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ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Não é de hoje que um dos principais problemas das prisões brasileiras é a superlotação. De acordo com o mais recente Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias, o déficit de vagas no país é alarmante: são necessárias mais de 312 mil vagas para atender a 

demanda atual. Os textos a seguir mostram essa realidade em números e abordam alguns dos motivos que levam ao crescimento acelerado 

da população carcerária, além de destacar as consequências disso. Uma delas é o fortalecimento do crime organizado, que atua dentro e 

fora das prisões. A precariedade do sistema prisional brasileiro também dificulta a ressocialização dos detentos. Assim, em vez de garantir a 

segurança da sociedade, as penitenciárias contribuem para o aumento da criminalidade. 

Leia a coletânea com atenção. 

TEXTO 1 

População privada de liberdade e vagas por ano

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTVjZDQyODUtN2FjMi00ZjFkLTlhZmItNzQ4YzYwN

GMxZjQzIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. p. 10. Acesso em: 4 mar. 2020.

A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E AS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A SOCIEDADE
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TEXTO 2 

Não basta construir presídios, é preciso prender com critério

País lota prisões com pessoas que cometeram delitos menos graves ou que ainda não receberam uma condenação. 

Penas alternativas são ignoradas e facções exercem domínio

A Lei de Execução Penal, que regula o cumprimento de sentenças criminais no país e a organização administrativa das unidades prisionais, 

estabelece, entre outras medidas, a classificação e separação de condenados por perfil e periculosidade.

A lei garante ainda ao preso assistência jurídica e acesso a saúde, educação e trabalho para “orientar o retorno à convivência em socie-

dade”.

Instituídas há 34 anos, essas normas não saíram do papel.

Mais que isso: o texto da lei é um retrato invertido da realidade. O sistema prisional do país se mostra superlotado, a ponto de compro-

meter condições mínimas de salubridade, acumula pessoas que não foram julgadas e criminosos de menor potencial ofensivo, que poderiam 

cumprir penas alternativas à de prisão.

A infraestrutura é precária e, em geral, inexistem serviços elementares ou esforços de ressocialização. Nesse vácuo, as cadeias brasileiras 

se tornaram, em grande parte, quartéis controlados por facções do crime organizado.

O Brasil tem hoje a terceira maior população prisional do planeta, atrás dos EUA e da China. A curva de encarceramento é ascendente e 

insustentável, seja do ponto de vista estrutural, orçamentário ou de processamento jurídico.

Percorre-se aqui uma trajetória que se inverteu nos EUA e na Rússia – há pelo menos dez anos, a população carcerária desses dois países 

diminui de maneira sistemática.

“Punimos muito, mas as pessoas erradas. Tem muita gente na cadeia, mas é baixa a probabilidade de alguém ser apanhado ao cometer 

crime mais grave”, diz Rodrigo Soares, professor da Universidade de Columbia (EUA).

[...]

Para racionalizar a entrada no sistema prisional, seria preciso privilegiar o encarceramento por crimes violentos, em detrimento de delitos 

menos graves, como furto e pequeno tráfico de droga, que podem ser punidos com penas alternativas à prisão previstas em lei, mas negligen-

ciadas por juízes.

Estudos sobre os efeitos da prisão sugerem que as penas alternativas ao encarceramento diminuem a taxa de reincidência criminal, além 

de representarem menores custos para os cofres públicos.

[...]

O país tem índices persistentes de presos provisórios, ou seja, sem condenação, mantidos nas cadeias por inércia ou negligência, com 

base em argumentos como o de suposta ameaça à ordem pública.

Expostos ao convívio com criminosos de maior periculosidade, eles se tornam vulneráveis à coação de facções criminosas. São as tais 

“escolas do crime” de que se fala.

[...] Folha de S.Paulo, 20 abr. 2018. Disponível em: <https://temas.folha.uol.

MENA, Fernanda. “Não basta construir presídios, é preciso prender com critério”. 

com.br/e-agora-brasil-seguranca-publica/sistema-prisional/nao-basta-construir-presidios-e-preciso-prender-com-criterio.shtml>. Acesso em: 11 mar. 2020.

TEXTO 3 

Crime organizado é fruto de descaso com prisões, diz especialista

O crime organizado no país é fruto direto do descaso do Estado com o sistema carcerário, segundo o sociológo Julio Jacobo Waiselfisz, 

autor da edição anual do Mapa da Violência.

[...]

Waiselfisz, que é coordenador da Área de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), situa 

o alcance desproporcional das organizações criminosas em eventos como o Massacre do Carandiru, em São Paulo, no qual ao menos 

111 presos foram executados pela polícia dentro da cadeia.

“Diante de situações como estas, de graves violações dos direitos humanos, os presos tiveram que criar e fortalecer grupos de autodefesa, 

que hoje dominam a sociedade nos mais diversos níveis”, explica ele.

O propósito das prisões, argumenta Waiselfisz, parece ser aumentar a criminalidade, ao invés de diminui-la. “No sistema carcerário 

brasileiro, botamos juntos o pequeno contraventor, que foi detido com duas gramas de maconha, e ele sai como criminoso, porque precisa se 

associar a alguma organização lá dentro”.

Ele ainda afirma que o Estado tem conhecimento de como funciona toda a estrutura, mas é incapaz de atuar para minimizar o problema. 

“Para sobreviver na prisão, no Brasil, você precisa entrar para o crime organizado. E o sistema de segurança sabe disso, mas não tem condições 

de encontrar uma forma de enfrentar a violência dos grupos armados”.

[...]

CALEGARI, Luiza. “Crime organizado é fruto de descaso com prisões, diz especialista”. Exame, 22 fev. 2018. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/

brasil/crime-organizado-e-fruto-de-descaso-com-prisoes-diz-especialista/>. Acesso em: 11 mar. 2020.
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TEXTO 4 

“Quando a polícia me para, o que interessa é isso aqui, ó!” Adalberto retira um papel dobrado da carteira e mostra o contracheque. O 

emprego de faz-de-tudo-um-pouco em uma oficina mecânica de São Paulo é a garantia real da sua liberdade. Bicos não evitam problemas, 

apenas os aliviam. Um ex-militante do PCC (Primeiro Comando da Capital) precisa de mais do que isso para ir e vir numa boa.

[...] Adalberto busca seu tênis novo no quintal. Foi parcelado em dez vezes. O valor é igual ao seu salário – cerca de R$ 1 000. Ainda 

brinca que a mulher gasta muito. Mas é uma questão administrável. O mais importante, ele sabe, é não esquecer a lição número um da 

cartilha: sobreviver.

Em alguma cadeia do Brasil, naquele mesmo momento, alguém aprendia a lição número dois: resistir. Na difamada “faculdade de 

bandidos”, conversa-se sobre planos. Assim que estiverem livres, vão roubar, assaltar e seguir a “carreira”. A maioria não pensa em outro 

destino. É a profissão deles, afinal.

Mas há quem decida contrariar a regra. Lá dentro, em silêncio, em segredo, é quando um detento resolve mudar de vida e virar o que eles 

chamam de “Zé Povinho” – um cidadão como qualquer outro na multidão.

[...] Trabalhando enquanto cumprem pena, os detentos vão ganhando conhecimento e confiança para a reintegração ao mundo livre. É 

um ensaio dentro das regras, já ganham salário, podem enviá-lo à família. Aquela empolgação, as coisas parecem estar nos trilhos... Mas 

para por aí. O final feliz está longe deste parágrafo. No mundo real, a primeira notícia que o Estado tem para lhe dizer é: aquele emprego do 

semiaberto acabou. Boa sorte na rua.

Quem será o novo empregador, a sociedade ou o crime? Ricardo estava havia menos de um mês em liberdade quando conversou com 

o TAB. Nesse período, recebeu três convites para voltar a roubar. “Eu disse que estava sossegado. [O bandido] falou que eu estava fazendo a 

coisa certa”, conta. Com a voz empolgada, ele comemora uma grande conquista. Varre as ruas de Taboão da Serra (SP) por R$ 500 mensais. 

Um valor provavelmente inferior ao lucro que ele tinha com roubos. Ainda assim, a cifra evitou a criminalidade.

[...]

BRITTO, Marco. “Processo seletivo”. TAB UOL. Disponível em: <https://tab.uol.com.br/ex-detentos/>. Acesso em: 11 mar. 2020.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base nos textos apresentados e em seus conhecimentos prévios, redija uma dissertação-argumentativa a respeito do tema: A rea-

lidade do sistema prisional brasileiro e as consequências para a sociedade . Lembre-se de delimitar um ponto de vista sobre o assunto, 

desenvolvendo argumentos que o justifiquem, e evitar paráfrases excessivas da coletânea. Respeite a norma-padrão da língua portuguesa e 

escreva no mínimo 25 e no máximo 30 linhas.

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi


