, a partir das análises feitas no relatório, 

é a das temáticas prisionais. Ao longo do relatório, foi possível notar que não houve em 

absoluto uniformidade sobre o conteúdo das falas de tais sujeitos e, por conseguinte, não existiu 

um objeto único – a prisão – sobre o qual os debates giram em torno; existiu sim um objeto 

complexo que teve a si atreladas diversas questões-problema que foram tematizadas, quais 

sejam: superpopulação carcerária; iniciativa privada; presos provisórios; crime organizado; 

caráter reintegrador da pena; morosidade da Justiça; encarceramento de mulheres; 

assistências materiais ao sujeito encarcerado; gestão prisional; arquitetura prisional; e, por 

fim, desaparecimento de internos. As terminologias aqui apresentadas foram, em sua maioria, 
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extraídas do tópico CONCLUSÕES GERAIS da PARTE III do relatório final (p. 339 – 356), 

especificamente quanto aos problemas encontrados no curso das investigações.  

É no encontro destas três categorias – práticas discursivas normativas e materiais, 

sujeitos emitentes do discurso e temáticas prisionais – e suas respectivas subcategorias que o 

discurso sobre as prisões no Brasil poderá ser delineado, bem com poderão ser apresentados, 

para além da complexidade e ausência de uniformidade próprios do objeto do discurso – prisões 

–, os choques que ocorrem entre os sujeitos emitentes do discurso na construção e renovação 

das práticas – normativas ou materiais – sobre as prisões brasileiras. 

 

3.2.2 Discursos e instrumentos retóricos sobre as prisões 

As práticas discursivas normativas, que tem a si agregadas toda a produção legislativa 

do país, foram palco de diversas disputas no âmbito da CPI. O sujeito que detém, por excelência, 

o status de emitente deste discurso é aquele pertencente à subcategoria discursiva dos membros 

do Legislativo das respectivas casas legislativas, inclusive por expressa previsão no Capítulo I 

(DO PODER LEGISLATIVO) do Título IV (DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES) do texto 

constitucional brasileiro; já os demais sujeitos que se fizeram presentes no curso da Comissão 

disputaram a todo o momento a prioridade e a prevalência de seus  instrumentos retórico-

argumentativos para convencerem os parlamentares de que suas demandas eram as mais 

legítimas e, por isso, detentoras de relevância suficiente para serem incorporadas no seu 

discurso.  

Ao longo de todo o relatório, foi possível notar a presença de diferentes demandas 

normativas aparecendo por parte de diversos sujeitos emitentes do discurso direcionadas aos 

parlamentares como sugestões de temáticas a serem regulamentadas: como exemplos, as falas 

das agências penitenciárias na defesa da PEC nº 308/2004, referente à inclusão dos agentes 

penitenciário no rol do art. 144 da Constituição Federal enquanto agentes de segurança pública, 

sob o rótulo de “polícia penitenciária” (p. 139 – 140); ou dos gestores prisionais, mais 

especificamente das empresas privadas de gestão prisional, na defesa da regulamentação 

normativa de suas atividades nas unidades, por meio da intermediação de um parlamentar (p. 

214 – 216). Para além disso, basta notar a multiplicidade de temáticas prisionais presentes nas 

proposições normativas que apareceram no curso do relatório, sintetizadas no tópico 1 da 

PARTE III do relatório analisado (339 – 356) e expostas no tópico seguinte (p. 357 – 410). 

Ademais, é importante também destacar o papel dos membros do Legislativo em incorporaram, 



53 
 

retoricamente, o conteúdo parte do discurso normativo referente às funções justificadoras da 

pena (p. 13 – 16) como uma forma de legitimar a importância da instituição de uma comissão 

parlamentar com o fim de debater melhorias ao ambiente carcerário brasileiro, haja vista que, 

segundo alegaram, é por tais previsões – em especial à função ressocializadora – não estarem 

sendo devidamente cumpridas que boa parte dos problemas prisionais existiriam. 

As práticas discursivas materiais, por outro lado, compõem todo o conjunto de 

práticas discursivas do extenso rol de sujeitos emitentes do discurso que disputaram espaços de 

fala sobre as diversas temáticas prisionais. Dois exemplos são bastante representativos dessa 

miscelânea de posicionamentos: as temáticas da superpopulação carcerária e da arquitetura 

prisional. A primeira é tema apontado ao longo de todo o relatório como eixo quase que central 

da problemática prisional e tratada desde a perspectiva de quantificação de dados sobre as 

unidades prisionais (v.g., p. 56 – 59; 134 – 136); pela realidade vivida por diferentes sujeitos 

como decorrência direta de uma tal situação, a exemplo dos membros das agências 

penitenciárias (v.g., p. 86, 92 – 93) ou dos sujeitos aprisionados (p. 111; 142 – 150); como 

causa para outros pontos-problema das prisões brasileiras, como a temática do crime 

organizado (v.g., p. 88 – 89, 91 – 93); até a valorização retórico-argumentativa de práticas 

discursivas de gestores prisionais, ao mostrarem ações no sentido de diminuir ou eliminar 

excessos populacionais nas unidades carcerárias (v.g., p. 221 – 226). 

A temática da arquitetura prisional, por outro lado, traz consigo uma série de outras 

temáticas que lhe são correlatas e, por consequência, traz uma série de sujeitos emitentes do 

discurso diferentes com posicionamentos por vezes conflitantes e por vezes congruentes. Ora: 

é possível, ao tratar de arquitetura prisional, falar também de gestão prisional, pois, para cada 

espaço físico de confinamento é necessário que um sujeito ou um grupo destes o administre. 

Daí, por exemplo, haver simultaneamente membros das instituições de Justiça encampando 

discursos similares a membros da gestão penitenciária e membros da Administração Pública 

em prol da utilização do sistema de cogestão entre o Estado e agentes privados (p. 95 – 106; 

203 – 216); ao passo que membros das agências penitenciárias enquanto grupo (p. 84 – 95) ou 

associados a membros da sociedade civil (p. 116 – 119) para se posicionar contrariamente a um 

tal sistema. Sobre arquitetura prisional, é também possível pensar no seu aspecto estrutural, 

enquanto espaço físico a ser construído e gerido: especificamente no tópico do relatório voltado 

a tal temática (p.217 – 288), vê-se a fala de um membro do Legislativo, responsável por conduzir 

as investigações entrar em consonância com membros da gestão penitenciária e membros da 

Administração Pública na defesa de um modelo específico de construção de unidades prisionais 
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(sistema modular). Por fim, ainda pode-se falar da temática arquitetura prisional associada à 

temática encarceramento feminino, focando pontos relativos à habitabilidade e saúde públicas 

destas mulheres aprisionadas: no tópico específico sobre o tema (p.289 – 332), membros do 

Legislativo se uniram a membros da Administração Pública para tratar de aspectos da saúde 

das mulheres encarceradas e a realidade por elas vividas, utilizando-se de tais realidades 

retoricamente para exigir melhorias nas condições ofertadas às mulheres aprisionadas (p. 312 

– 320). 

É, por fim, importante apontar que, por muitas vezes, diversos sujeitos emitentes do 

discurso se utilizaram dos espaços da CPI para, sob o pretexto de tratar de temáticas prisionais, 

defenderem melhorias para suas respectivas categorias. No primeiro caso, membros das 

agências penitenciárias (v.g., p. 85 – 90; 139; 141) e membros das instituições de Justiça, mais 

especificamente das Defensorias Públicas (v.g., p. 112 – 113; 120; 124; 162). 

 

3.2.3 Sociedade disciplinar, dispositivos de segurança e prisões brasileiras 

Até o momento, fiz uma análise descritiva do relatório final da “CPI – SISTEMA 

CARCERÁRIO BRASILEIRO” (2015), elaborado pela Câmara dos Deputados do Brasil, bem 

como desenvolvi a partir dele categorias analíticas discursivas para auxiliar numa 

sistematização e melhor compreensão das nuances dos dados coletados no relatório. Agora, 

procedi ao encontro destas categorias analíticas com os conceitos anteriormente abordados – 

sociedade disciplinar e dispositivos de segurança – para verificar se tais conceitos se amoldam 

e possuem densidade explicativa para a realidade carcerária brasileira. 

Inicialmente, é importante resgatar o conceito de sociedade disciplinar. Uma 

sociedade disciplinar seria, portanto, aquela que buscaria enclausurar sujeitos com o fim de 

incutir nestes disciplina e hábitos específicos com o fim de constituir uma força de trabalho 

adequada a este modelo disciplinar. Um tal modelo muito se conecta com as práticas 

discursivas normativas, especialmente no que tange ao seu conteúdo ressocializador: em 

diversas passagens do relatório, diversos sujeitos – sejam eles membros do Legislativo (p. 13 – 

16) ou demais sujeitos emitentes do discurso – destacam justamente a função da pena privativa 

de liberdade de reintegrar ao convívio em sociedade através da função ressocializadora da 

educação e do trabalho o sujeito infrator. Assim, na face normativa do discurso, a prática legal 

prevê o espaço prisional como capaz de reconstituir sujeitos desviantes em pessoas adequadas 
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a um determinado modelo que se entende adequado, por meio de atividades educacionais e 

laborativas. 

Agora, quando se observa para além das práticas discursivas normativas e em direção 

às práticas discursivas materiais, o conceito de sociedade disciplinar se esgota, por não ser 

capaz de apreender a complexidade das disputas no exercício do poder estabelecidas dentro e 

fora dos espaços prisionais de confinamento entre os diversos sujeitos emitentes do discurso. 

Aqui, diferentemente do discurso normativo, não há um só sujeito que detém legitimidade para 

emanar e ser objeto de demandas; há uma multiplicidade de pessoas – físicas e jurídicas – e 

instituições que disputam o protagonismo de fala e da legitimidade das suas práticas sobre e 

nas prisões brasileiras.  

Um tal enquadramento das práticas discursivas materiais em torno das prisões 

brasileiras muito se aproxima do conceito de dispositivos de segurança trazido por Foucault:  

Por esse termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas (...). O dispositivo é 

a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Em segundo lugar, (...) 

entre estes elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, 

mudanças de posição, modificações de funções, que também podem ser muito 

diferentes. Em terceiro lugar, entendo dispositivo como um tipo de formação 

que, em um determinado momento histórico, teve como função principal 

responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica 

dominante. (FOUCAULT, 2012, p. 364). 

O dispositivo prisional brasileiro, assim, agregaria, em primeiro lugar, em torno de si 

diversas temáticas prisionais debatidas entre diferentes sujeitos emitentes do discurso, oriundos 

dos mais diversos espaços sociais. Em segundo lugar, traria sobre si envoltas as contradições, 

embates e convergências de posicionamento entre os sujeitos emitentes do discurso, na medida 

em que estes disputam o protagonismo na fala e a legitimidade discursiva, para buscar uma 

maior proximidade com o status de sujeito principal da prática discursiva prisional. Por fim, é 

de se destacar todo o conjunto normativo – não uniforme e por vezes conflitante – que, com 

base na investigação realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, foi proposta como 

forma de melhorar a realidade carcerária brasileira, para além de uma série de recomendações 

a instituições do sistema de Justiça brasileiro e dos órgão da Administração Pública  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realidade de um dado fenômeno é sempre compreensível de forma parcial, a partir 

dos fragmentos extraíveis do convívio e observação social, bem como dos registros feitos de 

tais dinâmicas sociais. O que foi possível observar, no curso da análise do relatório final da 

“CPI – SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO” (2015), elaborado pela Câmara dos 

Deputados do Brasil, passou pelos filtros de informações possíveis de serem extraídas de um 

tal documento, por meio da delimitação imposta para o desenvolvimento desta pesquisa 

monográfica. 

A leitura do referido relatório foi capaz de apresentar uma visão panorâmica e geral, 

ainda que evidentemente incompleta, da realidade prisional brasileira, seja por meio de dados 

oficiais apresentados por muitos de seus participantes ou mesmo através de diligências 

realizadas em alguns dos estados da federação. Esse panorama me permitiu desenvolver 

algumas categorias analíticas discursivas – práticas discursivas normativas e materiais, sujeitos 

emitentes do discurso e temáticas prisionais – para facilitar a compreensão e as nuances dos 

dados extraídos. Em seguida, um tal exercício abriu espaço para avançar por diversas temáticas 

prisionais diferentes e abordá-los de maneira sistematizada, buscando correlações entre os seus 

pontos-problema; por outro lado, foi possível ver a forma multifacetada em que os sujeitos 

emitentes do discurso dialogam entre si, seja por meio de congruências ou divergências em seus 

posicionamentos sobre e nos espaços prisionais de confinamento. O passo seguinte foi o embate 

entre as categorias analíticas acima apontadas e os conceitos desenvolvidos por Foucault de 

sociedade disciplinar e dispositivos de segurança, como instrumentos possíveis de densidade 

interpretativa para a realidade prisional brasileira. 

O que, todavia, sobressai na realidade prisional brasileira, em relação ao construto 

teórico realizado por Foucault – na França, em especial, e em outros países europeus –, 

especialmente no que se refere ao conceito de sociedade disciplinar, é a maximização do caráter 

punitivo dos espaços prisionais de confinamento. O que se observa, por diversas vezes, ao longo 

do relatório, é a apresentação de espaços de aprisionamento em situação decrépita, por diversas 

vezes descritas como insalubres e por vezes comparados a masmorras (v.g., p. 87 – 88; 96; 101; 

114 – 115; 139; 318), seja por membros do Legislativo, membros das agências penitenciárias 

ou mesmo pelos próprios sujeitos aprisionados. Para além disso, a utilização da violência como 

forma de solução de conflitos entre sujeitos aprisionados ou entre estes e membros das agências 
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penitenciárias é fato comum e por diversas vezes relatado (v.g., p. 91 – 92; 101; 111 – 112; 117 

– 118; 157; 191 – 192; 312; 333 – 336), enquanto que há uma escassez declarada nas atividades 

laborais e educacionais voltadas aos sujeitos aprisionados e sua pretensa reintegração ao meio 

social (v.g., p. 73 – 74; 81; 111; 114; 119; 154 – 155; 157). 

Há, dessa forma, uma relação de aparente contradição entre as práticas discursivas 

normativas e práticas discursivas materiais, levando a que exista apenas normativamente um 

projeto de sociedade disciplinar, enquanto que o dispositivo prisional brasileiro ativa 

mecanismos de maximização dos aspectos punitivos e violentos do confinamento prisional, que 

permanecem como substrato para argumentações retóricas sobre a necessidade de maiores 

investimentos nas unidades prisionais e nos atores que nela atuam de modo a alcançar o devir 

normativo. No fim, o que uma tal análise sinaliza é que, enquanto a face normativa das práticas 

discursivas atua primariamente como um projeto ideal a ser em tese atingido, acaba operando 

secundariamente enquanto face legitimadora de um sistema que se alega o tempo todo estar ou 

já ter nascido falido; por outro lado, as práticas discursivas materiais compõem o quadro 

efetivo de produção da realidade carcerária brasileira, que perpassa décadas com problemas  

bastante semelhantes – conforme sinaliza um membro da gestão prisional no relatório (p. 96 – 

97) – e tem como resultado constante violência, clausura social e a necessidade por sempre 

maiores investimentos nas suas estruturas físicas e humanas. 
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