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A IMPORTÂNCIA DA RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO E SUA 

INAPLICABILIDADE EM CONSONÂNCIA COM A LEI DE EXECUÇÃO PENAL 

THE IMPORTANCE OF PRISON’S RESOCIALIZATION AND ITS INAPPLICABILITY 

IN ACCORDANCE WITH THE CRIMINAL EXECUTION LAW 
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BRASILEIRA E A INCONSTITUCIONALIDADE DO CÁRCERE BRASILEIRO; 3.2. 

SUPERLOTAÇÃO: UM FATO GERADOR; 3.3. OS EFEITOS SOCIOLÓGICOS E 

PSICOLÓGICOS OCASIONADOS PELO CÁRCERE; 4. A IMPORTÂNCIA DAS 

AÇÕES DO ESTADO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO RECLUSO; 4.1. A FUNÇÃO 

RESSOCIALIZADORA DO ESTADO POR MEIO DO ESTUDO, TRABALHO, 

CULTURA E RELIGIÃO; 4.2. O PAPEL DA SOCIEDADE NA RESSOCIALIZAÇÃO 
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RESUMO 

Diante de uma crise crônica, o Sistema Prisional Brasileiro é objeto de diversas 
discussões na sociedade. A situação no Brasil é grave, o que pode ser constatado 
na existência de cadeias e presídios superlotados, em condições desumanas, 
contexto que afeta toda a sociedade que recebe os egressos de um ambiente 
fomentador da criminalidade. Nesse sentido, nota-se que o cárcere possui poucos 
fatores que contribuem para a ressocialização do preso. No entanto, a Lei pátria de 
Execução Penal pode ser considerada uma das mais completas do mundo, 
sobretudo por sua preocupação com a dignidade e, consequentemente, com os 
direitos do recluso. Sendo assim, é possível observar a inconsonância entre a Lei e 
a sua efetiva aplicação pelos estabelecimentos penais, com base no alto índice de 
reincidência dos presos. Em face desse contexto, lança-se a questão: o que é, de 
fato, a ressocialização? Para respondê-la, leva-se em consideração a importância da 
implementação de políticas públicas que proporcionem a ressocialização do 
encarcerado para estar apto ao retorno à vida extramuros, tendo como 
fundamentação a Lei de Execução Penal por meio de seus dois eixos, tais quais: 
punir e ressocializar. Foi realmente demonstrado que a Lei de Execução Penal 
abrange a ressocialização, porém ainda não há a sua aplicação pelos 
estabelecimentos penais. Sendo assim, debates acerca do assunto são de grande 
importância, pois se trata da recuperação de todo um sistema penal. 

Palavras-chave: Cárcere. Direito. Sistema Prisional. 
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ABSTRACT 
 

Faced with a chronic crisis, the Brazilian Prison System is the subject of several 
discussions in society. The situation in Brazil is serious, which can be seen in the 
existence of overcrowded prisons that are in inhumane conditions, a context that 
affects the whole society that receives the egresses from an environment that 
promotes crime. In this sense, it is noted that prison has few factors that contribute to 
the prisoner's resocialization. However, the Law Lei pátria de Execução Penal can be 
considered one of the most complete in the world, mainly because of its concern for 
dignity and, consequently, for the rights of the prisoner. Thus, it is possible to 
observe the inconsistency between the Law and its effective application by penal 
institutions, based on the high rate of recidivism of prisoners. In the face of this 
context, the question arises: what, in fact, is resocialization? To answer it, the 
importance of implementing public policies that provide for the re-socialization of 
prisoners to be able to return to life outside the walls is taken into account, based on 
the Law Lei de Execução Penal through its two branches, which are: punish and re-
socialize. It has actually been demonstrated that the Lei de Execução Penal takes re-
socialization into account, but there is still no application by penal institutions. Thus, 
debates on the subject are of great importance, since the discussion is about the 
recovery of an entire penal system. 

Keywords: Incarceration. Law. Prison System. 

INTRODUÇÃO 

A situação crítica do sistema carcerário brasileiro se estende a toda a 

sociedade, a qual se torna refém dos agentes transgressores, os quais se 

aperfeiçoam no cárcere brasileiro. O problema a ser enfrentado é grave, por isso 

não basta somente a construção de novas prisões, pois o Estado falha em sua 

manutenção e no que acontece intramuros. Assim, a tese de construir novas prisões 

não é suficiente, já que o Estado não possui condições de arcar com o custo de 

suas manutenções. A Lei de Execução Penal (LEP) é válida, na medida em que 

ampara o preso e oferece meios para sua ressocialização, porém ela é ineficaz. 

Nesse sentido, nota-se que o problema não é fruto de uma omissão legislativa.  

Isto posto, a proposta deste artigo é a análise da importância da 

ressocialização do preso e egresso e sua inaplicabilidade em consonância com a 

LEP, o que gera uma série de transtornos sociais na sociedade, refletindo um 

descaso estatal, conjuntura que é inadmissível, visto suas repercussões negativas. 

Para alcançar tal objetivo, a metodologia utilizada foi fundamentada em um método 

dedutivo, a partir do qual foram aplicadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e 

documental, as quais possibilitaram a consulta a livros, a artigos publicados em 
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periódicos, a documentos eletrônicos pertinentes ao tema e à legislação vigente que 

dispõe sobre a matéria em estudo.  

O artigo divide-se da seguinte maneira: após esta introdução, será abordada 

a ressocialização do encarcerado, além de sua consonância com a Lei de Execução 

Penal, sua importância e a finalidade da pena. No tópico seguinte, o estudo irá se 

deter na inaplicabilidade da ressocialização, bem como na realidade carcerária 

brasileira e seus efeitos psicológicos e sociológicos ao preso e egresso. Depois, o 

estudo focalizará a importância das ações do Estado para a ressocialização e 

abordará o papel da sociedade no processo de ressocialização. Por fim, no último 

tópico, serão apontadas as conclusões sobre o estudo. 

2 A RESSOCIALIZAÇÃO DO ENCARCERADO 

A ressocialização pode ser entendida como um processo no qual o senso de 

valores, crenças e normas sociais é reprojetado, tendo como base o desaprendizado 

e o reaprendizado, uma vez que o que pode ser aprendido pode também ser 

desaprendido. Nessa perspectiva, entende-se o ressocializar como a oferta de um 

suporte necessário ao encarcerado, com o intuito de reintegrá-lo ao convívio social, 

procurando compreender a motivação dos delitos praticados e oferecendo a ele uma 

chance de mudar, de ter um futuro melhor, independente de sua vida pregressa.1  

2.1 CONCEITO DE RESSOCIALIZAÇÃO 

O termo ressocialização não possui sentido concreto e definitivo. À palavra 

podem ser atribuídos diversos conteúdos, sem que haja um consenso sobre um real 

significado de sua terminologia. Ainda que haja divergências quanto às palavras 

adjacentes, como “reeducação” e “reinserção social”, e em relação ao seu emprego 

enquanto sinônimos, visto que suas aplicabilidades podem ser distintas, elas serão 

admitidas como sinônimos, assim como é observado em nosso ordenamento 

vigente.2 

 
1  MELO, André Luis. Ressocialização é ato de vontade do cidadão. Consultor jurídico, 1 jan. 2013. 

Disponível em: www.conjur.com.br/2013-jan-01/andre-luis-melo-ressocializacao-ato-vontade-
cidadao. Acesso em: 6 ago. 2020. 

2  RODARTE, Juliana Gualhardo. O significado de ressocialização na sociedade contemporânea. 
2014. 45 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto, Universidade do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: 
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A palavra ressocialização provém da classe gramatical do substantivo feminino, 

que, no plural, vem a ser ressocializações, e pode significar a “inserção em 

sociedade, processo de ressocializar, de voltar a pertencer, a fazer parte de uma 

sociedade: ressocialização de presos ou encarcerados.”3 Sendo assim, a 

ressocialização é a reintegração de uma pessoa novamente ao convívio social por 

meio de políticas humanísticas, ou seja, traduz-se no ato de tornar “sociável aquele 

que desviou por meio de condutas reprováveis pela sociedade e/ou normas 

positivadas.”4  

Ao serem analisados alguns conceitos do termo ressocialização, vê-se que ele 

pode ser entendido a partir de um processo entre o homem e a sociedade, isto é, 

trata-se de um mecanismo que traz uma reformulação da personalidade do homem, 

tendo como base suas relações e experiências.5 Origina-se ao mesmo tempo que a 

tecnificação do castigo, a construção do conceito e o discurso jurídico sobre a 

ressocialização, momento em que houve a substituição dos castigos inquisitoriais 

realizados pelos castigos mais “humanitários” e a disposição dos corpos, os quais, 

antes, eram dilacerados, e agora são encarcerados.  

Desse modo, o discurso da ressocialização surgiu com a proposta de mecanizar 

corpos e mentes para a disciplina do trabalho nas fábricas, o qual, em sua essência, 

corresponde ao retreinamento dos indivíduos para a sociedade do capital, com base 

no discurso de que os “bons”, por meio da caridade, buscam recuperar os “maus”.6  

O ser humano pode ser preso como forma de punição ao não cumprir algumas 

normas ou fazer algo proibido. Segundo Santos, a ressocialização “[...] é a 

reintegração do delinquente na sociedade, presumivelmente recuperado”.7 A partir 

dessa premissa, a ressocialização faz parte do processo de reintegração na 

sociedade e na socialização, ou seja, é a volta do indivíduo, aos poucos, à sua vida 

pessoal, após um período afastado de sua vida cotidiana. 

 
http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/89/890010/tce-01062015-141507/?&lang=br. Acesso em: 6 
ago. 2020. 

3 RESSOCIALIZAÇÃO. In: DICIO, Dicionário Online de Português, definições e significados de mais 
de 400 mil palavras. Disponível em: https://www.dicio.com.br/ressocializacao/. Acesso em: 6 ago. 
2020.  

4  DIAS, Lindomar Xavier. Ressocialização. Dicionário Informal, 22 out. 2009. Disponível em: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/ressocialização/. Acesso em 6 ago. 2020. 

5  GIDDENS, Anthony. Sociologia. Madrid: Alianza, 1994. 
6 CAPPLER, Wanda. O Direito pelo avesso: análise do conceito de ressocialização. Temas IMESC, 

Soc. Dir. Saúde. São Paulo: v. 2, n. 2, p. 127-134, 1985. 
7  SANTOS, José Wilson Seixas. Dicionário de criminologia. 3 ed. Campinas: Conan, 1995, p. 193. 

http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/89/890010/tce-01062015-141507/?&lang=br
http://www.dicionarioinformal.com.br/ressocialização/
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2.2  A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E A RESSOCIALIZAÇÃO 

A Lei de Execução Penal possui aspectos ligados à função ressocializadora 

da pena, assim como consagra elementos já vigentes no sistema penal. A Lei n° 

7.210 de 19848 traz dispositivos que não deixam margem à função da execução da 

pena privativa de liberdade e, já em seu primeiro artigo, afirma:  

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”. 

De acordo com Dotti, com base no artigo 10 da Lei de Execução Penal, o 

objetivo da execução é o cumprimento das disposições da sentença ou decisão 

criminal, oferecendo condições necessárias para a harmônica integração social do 

condenado e do internado e evidenciando que o sistema não se compromete com a 

teoria da emenda ou recuperação social do infrator.9  

A função ressocializadora da pena também é evidente no artigo 10 da Lei de 

Execução Penal, no qual “a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”10, o 

que é evidenciado também nos artigos 22 e 25 da referida Lei. O termo 

ressocialização se refere à habilidade de mudança, tornando a pessoa novamente 

capaz de viver em sociedade. Com base nisso, Mirabete11 acrescenta que 

A execução penal tem como princípio promover a recuperação do 
condenado. Para tanto o tratamento deve possibilitar que o condenado 
tenha plena capacidade de viver em conformidade com a lei penal, 
procurando-se, dentro do possível, desenvolver no condenado o senso de 
responsabilidade individual e social, bem como o respeito à família, às 
pessoas, e à Sociedade em geral. 

 
8  BRASIL. Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 6 ago. 2020. 
9  DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1998, p. 92. 
10  BRASIL. op. cit. 
11  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal: comentário a Lei n. 7.210. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2006, p. 62. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm


8 
 

Sendo assim, e conforme entendimento de Dotti, a ressocialização é a 

modificação do comportamento do preso, para que não seja um comportamento 

nocivo à sociedade.12 

2.3 FINALIDADE DA PENA 

A pena possui justificativas para sua existência, além da sanção imposta pelo 

Estado por meio de uma ação penal, ao prevenir que novos crimes aconteçam e ao 

reprimir um delito cometido, seja mediante intimidação do Direito Penal, seja ao 

recolher o criminoso e buscar por sua ressocialização.13 

Diante disso, é possível mencionar a existência de três teorias principais que 

possuem o intuito de justificar o sentido, a função e a finalidade das penas. São elas: 

a teoria absoluta, a teoria relativa e a teoria mista, sendo esta última a teoria 

predominante na atualidade, visto tratar-se de uma combinação das teses absolutas 

e relativas.14 

A pena também dispõe da função ressocializadora do agente transgressor, 

visando sua reintegração na sociedade. Para tanto, pode ser considerada como uma 

finalidade da pena privativa da liberdade, ao retirá-lo provisoriamente de seu 

convívio social, conforme entendimento por Carlos Augusto Borges: “[a] pena 

privativa de liberdade tem um limite de cumprimento, que o legislador pátrio 

entendeu ser um marco ao alcance da sua finalidade, que é a de promover a 

integração social do condenado”.15 

Faz-se necessário, para a aplicação e funcionamento do sistema penal, um 

método de observação crítico do Direito Penal, com o intuito de aperfeiçoar cada vez 

mais o ordenamento jurídico, a fim de satisfazer suas principais finalidades de 

controle social desse ramo. Ademais, também é muito importante que haja um 

estudo do crime e do criminoso, ultrapassando uma análise simplesmente 

 
12  DOTTI, René Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1998, p. 2. 
13  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009, p. 379. 
14  CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p.539. 
15  BORGES, Carlos Augusto. O sistema progressivo na execução da pena e a realidade carcerária. 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2008, p. 01. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=eb9828c3-73b2-4964-91a1-
ee3f6107a36a&groupId=10136. Acesso em 20 ago. 2020. 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=eb9828c3-73b2-4964-91a1-ee3f6107a36a&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=eb9828c3-73b2-4964-91a1-ee3f6107a36a&groupId=10136
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normativa, com o objetivo de assimilar a explicação da infração legal, a resposta da 

sociedade em relação à conduta criminosa, suas consequências para as vítimas e a 

visão do próprio autor.16 

2.4  RESSOCIALIZAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA OS EGRESSOS 

O ordenamento pátrio, além da função de punir o agente transgressor, 

também trata da reintegração do apenado. A prática de ressocialização é entendida 

como a necessidade de proporcionar ao criminoso as devidas condições para que 

ele possa se reestruturar e, assim, retornar à sociedade e não mais delinquir. Para 

tanto, Marcão17 afirma: 

A execução penal deve objetivar a integração social do condenado ou do 
internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo o qual a 
natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a 
humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar. 

Com base no citado, não se pode afastar a punição da humanização, já que 

são complementares, para trazer uma real melhora no panorama individual dos 

encarcerados. A ressocialização busca devolver a dignidade, resgatando a 

autoestima do apenado, por meio de aconselhamento e oferecendo a ele condições 

para que haja um amadurecimento pessoal. Além disso, dentre outras maneiras, 

visa realizar projetos para um melhor aproveitamento profissional, para que ocorra 

incentivos e priorização nos direitos básicos dos condenados.18 Ainda a partir dessa 

perspectiva, Mirabete19 explana: 

O direito, o processo e a execução penal constituem apenas um meio para 
a reintegração social, indispensável, mas nem por isso o de maior alcance, 
porque a melhor defesa da sociedade se obtém pela política social do 
estado e pela ajuda pessoal. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma, em seu artigo 1º, que 

“[t]odos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

 
16  SHEICARA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Saraiva, 2004, p.31. 
17  MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1. 
18  Ibid., p. 1. 
19  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 23. 
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fraternidade.”20 Cabe ressaltar que, com base na declaração, se o agente 

transgressor cometer um erro, ele terá que arcar com as consequências, porém, 

enquanto ser humano, ele, mesmo que transgressor, deve ser tratado com 

humanidade, para que, ao ser reinserido na sociedade, possua condições para não 

mais delinquir. 

3  A INAPLICABILIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A 

LEP 

Um dos objetivos fundamentais da execução penal é a reinserção social, 

devendo o Estado proporcionar os meios para sua efetivação, ou seja, ele deve 

oferecer os aparatos para que ocorra uma reeducação do condenado e, com isso, 

prepará-lo para retornar à sociedade.21 

3.1  A REALIDADE BRASILEIRA E A INCONSTITUCIONALIDADE DO CÁRCERE 

BRASILEIRO 

O atual sistema penitenciário brasileiro sofre com diversos problemas em 

relação à superlotação das cadeias e presídios, lugares que possuem instalações 

insalubres, segurança interna insuficiente, ausência de medida para a divisão dos 

detentos, direitos básicos como saúde, educação e trabalho escassos, prisões 

provisórias em excesso, assistência judiciária precária, dentre outros diversos 

fatores, os quais geram tratamentos desumanos, além de condições indignas de 

sobrevivência do encarcerado.22 

Diante de tantos problemas, é fato que ocorre afronta aos direitos 

fundamentais previstos no artigo 5° da Constituição Federal23, maiormente no 

tocante aos incisos III, no qual consta que “ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”; ao inciso XLVII, alínea “e”, que versa que não 

 
20  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Assembleia Geral. Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. Acesso em: 21 ago. 2020. 

21  PRADO, Luiz Regis. Direito de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p.32. 

22  CAMPOS, Alexandre de Azevedo. Estado de coisas inconstitucionais. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 265. 

23  BRASIL. [Constituição (1988)] Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 21 ago. 2020. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
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haverá penas cruéis; e ao inciso XLVIII, no qual é afirmado que “a pena será 

cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 

idade e o sexo do apenado”. Com isso, apresenta-se, ao cárcere brasileiro, o que a 

Constituição Federal repudiou. 

A fática omissão de uma política pública cujo intuito fosse acabar com essas 

insconstitucionalidades e a desdenha do poder público para com a população 

marginalizada levaram o STF ao julgamento da ADPF 34724, o qual considerou um 

verdadeiro estado de coisas insconstitucionais a situação dos presídios brasileiros. 

No julgamento, o STF reconheceu que há violação generalizada dos direitos 

fundamentais. Sendo assim, os cárceres, na situação em que se encontram, não 

promovem a ressocialização; pelo contrário, só servem de alicerce para um 

crescimento da criminalidade, transformando pequenos delinquentes em “monstros 

do crime”. 

Além disso, as altas taxas de reincidência são mencionadas como a prova da 

ineficiência do sistema de políticas de segurança pública, no qual os crimes 

cometidos pelos reincidentes são ainda mais graves. Contudo, conforme declaração 

do STF, pode ser concluído que é um verdadeiro estado de coisas inconstitucionais 

o atual cenário das penitenciárias brasileiras.25 

A reincidência é, atualmente, um dos problemas do sistema penitenciário e 

poucos são os estudos relacionados a isso. O IPEA26, em 2015, realizou um relatório 

com as taxas de reincidência no Brasil, no qual consta que, no ano de 2008, foi 

realizado um estudo pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), tendo como 

resultado, conforme a Unidade de Federação, 70% ou 80% de reincidência dos 

detentos.27 

Conforme Bitencourt, a dificuldade da diminuição da delinquência está no fato 

de que o sistema prisional não possui meios para reabilitar seus detentos, o qual só 

 
24  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF inicia julgamento de ação que pede providências para 

crise prisional. Portal de Notícias do STF. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298600. Acesso em: 21 ago. 
2020. 

25 Ibid. 
26 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Reincidência criminal no Brasil: relatório 

de pesquisa. Rio de Janeiro, IPEA, 2015. Disponível em 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidenci
a_criminal.pdf. Acesso em: 6 ago. 2020. 

27 Ibid., p. 11. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298600
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidencia_criminal.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidencia_criminal.pdf
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reforça os valores negativos dos presos28. A reincidência é um problema que merece 

atenção, sendo importante, para diminuição desses índices, que haja o oferecimento 

de tratamento adequado aos detentos, o que não ocorre dentro do cárcere. 

Diante disso, na maioria das vezes, o preso não tem nenhuma perspectiva de 

melhora, e a reincidência nada mais é do que um reflexo do tratamento recebido no 

cárcere, do qual alguns saem piores do que entraram, cometendo crimes ainda mais 

graves do que aqueles pelos quais foram condenados anteriormente. Sendo assim, 

por não ocorrer a ressocialização, não sairão da vida do crime, seja por não 

possuírem condições de sobrevivência, seja por terem uma personalidade criminosa 

ainda mais evidente diante do terror presenciado no cárcere. 29 

3.2  SUPERLOTAÇÃO: UM FATO GERADOR 

Um dos maiores problemas apresentados nos presídios brasileiros é a 

superlotação. Construídos para receber uma determinada quantidade de presos, os 

presídios abrigam um número de detentos muito maior do que o esperado dentro 

das celas. O estudo “Sistema Prisional em Números”, realizado pela comissão do 

Ministério Público em agosto de 2019, mostra que a taxa de superlotação carcerária 

no Brasil é de 166%, sendo que a região com maior superlotação chega a um 

percentual de 200%: “[s]ão 729.949 presos, sendo que existem vagas em presídios 

para 437.912 pessoas”.30 

Um ambiente insalubre é proporcionado ao detento, resultado da 

superlotação e precariedade das celas. Com isso, é frequente a proliferação de 

doenças, o que pode gerar uma epidemia, e a má alimentação, a qual, muitas vezes, 

já chega aos presídios estragada para consumo, tornando ainda mais séria a 

situação do detento.31  

Os presos são expostos a variadas formas de doenças, sendo as mais 

comuns as relacionadas ao sistema respiratório, além de ter um elevado índice de 

 
28 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p.168. 
29  Ibid., p.168. 
30  MARTINES, Fernando. Brasil tem superlotação carcerária de 166% e 1,5 mil mortes em presídios. 

Conjur, 22 ago. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-22/brasil-lotacao-
carceraria-166-15-mil-mortes-presidios. Acesso em: 23 ago. 2020. 

31  DAMASCENO, Rafael. A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. Revista CEJ. Brasília, 
ano XI, n. 39, p. 74-78, out./dez. 2007. 

https://www.conjur.com.br/2019-ago-22/brasil-lotacao-carceraria-166-15-mil-mortes-presidios
https://www.conjur.com.br/2019-ago-22/brasil-lotacao-carceraria-166-15-mil-mortes-presidios
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doenças venéreas como a AIDS e hepatites. A saúde dentária dos presos também é 

um problema, pois, quando algum deles apresenta alguma queixa bucal, resolve-se 

com a extração do dente doente.32 

Em alguns casos, quando um detento necessita de atendimento médico, faz-

se necessária uma escolta policial para levá-lo até um hospital, já que na maioria 

das prisões não há tratamento médico hospitalar. Assim, ocorre uma dupla 

penalidade ao agente transgressor, a pena em si e a saúde deplorável de quando 

sair do cárcere, caso saia, já que muitos não resistem e acabam morrendo diante da 

submissão à insalubridade.33 

O caráter ressocializador da pena é violado ao submeter o preso em tais 

condições insalubres, pois não se oferece condições para que o preso se aprimore 

enquanto cidadão, e sim o oposto, denegrindo-o ainda mais e removendo toda e 

qualquer perspectiva de uma vida honesta após o cárcere. Em um relatório 

apresentado sobre o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, mostrou-

se que: 

Os presos vivem em celas insalubres, repletas de mofo, instadas de baratas 
e ratos. Além disso, comem alimentos estragados. Por isso, no horário de 
almoço, muitas marmitas são dispensadas nas lixeiras antes que os presos 
matem a fome. O odor azedo da comida misturado ao cheiro de mofo, 
esgoto, e falta de banho dos detentos, torna o ambiente irrespirável.34 

Sendo assim, ao passar para a tutela do Estado, o encarcerado perde, além 

de sua liberdade, seus direitos fundamentais, o que resulta numa degradação 

humana, na qual o indivíduo perde qualquer condição para a inserção na sociedade 

sem o retorno ao mundo do crime. 

3.3 OS EFEITOS SOCIOLÓGICOS E PSICOLÓGICOS OCASIONADOS PELO 

CÁRCERE 

Um considerável problema do cárcere também são os efeitos sociológicos e 

psicológicos que acometem os presos. Conforme Goffman, citado na obra de 

 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 SENADO FEDERAL. A visão social do preso. Em discussão, n. 29, Privatização de presídios, set. 

2016. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/privatizacao-de-
presidios/privatizacao-de-presidios/a-visao-social-do-preso. Acesso em: 22 ago. 2020.  

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/privatizacao-de-presidios/privatizacao-de-presidios/a-visao-social-do-preso
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/privatizacao-de-presidios/privatizacao-de-presidios/a-visao-social-do-preso
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Bitencourt, a prisão é uma instituição total35. Ao serem expandidas essas 

tendências, pode-se concluir que se está diante de uma instituição total. Nessa 

perspectiva, o mundo exterior torna-se também um problema para essa instituição, 

já que o recluso não foi adequadamente preparado para o retorno ao convívio social. 

Além disso, o autor analisa o aspecto ressocializador, o qual, para ele, suscita sérias 

dúvidas, sendo uma delas a ressocialização do apenado, já que a vida do preso é 

totalmente absorvida. 

Segundo Goffman, citado por Bitencourt, na instituição total, há um 

antagonismo entre os funcionários da instituição e os reclusos, o que leva a um 

julgamento em relação aos presos, os quais são considerados indignos de confiança 

e cruéis36. Por outro lado, os internos também fazem o seu julgamento quanto aos 

seus superiores, considerando-os petulantes e mesquinhos. Os reclusos se sentem 

inferiores, culpados e censuráveis ao se depararem com o sentimento de 

superioridade dos agentes em relação aos presos. Tais sentimentos se revelam 

como verdadeiros obstáculos para a reabilitação do encarcerado, e esse 

antagonismo é algo da própria natureza da instituição total, tornando extremamente 

difícil sua erradicação.37 

Ademais, o instituto supracitado provoca no recluso uma série de depressões, 

degradações, humilhações e profanações ao ego. Bitencourt38 afirma que a barreira 

que é levantada entre o recluso e a sociedade exterior ocasiona uma verdadeira 

mutilação, a contar do momento em que a pessoa é retirada do convívio social e 

posteriormente submetida a procedimentos de admissão, nos quais é classificada, 

moldada e manuseada, o que implica uma coisificação do ser humano, que passa a 

ser visto como objeto. Assim, esse processo leva, gradativamente, a uma 

despersonalização e à depreciação do ego do indivíduo. 

A instituição total também produz o efeito de retirar por completo a intimidade 

da pessoa, o que pode ser observado em dois momentos. O primeiro é no processo 

de admissão do preso, o qual, ao entrar na prisão, tem todos os seus dados 

recolhidos, registrados e arquivados para que fiquem à disposição da administração 

carcerária. Todo o universo do recluso é invadido, em seu caráter psíquico, pessoal 

 
35  BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 171. 
36 Ibid., p. 172. 
37 Ibid., p. 173. 
38 Ibid. 
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ou de qualquer outra natureza. O segundo diz respeito à ausência de privacidade no 

cotidiano carcerário, o que gera a perda da intimidade do indivíduo, já que ele está 

sempre acompanhado ou exposto a outras pessoas, tendo como exemplo os banhos 

e as latrinas.39  

Além disso, a desculturalização, processo de perda de hábitos, normalmente 

exigido pela sociedade para que se possa viver nela, também é um efeito da 

instituição total, o que demonstra, mais uma vez, a inviabilidade da ressocialização. 

Perante isso, fica evidente que, assim como está, a situação nos presídios é 

inviável, principalmente para que se alcance algum efeito positivo sobre o detento, 

evidenciando que o sistema prisional está em crise.40 

Para o doutrinador41, ocorre uma classificação de distintos papéis que os 

reclusos podem possuir de acordo com a denominação dada pelos líderes, e esses 

papéis dizem respeito à distribuição de poder. Desse modo, nota-se que, dentro do 

cárcere, os presos ditam as suas próprias regras, existindo uma hierarquia de poder 

entre eles. 

Ainda, Bitencourt apresenta o conceito de prisionalização, o qual refere-se à 

forma como a cultura do cárcere é absorvida pelo indivíduo. Os encarcerados 

adquirem uma subcultura, que é formada dentro da prisão, na qual os reais valores 

da sociedade exterior são cada vez mais distantes, o que faz com que o cárcere 

vivencie um processo de dessocialização.42 Condições anormais são demonstradas 

na vida intramuros, na qual a ausência de relações humanas, o tratamento frio dos 

agentes penitenciários, a ausência de trabalho e a ociosidade são fatores que 

influenciam diretamente no desenvolvimento de distúrbios psíquicos do recluso.43 

4 A IMPORTÂDAS AÇÕES DO ESTADO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO RECLUSO 

Doutrinas e métodos de tratamentos realizados estão estreitamente ligados à 

busca pela explicação da criminalidade, a qual pode ser de natureza médica, ao 

levar em consideração a delinquência relacionada a fatores biológicos, ou de caráter 

psicológico, ao admitir que o comportamento do delinquente é resultado de falhas 

 
39  Ibid., p. 174. 
40  Ibid. 
41  Ibid. p. 179. 
42  Ibid., p. 179. 
43  Ibid., p. 201. 



16 
 

emocionais que impulsionam o extinto antissocial; ainda, o fator criminológico pode 

ser de caráter ambiental, no qual há tratamentos entre o condenado e seu grupo 

social. Porém, o programa de tratamento mais comum é o de natureza pedagógica, 

no qual os esforços são direcionados à aprendizagem profissional e educacional do 

preso.44 Sendo assim, é adotado o regime de tratamento psicológico pela legislação 

brasileira, na esfera penal e penitenciária. 

4.1  A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DO ESTADO POR MEIO DO ESTUDO, DO 

TRABALHO, DA CULTURA E DA RELIGIÃO 

A Lei de Execução Penal apresenta disposições que abordam o trabalho do 

condenado e que versam sobre a regulamentação acerca da Assistência 

Educacional do Encarcerado e de sua Assistência Religiosa.45 O tratamento 

ressocializador adotado pelo ordenamento jurídico nacional, ao qual o preso é 

submetido ao longo de todo o cumprimento da pena, desde o regime fechado até o 

regime semiaberto, é fundamentado na educação e no trabalho do detento. Porém, 

também são utilizadas outras formas de tratamento, na tentativa de estabelecer o 

vínculo social do presidiário, como o tratamento psicológico, o qual se fundamenta 

na personalidade do agente. Mesmo não havendo regramento próprio sobre esse 

tratamento, ele é razoável, em virtude da concepção adotada pelo ordenamento que 

considera a personalidade do agente como um outro fator de desenvolvimento da 

criminalidade.46  

Os presos são caracterizados como trabalhadores que se encontram, em sua 

grande maioria, ociosos, desprovidos de políticas que supram suas necessidades 

básicas, bem como as de suas famílias, e que precisam, nesse período de extrema 

fragilidade na penitenciária, de um espaço de redescoberta de seu potencial 

enquanto ser humano, isto é, um espaço de educação pelo trabalho.47 

A função de proteger a sociedade é assumida pelo Direito Penal, mas sem 

modificá-la ou alterá-la, refinando a concepção de ressocialização, a qual pressupõe 

o repasse do mínimo ético indispensável à convivência em sociedade ao preso, o 
 

44  RIBEIRO, Bruno de Morais. A função de reintegração social da pena privativa de liberdade. 
Porto Alegre: Fabris, 2008, p. 103. 

45 BRASIL. Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 6 ago. 2020. 

46 RIBEIRO, op. cit., p. 107. 
47 MIRABETE, Júlio Fabbrine. Execução Penal. 7 ed. São Paulo: Atlas 1997, p. 99 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
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qual é visto como uma pessoa com personalidade imatura ou dissocial, que não 

recebeu noções a respeito do outro.48 Nessa perspectiva, o crime pode ser 

considerado um déficit de socialização, devendo a prisão ser um local com um 

programa de ressocialização 

que visa integrar o indivíduo no mundo dos seus concidadãos, sobretudo 
nas coletividades sociais básicas como, por exemplo, a família, a escola ou 
o trabalho, proporcionando o auxílio necessário que o faça ultrapassar a 
situação de defasamento social em que se encontra.49 

Gyorgy Lukács afirma que o trabalho forma o fato ontológico fundante do ser 

social50, sendo o elemento fundamental da socialidade, conforme está pressuposto 

na dialética de Hegel, e que tem como objetivo o reconhecimento de direitos. Nesse 

contexto, Mirabete explica que: 

O sentido imanente da reinserção social, conforme estabelecido na lei de 
execução, compreende a assistência e a ajuda na obtenção dos meios 
capazes de permitir o retorno do apenado e do internado ao meio social em 
condições favoráveis para a sua integração, não se confundindo com 
qualquer sistema de tratamento que procure impor um determinado número 
e hierarquia de valores em contraste com os direitos da personalidade do 
condenado.51 

O exercício de atividades profissionais, intelectuais e artísticas é direito do 

preso, desde que compatíveis com a execução da pena. Porém, na maioria dos 

estabelecimentos penais brasileiros, essas presunções raramente são acolhidas.52 

Um direito de todos também é a educação, já que afeta mais de dez milhões de 

pessoas. Mas não é o que ocorre realmente dentro da comunidade internacional de 

educação, mesmo que haja várias iniciativas nos níveis local e nacional. A luta pelo 

desenvolvimento de atividades educacionais dentro das instituições penais, 

geralmente é realizada por organizações não governamentais e alguns governos53. 

 
48 Ibid., p. 63. 
49 RODRIGUES, Anabela Miranda. Reinserção social: uma definição do conceito. Revista do Direito 

Penal e Criminologia, Rio de Janeiro, v. 34, jun./dez., 1982, p. 29. 
50 LUKÁCS, Gyorgy. Prolegômenos para uma ontologia do ser social. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2010, p. 43. 
51  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução penal: comentário a Lei n. 7.210. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2006, p. 28. 
52 SANTOS, Paulo Fernando dos. Lei de execução penal: comentada e anotada 

jurisprudencialmente. São Paulo: LEUD, 1999, p. 74 
53 MAYER, Marc. Na prisão existe a perspectiva da educação ao longo da vida? Alfabetização e 

Cidadania, Brasília, n. 19, jul. 2006, p. 21. 
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No Brasil, 10,5% dos presos que povoam as penitenciárias são analfabetos e 70% 

não concluíram o ensino fundamental54. 

Conforme Foucault, na maioria das prisões do mundo, a maior parte dos 

condenados possuem um nível educacional mais baixo quando comparado ao da 

média nacional. 

E podemos dizer que aqueles que estão na prisão são pobres, são 
economicamente pobres e frequentemente (auto) excluídos da escola 
formal ou nunca tiveram oportunidade de acesso a ela.55 

A religião também exerce um papel importante na ressocialização do preso, 

pois os valores religiosos, como o amor ao próximo e o perdão, são fundamentais 

para que ocorra uma mudança na conduta social no que diz respeito ao agente 

transgressor, com o intuito de acabar com a contradição entre a autocompreensão 

da população religiosa brasileira e o modus operandi em relação ao detento e ao ex-

presidiário, inclusive, porque é necessário atingir o lado espiritual do preso e libertá-

lo de sua prisão interior.56  

Um procedimento semelhante e necessário a ser realizado no que se refere à 

sociedade é a instrumentalização da sua participação na ressocialização do interno 

e do egresso do sistema penitenciário. Ou seja, como defendido por Antonio Carlos 

da Rosa Silva Junior57, a religião é a principal forma, se não a única, de realizar uma 

reforma moral do criminoso, como também é um meio para a mudança de postura 

daqueles que possuem religiosidade em relação ao trato com o preso e egresso do 

sistema penitenciário e sua efetiva participação na ressocialização dos condenados 

penais. 

4.2 O PAPEL DA SOCIEDADE NA RESSOCIALIZAÇÃO DO RECLUSO 

A sociedade é pouco participativa no que tange ao processo de 

ressocialização dos presos. Não há uma preocupação em visitar, fiscalizar ou 

mesmo observar os presídios, com exceção dos familiares dos próprios 

 
54 CASSIANO, Carolina. Cela de aula: educação. São Paulo: Segmento, 2006, p. 32. 
55 MAYER, op. cit., p. 21. 
56 OTTOBONI, Mário. A comunidade e a execução da pena. Aparecida, SP: Santuário, 1984, p. 1 e 

p. 12. 
57 SILVA JÚNIOR, Antonio Carlos da Rosa. Deus na prisão: uma análise jurídica, sociológica e 

teológica da capelania prisional. Rio de Janeiro: Batel, 2013, p. 165-167. 
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encarcerados, de entidades de direitos humanos e de alguns grupos religiosos. A 

maioria da população só volta seus olhares ao sistema prisional quando há uma 

rebelião, visto que tal acontecimento a envolve de temor, quebrando sua 

tranquilidade58. 

Nesse cenário, com relação à ressocialização, o modelo Apaqueano ganha 

espaço, o qual é conhecido como Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados – APAC, tendo surgido em 1972, por meio da iniciativa de Mário 

Ottoboni e de mais 15 voluntários. 

A sigla APAC corresponde a “Amando ao Próximo, Amarás a Cristo”. Em 

1974, a APAC adquiriu personalidade jurídica, tornando-se uma entidade civil de 

direito privado sem fins lucrativos, com o intuito de auxiliar na execução penal do 

Estado, principalmente na preparação da volta ao convívio social do recluso.59 O 

modelo APAC conta com a participação da comunidade local, e o detento passa a 

ser chamado de reeducando. O modelo passou a ser responsável por todos os 

estágios da execução da pena até a almejada liberdade60. 

A APAC possui uma preocupação direta com o apenado, com sua saúde, seu 

bem-estar e, principalmente, com sua reinserção no convívio social, e trouxe 

resultados positivos, ao gerar uma diminuição considerável da reincidência. A 

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) realizou um estudo 

no qual estabeleceu esse método ressocializador, confirmando uma redução de 30% 

na reincidência.61 No estado de Minas Gerais, no qual o modelo foi implementado, a 

taxa de reincidência diminuiu consideravelmente, e os níveis em baixa também 

podem ser visualizados nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Maranhão, 

Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraná. Desse modo, ao considerar a 

diminuição da taxa de reincidência dos estados que aderiram ao modelo, entende-se 

que este deveria ser seguido por todas as demais localidades.62 

 
58 MIRANDA, Saulo Silva de. Sistema prisional e direitos humanos: analisando o cárcere na 

perspectiva da pessoa humana. Revista da Faculdade de Direito de Caruaru, Caruaru, v. 38, n. 
1, jan./dez. 2007, p. 352 e 354. 

59 TREVISOL, Caroline. O método APAC e a humanização do sistema penitenciário brasileiro. 
Revista Síntese Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 16, n. 95, p. 9-32, dez/jan. 
2016, p. 10. 

60 CORDEIRO, Grecianny Carvalho. Privatização do sistema prisional brasileiro. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 163. 

61 PRESÍDIOS com método Apac têm índice de reincidência três vezes menor. Conjur, Reclusão 
Humanista, 19 abr. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-abr-19/prisoes-metodo-
apac-indice-reincidencia-tres-vezes-menor. Acesso em 16 ago. 2020. 

62 TREVISOL, op. cit. p. 10. 

https://www.conjur.com.br/2017-abr-19/prisoes-metodo-apac-indice-reincidencia-tres-vezes-menor
https://www.conjur.com.br/2017-abr-19/prisoes-metodo-apac-indice-reincidencia-tres-vezes-menor
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Sendo assim, pode-se considerar que, em alguns estados, já se iniciou um 

ideal ressocializador, materializando, no plano real, o que antes parecia ser uma 

utopia. Com base nos dados, nota-se que o método é muito eficaz e vai de encontro 

à Lei de Execução Penal, assim como tem de ser, garantindo sua real eficácia e 

reparando a sociedade, ao retirar dela o preconceito contra o recluso. 

CONCLUSÃO 

A pesquisa evidenciou uma problemática na relação do Estado com o sistema 

carcerário, assim como a dificuldade em dar eficácia às leis existentes e, 

principalmente, fazer valer a Constituição Federal. Regras que objetivam a 

ressocialização existem, portanto, não se trata de uma lacuna na legislação, porém 

elas não são cumpridas, por aparente desinteresse dos representantes, os quais 

deveriam zelar pela população marginalizada, que é de sua responsabilidade, mas 

preferem não enxergar a situação deplorável na qual o sistema se encontra.  

Dispositivos que, se realmente aplicados, poderiam garantir a existência digna 

do condenado são apresentados pela Lei de Execução Penal brasileira. Todavia, a 

ineficácia apresentada pelo sistema excessivamente burocratizado, vinculado à falta 

de interesse do poder público em gerir e direcionar de maneira eficaz o poder 

punitivo, resulta na incapacidade de a Lei ser devidamente aplicada, servindo de 

base para a grave crise que se espalha pelo sistema punitivo nacional. 

Com o intuito de retornar ao convívio social plenamente ciente de sua 

alocação na sociedade, a passagem do detento por instituições prisionais deveria 

ser um estímulo à sua reintegração social, na qual o estudo e o trabalho deveriam 

ser valorizados. No entanto, não é o que ocorre. O ideal de ressocialização, que 

deveria ser a principal função da execução penal, é suprimido pela atual 

recuperação. 

A ideologia de prevenção e ressocialização criada nos anos 1970 permanece 

no plano do ideal, não surtindo efeitos concretos, dado que, ao observar o atual 

sistema prisional brasileiro, com seus estabelecimentos prisionais sucateados e 

suas altas taxas de reincidência, nota-se, na prática, que o Estado se mostra inerte 

no oferecimento de elementos que possibilitem a recuperação do detento. 

Ao prolongar-se ao longo do tempo, essa situação degradante só cresce a 

cada ano, não havendo perspectiva para o futuro, conjuntura que fez com que o STF 
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determinasse que a situação nos presídios se trata de um verdadeiro estado de 

coisas inconstitucionais, já que a violação dos direitos fundamentais ocorre de 

maneira generalizada. 

Nesse sentido, políticas públicas que sejam efetivadas mediante 

investimentos na educação, na profissionalização e no acompanhamento psicológico 

do preso proporcionarão um diálogo humano, sendo uma solução possivelmente 

eficaz na reinserção do recluso à sociedade, além de que é de suma importância 

projetos que viabilizem uma efetiva participação da comunidade e estruturação dela, 

respeitando o princípio da dignidade humana. Isso contribuirá positivamente para 

tornar o ambiente penitenciário mais amigável, inclusive a relação entre funcionários 

e presos. 

Evidentemente, a crise carcerária e de ressocialização diz respeito a todo um 

sistema, havendo um trabalho árduo a ser feito a longo prazo. Contudo, as teorias 

da ressocialização que se destacam são aquelas nas quais o preso trabalha, 

ocupando seu tempo durante o dia e não deixando espaço para o ócio do recluso 

durante o cumprimento da pena. A disciplina no ambiente carcerário é, portanto, 

fundamental para a ressocialização. 

O preenchimento do tempo no presídio por meio de atividades fará com que 

sejam desenvolvidos valores como a responsabilidade, o respeito com os demais 

detentos e habilidades para aprender ofícios que serão indispensáveis na vida 

extramuros. Portanto, além de ajudar o detento, já que ele pagará um mal que 

cometeu ao Estado, essa mão de obra qualificada que irá surgir poderá ser utilizada 

em favor do próprio Estado, por exemplo, com reformas e construções.  

Diante disso, a pesquisa demonstrou que a ressocialização tem potencial 

para sair da utopia e se tornar realidade, basta que haja uma efetiva conscientização 

da sociedade e interesse das autoridades para enfrentar o problema. Chegou-se à 

conclusão de que o trabalho e a disciplina do preso são imprescindíveis, os quais 

devem ser obrigatórios, a fim de resgatar a valorização humana e não deixar em 

hipótese nenhuma a ociosidade tomar conta do ambiente carcerário, pois, como já 

visto na prática, o ócio é prejudicial. 

Sendo assim, o estudo teve o intuito de proporcionar uma reflexão sobre o 

tema, o qual é de suma importância para os operadores do Direito, já que a eles 

cabe a função de fazer valer o cumprimento da Lei de Execução Penal, zelando, 

assim, pelos direitos dos presos. Destarte, é necessária a implantação de políticas 
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públicas voltadas para a organização desse sistema caótico, a fim de que ocorra a 

efetivação das leis já existentes, pois somente sua simples existência não atende às 

finalidades essenciais da pena, as quais são punir e recuperar. 
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