
 

 

A FUNDAMENTAL TAREFA DA GESTÃO PENITENCIÁRIA 
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A integração social da pessoa presa é a função social da pena. Apontamos três marcos 
legais que afirmam amplamente a missão integracional como função do Estado, como 
tarefa da Democracia e como princípio do Direito enquanto disciplina reguladora do 
Estado Democrático.  

Como marco macropolítico arguimos a Constituição Federal, título II, que trata dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, Art. 5º: “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza.” Para efeito de pensar a gestão do sistema de prisões na 
perspectiva do tratamento penal, merecem destaque especial dois incisos do mesmo 
Artigo 5º, que preceituam: Inciso III - “Ninguém será submetido a tortura, a tratamento 
desumano ou degradante”. Inciso XLIX - “É assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral.” A forma de fazer Execução Penal no Brasil relega 
largamente estes fundamentos constitucionais.  

Como marco regulador da pena de prisão, argüimos a Lei da Execução Penal (LEP - Lei 
nº 7.210, de 11/07/1984) que anuncia a integração social do condenado como objeto 
primário da pena, logo em seu Art. 1º: “A execução penal tem por objetivo efetivar as 
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do internado”. Declina, ainda, o Art. 3º 
que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos 
pela sentença ou pela lei.” E o Art. 4º indica a sociedade – lugar de origem e destino do 
recluso – como co-responsável e parceira do trabalho integracional: “O Estado deverá 
recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena.” Em suma, 
é lícito afirmar que o resgate de reclusos penais é um projeto de paz social a que 
somente chegaremos pela superação de muitos paradigmas.    

Como marco global arguimos o conjunto de documentos e normas, as teorias e as 
doutrinas de variadas ordens que oferecem subsídios para a construção de uma cultura 
de inclusão. Uma ampla gama de normas nacionais e Tratados Internacionais sobre a 
Administração da Justiça – dos quais o Brasil é signatário – assinalam a integração 
social da pessoa presa como uma doutrina globalmente consolidada no campo do 
conhecimento e, portanto, irreversível.  

“Proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado” é o princípio fundante da LEP, a concepção sobre a qual se desenvolvem as 
disposições da maioria dos seus 204 artigos e, portanto, a idéia primária sobre a qual 
deve se desenvolver todo o trabalho da gestão prisional – é o que designamos como 
PRINCÍPIO GERADOR DA EXECUÇÃO PENAL. A aptidão do egresso penal para 
retornar ao convívio social – para o sim e para o não – é o resultado desse trabalho. 
Mais: é a resposta que o Estado deve à sociedade sobre a gestão da custódia e da tutela 
dos sujeitos reclusos.  
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Projetamos uma política penitenciária sobre o que designamos como pólos de resolução, 
grandes eixos propulsores da tarefa integracional.  Destacamos três:  

(1) A participação ativa da sociedade – que precisa ser pensada como incubadora de 
soluções (2) A Educação: como lugar de múltiplas possibilidades – tanto na 
concepção de políticas educacionais para a pessoa presa, quanto para os quadros 
funcionais; (3) A re/engenharia da arquitetura das prisões – pela reinvenção dos 
espaços da prisão como locus de habitação de uma coletividade humana e possibilitador 
de uma gestão minimamente sustentável e de uma intervenção pedagógica junto à massa 
encarcerada. A interação entre estes três eixos é continuada, atemporal e extrapolam os 
muros da prisão. 

Participação da Sociedade – O meio social é início e fim do circuito prisional – a 
prisão não ressocializa. A sociedade é o território da integração, pois é o lugar de onde o 
sujeito veio e para onde vai retornar, sem nunca ter deixado de ser parte dela. A 
organização penitenciária não tem autonomia para dar as respostas e produzir os 
resultados necessários que a coletividade precisa, sem a ativa participação desta.  Há 
que se promover um movimento de “inclusão inversa”, cooptando a sociedade a 
participar nos dispositivos de funcionamento do sistema de prisões. O “sucesso” do 
retorno da pessoa presa à liberdade não se realiza pela vontade unilateral do egresso. A 
pena deve ser uma oportunidade de investimento nas pessoas e não apenas mero 
mecanismo isolamento, punição e de degredo social.  

Precisamos aprender a pensar o recluso penal como uma individualidade sensível e 
como um ator social ativo, temporariamente em observação intensiva. O período 
excepcional de observação detido pelo Estado e realizado pela gestão prisional é a 
oportunidade única para orientá-lo, apoiá-lo e mobilizá-lo para outras perspectivas, para 
a construção de um projeto de vida minimamente possível fora da marginalidade. Esse 
projeto deve ser acionado desde o dia em que o indivíduo chega a uma unidade prisional 
e se desenvolver durante todo o período de aplicação da pena, mas somente se consolida 
e afirma no mundo da liberdade.  

Embora pareça paradoxal, a prisão pode ser uma oportunidade do infrator  ter – talvez 
pela primeira vez na vida – acesso a uma sala de aula, atenção à saúde, orientação 
espiritual, profissionalização e possibilidade de construir um projeto de vida que talvez 
ele jamais tivesse oportunidade de pensar no mundo livre. 

A educação como lugar de múltiplas possibilidades. Ressocializar é educar para a 
integração social. Na prisão, a Educação deve ser pensada nas dimensões macro e 
micropedagógicas. A Dimensão Macropedagógica consiste em pensar as prisões, e todo 
o sistema prisional, como locus de múltiplos aprendizados e, portanto, educativo. A 
instituição como um todo deve ser objeto de uma intervenção pedagógica. Não somente 
os reclusos, mas todos os trabalhadores e gestores penitenciários são sujeitos de um 
projeto educacional. E não apenas os indivíduos, mas as tarefas e os processos – 
administrativos, operacionais, culturais, etc. – podem ser pensadas em uma perspectiva 
pedagogizante.  A dimensão Micropedagógica é o espaço da dissecação do macro pela 
oferta de dispositivos pedagógicos – não somente a sala de aula – a reclusos e 
trabalhadores penitenciários. Na prisão a sala de aula deve ser pensada como um ponto 
de convergência e expansão regular de idéias e de proposições para o desenvolvimento 
de um projeto de re/integração social que precisa ser apreendido, antes pela gestão e 
pelos trabalhadores penitenciários, para chegar à pessoa presa.  

Reengenharia dos espaços da prisão – as prisões são ambientes onde habita uma 
coletividade humana onde os indivíduos não perdem a condição de seres inteligentes, 



 

 

sociais e espirituais e onde se cumpre um circuito completo da vida destes. A concepção 
espacial das prisões, como elas existem hoje, inviabiliza um projeto ressocializador, 
penaliza a gestão e os operadores do sistema penal, é constrangedora e limitante a 
inserções societárias e obstrui uma gestão minimamente satisfatória. Uma prisão para 
quinhentos presos deve ter espaços funcionais para quinhentas pessoas: salas de aula, 
bibliotecas, auditórios, oficinas de trabalho, espaços de atenção à saúde, espaços de 
interações, de práticas esportivas e lazer, de oração, de celebrações coletivas, mas 
também recintos que permitam o mínimo de privacidade.  

A arquitetura é fundamento de uma agenda mínima de reinvenção das prisões, pois 
educar implica em uma engenharia dos espaços que permitam efetivar essa tarefa. 
Redimensionar o ambiente onde a pessoa presa é fixada compulsoriamente talvez seja o 
primeiro ponto de pauta de uma agenda humanizadora. Não será possível o 
desenvolvimento de projetos gerenciais de quaisquer natureza sem espaços que 
ofereçam condições mínimas para executá-los 

A arquitetura das prisões condiciona os indivíduos a “desaprenderem” hábitos de 
sociabilidade e de civilidade, pois não disponibiliza espaços para comportar as 
experiências vivenciadas vinte e quatro horas, durante anos, por uma coletividade de 
indivíduos que um dia retornarão ao convívio social. A academia precisa se debruçar 
sobre essa tarefa.  

A prisão é também o lugar da vida profissional do trabalhador penitenciário, o 
locus onde estes sujeitos sociais passam boa parte do seu dia e das suas vidas e onde são 
extremamente penalizados pelas precariedades das condições de trabalho, pela 
insalubridade e pela natureza tensa, intensa e atípica do ambiente de trabalho.  

Neste contexto o agente penitenciário merece especial atenção, pois é o único elo da 
sociedade civil presente diuturnamente, 24 horas, no ambiente da prisão, juntamente 
com as pessoas presas. Deve, pois, ser compreendido, se compreender e se constituir 
como agente da sociedade neste território de segregação e isolamento para transformá-
lo. Trabalhador de gênese recente na sociedade, que ainda não conhece nem percebe a 
dimensão da tarefa social desse novo ator. A própria categoria ainda precisa perceber o 
alcance da sua função não apenas no território restrito da prisão, mas, especialmente, no 
que o seu trabalho pode significar no universo extra muros.  

A presença dos demais trabalhadores penitenciários, além de ser mais pontual, é 
bastante fragilizada pelas circunstâncias dadas para o desenvolvimento do seu trabalho. 
O déficit de assistência e de atenção ao preso tensiona e sobrecarrega 
extraordinariamente o trabalho do agente penitenciário e a tarefa da segurança interna, 
tornando esses trabalhadores vítimas do mesmo sistema perverso que vilaniza a pessoa 
presa. É missão da sociedade começar a substituir gradativamente a cultura degradante e 
corrosiva, secularmente reproduzida, e que resultou no sistema de prisões que 
conhecemos.  

É imperativo avançar na perspectiva de se promover Políticas Públicas e as ações 
globais necessárias para que o sistema penitenciário evolua do estágio atual e possa, 
efetivamente, de promover segurança global à sociedade.  


