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Resumo: O presente artigo tem como finalidade levantar os maiores problemas que cercam o 

sistema carcerário brasileiro, sua precariedade, a superpopulação bem como outras formas de 

recuperação do preso. 

Palavras-chave: Presídios, Ressocialização, Condenado. 

Introdução  

O sistema carcerário brasileiro esta extremamente afetado pelo número 

excessivo de presidiários e pelas péssimas condições de vida dentro dos 

presídios. E o que levou a este desagradável fato são o abandono, e a falta de 

investimento do poder público ao longo dos anos que não se preocupa em 

tornar os presídios um local que sirva de recuperação dos presos, mas apenas 

um depósito de infratores que os tornam mais desumanos e com menor chance 

de ressocialização quando estiverem novamente no meio social. 

Cada vez mais a população carcerária cresce e poucos presídios são 

construídos para atender à demanda das condenações. A superpopulação nos 

presídios representa uma verdadeira afronta aos direitos fundamentais, como 

também a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da 

Constituição, o que faz com que aconteçam mais rebeliões e violência. 

 

_____________________ 

Camilla Lino Martins – Acadêmica de Direito na Faculdade de Direito de Varginha. 

Thiago Lino Martins – Acadêmico de Direito na Faculdade de Direito de Varginha 

Vânia Maria Bemfica Guimarães Pinto Coelho - Graduação em Bacharelado Em Ciências pela 
Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas (1985), graduação em Licenciatura Plena Em 
Ciências pela Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfena(1985), graduação em Direito pela 
Faculdade de Direito de Varginha (1990) e mestrado em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2003). 



 

Como conseqüência dessa situação crítica que acomete a sociedade brasileira, 

o numero de presos reincidentes é alto, pois além do fato de não serem 

reeducados lá dentro, e pela escola de formação de seres humanos maléficos 

que são os presídios, não há uma reintegração deles na sociedade, o que os 

leva a ingressar no crime novamente 

Embora não haja números oficiais, calcula-se que, no Brasil, em média, 90% 

dos ex-detentos que retornam à sociedade voltam a delinqüir. 

Uma forma de evitar isso são as penas alternativas criadas pela legislação 

penal como aplicáveis a crimes tidos como de menor potencial ofensivo. Estas 

penas não levam o autor de um crime à prisão, e trazem consigo inúmeros 

benefícios, tais como a prestação de serviços à comunidade (art. 46 do Código 

Penal brasileiro), que possibilita ao infrator a permanência no meio social, 

próximo de sua família, ao mesmo tempo evitando que este mantenha contato 

direto com todo tipo de marginais, que é o que aconteceria caso fosse 

recolhido junto a um presídio. 

 

A ressocialização 

A ressocialização nada mais é que a humanização do indivíduo enquanto 

recluso pelo sistema prisional. Com isso, a pena de prisão passa a ter a 

principal e mais importante finalidade de alem de integrar o preso novamente 

na sociedade, de orientação social e preparação para seu retorno a sociedade, 

com a intenção de que o preso não seja reincidente e que ele tenha condições 

de levar uma vida digna, com moradia e trabalho. 

 

APAC 

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma entidade civil 

de direito privado, com personalidade jurídica própria, que tem por finalidade a 

recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de 



liberdade. 

 

Ela atua como entidade auxiliar na execução penal e na administração do 

cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes fechado, semi-

aberto e aberto. 

O objetivo da APAC é promover a humanização dos presídios, sem perder a 

finalidade punitiva da pena afim de evitar a reincidência no crime e oferecer 

alternativas para a recuperação do condenado. 

O trabalho da APAC dispõe de um método de valorização humana, vinculada à 

evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se. 

Busca também, a proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às 

vítimas.  

 

A principal diferença entre a APAC e o sistema carcerário comum é que, na 

APAC, os presos são co-responsáveis pela recuperação deles, além de 

receberem assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica prestadas pela 

comunidade. A segurança e a disciplina são feitas com a colaboração deles 

mesmos. 

Além de freqüentarem cursos supletivos e profissionais, eles possuem 

atividades variadas. 

A valorização do ser humano e da sua capacidade de recuperação é também 

uma importante diferença no método APAC. 

 

Conclusão 

Diante de tudo que foi exposto, podemos concluir que o sistema prisional 

brasileiro encontra-se totalmente deficiente, além de não atender a sua 

finalidade. Apesar da criação do método APAC e das penas alternativas, muito 

ainda tem que mudar no sistema carcerário brasileiro, a começar pela criação 



de presídios, pela forma que o preso é tratado dentro das instituições 

penitenciarias, pela ressocialização, dentre outros. 

Por fim, o que poderia mudar todo esse problema é a educação. Se desde o 

inicio da vida da criança ela vivesse em um ambiente saudável, com uma 

escola que atendesse a sua finalidade, não precisaria ter essa discussão. O 

Brasil seria outro. 
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