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"Diz-se frequentemente que ninguém realmente sabe como ser uma nação até 

que não foi dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pela forma 

como trata os seus cidadãos de alto escalão, mas pela forma como trata os mais 

pobres."  

                                     O longo caminho para a liberdade  

                                                                                                  Nelson Mandela 
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I – Resumo: 

 

           Esta monografia é fruto de meu estágio nas penitenciárias na cidade de 

Cali, em Colômbia, no período de setembro de 2014 a dezembro de 2015. 

Período este que foi possível visitar quatro unidades prisionais, onde foi realizado 

um trabalho a partir das experiências vivenciadas nos cárceres e dos estudos 

teóricos. 

          O objetivo deste trabalho é descrever os espaços carcerários, identificar o 

funcionamento do sistema prisional colombiano e a politica de segurança, 

apresentando documentos que fundamentam a implementação da política de 

restrição e privação de liberdade em Colômbia.  

          Para a realização deste trabalho foi feito a observação participante nas 

penitenciárias de outubro de 2014 a dezembro de 2015, assim como o 

levantamento de informações por meio de revisão bibliográfica e análise de 

documentos dos órgãos responsáveis, possibilitando assim as informações da 

estrutura e a organização atual do sistema penitenciário colombiano. 

         Ao concluirmos este trabalho, é possível verificar que não temos ainda uma 

política de restrição e privação de liberdade específica e efetiva para esta 

população e que os programas oferecidos não atingem a toda a população, mas a 

um número muito pequeno, os mais pobres e excluídos socialmente. 

 

Palavras-chave: cárcere colombiano, sistema prisional, política de restrição e 

privação de liberdade. 
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II – Introdução. 

 

          A motivação inicial para o presente estudo surgiu á partir de minha inserção 

como professora alfabetizadora da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro - SEEDUC /RJ no 1° semestre de 2012, através do Programa “Brasil 

Alfabetizado”. Programa executado nos estabelecimentos penais brasileiros, sob 

a iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Justiça, 

visando à ampliação do atendimento voltado a alfabetização de jovens e adultos 

encarcerados com a finalidade de ampliar e qualificar a oferta de educação nas 

instituições carcerárias.   

         A população carcerária é um interesse bem antigo em minha vida 

acadêmica, principalmente desejando ir para além da teoria. 

         O presente trabalho de conclusão de curso é o resultado de uma série de 

experiências nos presídios do Brasil e nos quatro presídios colombianos que  

visitei durante meu intercambio acadêmico realizado pela Universidade Federal 

Fluminense com a Universidade Del Valle, no período de outubro de 2014 a 

dezembro de 2015. 

         Neste sentido, durante o curso de Ciências sociais, participando como 

docente do Programa “Brasil Alfabetizado” foi possível adentrar nos sistemas 

prisionais brasileiros, onde pude iniciar minha vivencia de três anos, de 2012 a 

julho de 2014, quando tive que me desligar para viajar para a Colômbia.  A partir 

de então, surgiu o desejo de conhecer também as faces das prisões colombianas.      

         O programa “Brasil Alfabetizado” foi à porta de entrada no sistema prisional 

fluminense que colaborou para compreender melhor sobre o mundo carcerário e 

me proporcionou dar continuidade na Colômbia para a trajetória dessa pesquisa. 

Neste período que estive em Colômbia foi possível visitar quatro unidades 

prisionais; o Cárcere de Popayán, uma vez; de Palmira, três vezes; de Villa 

Hermosa, quarenta vezes; e o de Jamundi, duas vezes. 

         A pesquisa teve como objeto de estudo a politica de restrição e privação de 

liberdade na Colômbia por meio a documentos oficiais do Conselho Nacional de 
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Política Econômica e Social (COMPES), a Norma Constitucional da Politica 

Criminal e Penitenciaria em Colômbia, o Código Penitenciário e Carcerário 

estabelecido pela Lei 65 de 1993, informações do Instituto Nacional Penitenciário 

e Carcerário (INPEC), através das suas Resoluções, Decretos e os Acordos 

relevantes que regulam as atividades penitenciarias. 

         A Colômbia encontra-se constituída em um Regime de Estado Social de 

Direito, e propõe aos seus cidadãos à garantia a proteção dos direitos 

fundamentais reconhecidos na Carta politica, assim como tratados internacionais 

de Colômbia, o Pacto Internacional de Direito Civis e Políticos, a Convenção 

Interamericana para prevenção contra a tortura e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, dentre outros. Deste modo, a Colômbia deveria oferecer 

garantias ao respeito à Dignidade Humana cuja função principal é a 

ressocialização e a reabilitação dos encarcerados nas instituições prisionais. 

         Desde a Lei 65 de 1993, em concordância com o Decreto 2636 de 2004, 

que, se pretende desenvolver uma politica penitenciaria e carcerária em 

Colômbia, objetivando a proteção dos direitos do condenado, porém observa-se o 

contraste da ordem instituída juridicamente com a realidade carcerária. 

         A situação carcerária é uma das questões mais complexas da realidade 

social hoje nas sociedades contemporâneas, principalmente nos países da 

América Latina. O perfil das pessoas presas é geralmente, negros, pobres com 

pouca ou nenhuma escolaridade. Na atualidade, a Colômbia possui 137 

estabelecimentos prisionais e uma população de mais de 118.000 detentos, 

apesar de sua capacidade ser inferior a 78.000 vagas. Ou seja, está superlotada 

em mais de 40 mil vagas,  

         Desde 2000 o governo colombiano vem elaborando uma politica pública 

dirigida a enfrentar os principais modelos penitenciários, mediante os documentos 

CONPES 3086/2000, 3277/2004, 34112/2006 e 3575/2009, que propõe 

intervenções para a grave situação institucional, social e humanitária em 

Colômbia, que não pode ser reduzidos à insuficiência de vagas nos cárceres.   

         Ao contrário, as politicas penitenciarias em Colômbia devem concentrar-se 

em condições dignas para o apenado, objetivando de fato sua ressocialização, 
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com propostas que se articulem de maneira harmônica com uma politica criminal 

mais focada em uma justiça eficiente, que envolva as autoridades municipais, 

estaduais e nacionais. 

         Entretanto, com o crescente aumento de ações criminosas, as 

penitenciárias se encontram superlotadas e, com isso, se tornam cada vez mais 

incapazes de prover uma infraestrutura que esteja apta a atender as 

necessidades básicas dos detentos para se viver ou para recuperá-los. Desta 

forma, a prisão que sempre teve uma dupla finalidade de punir e reabilitar os 

indivíduos que, estão em situação de privação de liberdades, acaba por reafirmar 

as diferenças existentes entre a teoria e a prática no sistema prisional, situação 

esta que, só vem se agravando com o decorrer dos tempos. 

         Apesar dos recentes debates sobre o tema, deparamo-nos com um sistema 

carcerário em que se necessita de melhorias urgentes, já que as condições que 

os detentos vivem não condizem com o objetivo maior da pena de prisão que é a 

de punir, proteger a sociedade e ressocializar.  

         O período vivenciado no presídio em Niterói e na Colômbia foi de grande 

importância para compreender que, nos cárceres, muito mais que em outros 

lugares, não se cumpre o que é determinado pela lei na integra, mas o que se 

torna possível de ser realizado. 

         A fim de desenvolver este trabalho partimos do seguinte questionamento: 

como funciona o sistema prisional colombiano? Quem são os organismos 

responsáveis pelo sistema prisional? Qual é o sistema na politica de segurança 

implementada na Colômbia? Quais são os marcos legais que fundamentam a 

implementação da politica de execução penal colombiana?  

         A proposta deste estudo é apenas levantar questões iniciais e, 

posteriormente, realizar aprofundamentos sobre o sistema prisional colombiano. 

         O trabalho está dividido em dois capítulos, sendo o primeiro destinado ao 

tema da politica de restrição e privação de liberdade, onde será apresentado os 

documentos oficiais que fundamentam a implementação da politica atual de 

execução penal em Colômbia. Utilizaremos o apoio dos dados documentais para 
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verificação dos parâmetros legais que garantem a ordem e o respeito aos direitos 

fundamentais dos internos. Pretende-se com este estudo conhecer a estrutura, a 

organização, o funcionamento do sistema prisional e o sistema da politica de 

segurança implementada neste país. 

         O segundo capítulo, destina-se ao relatório de minhas experiências vividas 

nas penitenciárias da Colômbia nos dezesseis meses que estive de intercâmbio 

acadêmico, situando-as territorialmente, relatando as impressões sobre o espaço 

carcerário, descrevendo a infraestrutura e apresentando os dados nacionais sobre 

a prisão colombiana.  

         Ao concluirmos este trabalho foi possível verificarmos que nos dias atuais,          

os sistemas penitenciários são apenas “depósitos” de pessoas que a sociedade 

produziu com suas desigualdades de oportunidades. Na realidade as 

penitenciarias são grandes aparatos reprodutores da delinquência. A 

superpopulação constitui em uma das principais causas das violações a dignidade 

e aos direitos humanos nos cárceres colombianos como nos brasileiros. 

         Busca-se construir novos presídios, mais aparelhados e cada vez mais 

distantes do contato com a sociedade, o que impede de fato o objetivo declarado 

de ressocialização. O que vemos claramente é que as prisões foram feitas para 

proteger a sociedade da sua própria criação reprimindo os delinquentes dos seus 

atos prejudiciais a ela. 

         Entendemos então a necessidade de elaboração de politicas eficientes pelo 

Estado para investir para a efetivação de uma vida digna aos pobres, excluídos e 

marginalizados, porque deste modo começaremos a diminuir o número de 

criminosos, assim como politicas para tornar os que já estão encarcerados aptos 

para retornarem e se inserirem ao convívio em sociedade. 
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Capitulo 1 - Política de restrição e privação de liberdade na Colômbia. 

 

 

         O sistema penitenciário e Carcerário Colombiano é regido pela Lei 65 de 

1993 que é o atual Código Penitenciário e Carcerário onde se estabelece o 

respeito à dignidade humana, tendo em seu artigo 5º instaurado que, nos 

estabelecimentos de reclusão prevalecerá o respeito à dignidade humana, as 

garantias constitucionais e os direitos humanos universalmente reconhecidos. 

Nele está proibida toda forma de violência física, moral e psicológica. 

         Do mesmo modo no artigo 9º, afirma que, a pena tem a função protetora e 

preventiva, mas seu fim fundamental é a ressocialização e no artigo 10 apresenta 

que o "tratamento penitenciário tem por finalidade alcançar a ressocialização do 

infrator, mediante o exame de sua personalidade, através da disciplina, do 

trabalho, do estudo, da formação espiritual, da cultura entre outros”. ¹  

         O sistema carcerário em Colômbia está integrado ao Instituto Nacional 

Penitenciário e Carcerário como estabelecimento público inscrito ao Ministério da 

Justiça e do Direito, com pessoa jurídica, patrimônio independente e autonomia 

administrativa. 

         E em 11 de abril de 2011, o Ministro German Vargas LLeras apresentou a 

Câmara de representantes o projeto de Lei, ato Legislativo nº 210 de reforma da 

Lei 65 de 1993, onde se estabelece que as celas e o dormitório devem ser limpos 

e  com uma boa ventilação. Porém a superlotação dificulta viver em limpeza nas 

celas já que a Lei indica que são os próprios encarcerados que serão 

responsáveis pela sua limpeza e higiene.  

         O Estado se ausenta na execução de soluções efetivas na melhoria de vida 

dos internos, não tem sido possível avançar, mesmo sabedores do problema, a lei 

não é cumprida, só vale no papel.  

         Na Resolução 1326 de 2011é apresentado o regulamento interno, onde se 

expõe critérios dignos de convivência, saúde, tratamento penitenciário, bem estar 
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social e cultural. Regulamentos estes que, não saem do papel, pois não é 

aplicado de fato na realidade prisional. 

         Sabedores que nem todo o crime deveria ser punido com a prisão, 

evidencia-se um crescimento alarmante da população carcerária que desde o ano 

de 1998 até janeiro de 2015, de um total de 29.114 de pessoas reclusas saltou 

para mais 116.760 em 137 unidades de reclusão, tendo um aumento de 87.646 

de pessoas. Os centros de reclusão na Colômbia só tem capacidade para atender 

77.874 internos.  Ou seja, existe uma superpopulação de 38.886 de pessoas. 

         O sistema prisional na Colômbia é regulamentado pelo Decreto nº 1.817, de 

1964 e sua politica penitenciaria e carcerária até o momento se concentra quase 

que, exclusivamente, na ampliação do número de vaga nas unidades. Desde 

2000 foram investido 3,5 bilhões de pesos na construção, na adequação e 

manutenção dos Estabelecimentos de Reclusão da Ordem Nacional (ERON), que 

objetiva também na criação de 11.843 novas vagas, assim como na adequação 

das áreas sanitárias dos 137 centros de reclusão.     

         No documento do Conselho Nacional de Política Econômica e Social 

(COMPES) de 19 de maio de 2015 busca dar um novo enfoque a politica 

penitenciária e Carcerária articulando uma política criminal coerente e eficaz.  Um 

plano de ação avaliado em um total de 1,17 bilhões de pesos foi calculado para a 

ampliação do número de vagas nas unidades prisionais onde se pretende 

melhorar a parte sanitária e os programas de atenção, ressocialização e 

acompanhamento da população privada da liberdade. 

         É divulgado que muitos dos Centros de Reclusão têm uma infraestrutura 

básica para garantir a efetivação do cumprimento da pena em condições dignas 

para o interno, mas quem consegue ter acesso a esses presídios vê nitidamente 

que essa não é a realidade. 

        Desde 2000, o governo nacional vem elaborando reforma nas politicas 

dirigida para o enfrentamento das graves situações existentes nos centros 

Prisionais como, por exemplo, o número de vagas.  Do mesmo modo, conforme a 

COMPES, objetivam melhorar as condições dos condenados para que seja digna 
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com propostas de uma politica criminal eficiente com participação das entidades 

nacionais, municipal e estadual.   

         A Norma constitucional da politica criminal e penitenciaria em Colômbia se 

encontra no artigo 12 da Constituição Política que estabelece que, nenhuma 

pessoa poderá se submetida a tratos ou penas cruéis, desumanas ou 

degradantes. Também na Constituição, nos artigos 28, 29 e 32 se reconhece a 

liberdade de todas as pessoas, garantindo um julgamento justo, assistência aos 

detidos proibindo prisões perpétuas e o confisco.  

         O principal instrumento regulador no sistema penitenciário é o Código 

Penitenciário e Carcerário estabelecido na Lei 65 de 1993.  O Instituto Nacional 

Penitenciário e Carcerário (INPEC), com a Resolução 7302 de 2005, expede 

atenção integral ao tratamento penitenciário e na Resolução 3190 de 2013 

determina e regulamenta os programas de trabalho, estudo e ensino nos sistemas 

penitenciários e carcerários. 

         Outros decretos e acordos relevantes regulam as atividades penitenciarias 

de Colômbia, como: 

•  Ministério de Justiça Direito: Decreto 2897 de 2011, que determina os 

objetivos, a estrutura orgânica, as funções do Ministério da justiça e do direito; 

• Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (INPEC): Acordo 0011 de 

1995, que expede a regra geral a qual se sujeitará os regulamentos internos das 

unidades carcerárias; 

•  Unidade de Serviços Penitenciários e Carcerários (USPEC): Decreto 4150 

de 2011 cria esta entidade que determina os objetivos e a estrutura do Ministério 

de Justiça e Direito; Escola Penitenciaria Nacional: Decreto 4151 de 2011; por 

meio do qual se reestrutura o INPEC. 

• Ministério da Saúde e Proteção Social: Decreto 4107 de 2011; pelo qual se 

determina os objetivos e a estrutura do Ministério de Saúde e Proteção Social e 

se integra ao Setor Administrativo de Saúde e Proteção Social. 
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• Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF): Decreto 0987 de 2012, 

que determina o bom funcionamento nas dependências carcerárias.    

         Geralmente, os Estados, os Distritos e os Municípios tem o poder de criar, 

suprimir, organizar administrativamente, promover a vigilância nos cárceres para 

os detidos preventivamente e por contravenção conforme posto nos Artigos 16, 

17, 19, 21 e 22 da Lei 1709 de 2014 que modificou a Lei 65 de 1993 do Código 

Penitenciário e Carcerário que veio estabelecer as diferenças entre as 

Penitenciárias e os Cárceres.  

         As penitenciárias são estabelecimentos de reclusão de ordem nacional, 

exclusivos para condenados e é responsabilidade do INPEC e os Cárceres de 

detenção preventiva são estabelecimentos de reclusão exclusivos para sindicatos 

e de responsabilidade dos Estados, dos municípios, das áreas metropolitanas e 

do distrito capital de Bogotá. A Lei 1709 de 2014, vela pela ressocialização do 

interno a partir da criação de condições dignas de reclusão pelo poder jurídico.   

         Ainda há outras normas que regulamentam o sistema penitenciário e 

carcerário em Colômbia que, buscam alternativas na reclusão intramuros como a 

Lei 415 de 1997 sobre a alternativa na legislação penal, e descongestionamento 

nas unidades penitenciária. 

         A Lei 750 de 2002 sobre prisão domiciliar e trabalho comunitário; a Lei 1142 

de 2007, regulamentada pelo Decreto 177 de 2008 sobre segurança eletrônica 

como pena substituta da prisão; a Lei 1121 de 2006, sobre a prevenção, detenção 

e a investigação; a Lei 1474 de 2011, sobre o fortalecimento dos mecanismos de 

prevenção, sanção de atos de corrupção e o controle efetivo da gestão pública.     

         O Plano Nacional de Desenvolvimento 2014/2018 trás como lema “Todos 

por um novo país”, de paz, equidade e educação, assinalando a necessidade de 

uma politica criminal coerente e eficaz com enfoque na restauração, que 

requerem ações para o fortalecimento da politica penitenciaria e carcerária que 

favoreça a dignidade humana e a ressocialização. 

         Os cárceres colombianos são caracterizados pela superpopulação, pelas 

deficiências dos serviços públicos e assistenciais, pela violência, corrupção, 
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extorsão e a carência de oportunidades e meios de ressocialização dos presos. 

Esta situação evidencia a violação dos direitos fundamentais dos encarcerados 

nos presídios colombianos que é a dignidade, a saúde, a integridade física, a 

vida, ao trabalho dentre outros. 

         O governo Nacional, diante desta problemática, adotou medidas no intuito 

de solucionar o que enfrentam os internos nas penitenciarias colombianas, como, 

por exemplo, a elaboração de planos de construção de centros de reclusão com 

condições de oferecer uma vida digna aos detentos; medidas que garantam a 

ordem e o respeito aos direitos fundamentais dos internos.  

        Com o objetivo de melhorar a infraestrutura carcerária, foram expedidos 

quatro documentos da CONPES: em 2000 o documento de número 3086; em 

2004 o de 3277; 2006 o de número 3412; e em 2009 o documento de número 

3575.   

         O documento da CONPES de número 3086/ 2000, por exemplo, objetiva a 

ampliação da infraestrutura penitenciária e carcerária³; com a implementação de 

programas para a construção, o melhoramento e a manutenção dos centros de 

reclusão com um estudo para determinar a capacidade das unidades prisionais 

com suas condições físicas. 

         O objetivo central do documento 3277 de 2004 é a expansão do número de 

vagas carcerárias com planejamento da construção de novos e amplos centros de 

reclusão com melhores espaços físicos. E o documento 3412 de 2006, além de 

propor a expansão da oferta nacional de penitenciárias e, assinala também que é 

mais favorável executar os projetos através de contratos com obra pública. 

         Em consequência as elaborações e as estratégias propostas foram 

construídas 11 estabelecimentos de reclusão com número maior de vagas 

carcerárias: Ibaque (2.700 vagas), Cartagena (1.600 vagas), Jamundi (4.000 

vagas), La Picota (3.200 vagas), Medellin (2.100 vagas), Puerto Triunfo (1. 

vagas), Cúcuta 91.200 vagas), Guaduas (2.600), Acacias (800 vagas), Yopal (800 

vagas) e Florencia (1.400 vagas). 
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         Foram investidos 119.422 milhões de pesos na construção dessas 11 

unidades carcerárias e até agora as soluções propostas para os problemas 

penitenciários e carcerários não tiveram apoio nenhum de outras entidades ou 

1setores que não sejam o da justiça.  Em Colômbia há necessidade de reformular 

a politica penitenciaria e carcerária entendendo-a como parte, integral de uma 

politica criminal eficaz e coerente que promova a articulação de esforços 

administrativos e financeiros para cumprir os fins constitucionais da pena 

aplicada. 

         Não se quer apenas que se aumentem as vagas nos cárceres, mas, que 

haja a garantia de dignidade humana para que, uma pessoa encarcerada possa 

ter condições de ressocializar-se e incorporar-se a sociedade, visto que a politica 

penitenciaria tem como objetivo gerar as condições adequadas para que o interno 

cumpra sua condenação e possa alcançar de fato a reintegração social desejada 

na sociedade.  

         O sistema penal colombiano se associa com o poder Legislativo que define 

as normas e a conduta que será sancionada penalmente da politica penal e 

penitenciaria (Criminalização primaria), e o marco do poder judicial onde se 

investiga e determina a responsabilidade penal de um cidadão (Criminalização 

secundaria). O poder Executivo promove a participação e a formulação da politica 

criminal e penitenciaria na fase de execução penitenciaria (Criminalização 

terciaria). 

         No modelo penal atual, a ideia de castigo ainda continua, mesmo com a 

ideia da prevenção do crime. A política criminal tem o objetivo de desenhar 

estratégias de prevenção do delito considerando a aplicação das alternativas, 

buscando mecanismos que resolvam os conflitos fortalecendo o sistema penal.  

         O aumento do numero de prisões construídas na Colômbia e no Brasil, está 

diretamente ligada às condições sociais injustas encontradas do lado de fora das 

prisões que, além de favorecer no retorno do detento a criminalidade leva muitos 

daqueles que nunca praticaram delito algum a se envolverem na prática de crimes 

                                                           
1
 https://colaboração.dnp.gov.co (2014) 
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por não conseguirem visualizar outras formas de sobreviver na “selva de pedra” 

que se tornou a sociedade. 

         Os problemas das prisões em Colômbia não se resolvem unicamente 

criando novas vagas nos cárceres, mas implementando medidas que garantam os 

direitos, penas alternativas, programas de ressocialização e acompanhamento 

dos internos durante e depois de seu encarceramento. Infelizmente ainda há 

ausência de articulação entre as autoridades nacionais e as entidades territoriais. 

         O problema referente às vagas nos Centros de Reclusão se somam as 

necessidades sanitárias e de saneamento básico necessário para dar condições 

dignas aos internos, além de capacidade técnica para gestão adequada nas 

unidades prisionais.  Atualmente, a infraestrutura sanitária e o saneamento básico 

continuam precários para atender a população carcerária, que correm riscos de 

saúde, com condições mínimas de higiene, com péssima qualidade da água em 

algumas regiões. Há também uma péssima prestação dos serviços de saúde.        

         Nos últimos quinze anos foram construídos dezesseis penitenciarias em, 

Acacias, Valledupar, Combita, La Dorada, Girón, Cúcuta, Yopal, Florencia, 

Medellín, Guaduas, Bogotá, Ibaque, Jamundí, e Porto Triunfo, com um total de 

199 vagas. Mas apesar da ampliação de vagas, o sistema prisional ainda 

apresenta uma taxa de 53% de superpopulação conforme dados do Instituto 

Nacional Penitenciário e Carcerário (INPEC). 

         Conforme a Direção de atenção e tratamento da INPEC, de 13 

Estabelecimentos de Reclusão da Ordem Nacional (ERON), 81 unidades 

prisionais apresentam insuficiência de produtos médicos cirúrgicos para prestar 

serviços aos internos; 73 possuem medicamentos inadequados; e 23 não 

possuem serviços de saúde.  

         De acordo com a Defensoria do povo (2010), 32% dos diretores da ERON 

confirmaram que os internos não tiveram os medicamentos receitados, enquanto 

69% disseram que não havia oportunidade de marcar uma consulta com 

especialistas. Este é outro grande problema na unidade prisional, a garantia dos 

direitos a saúde com sua ineficiência e precariedade ao acesso ao serviço de 

saúde, especialmente de medicamentos. 
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         A Colômbia tem uma politica criminal baseada no uso das prisões como 

instrumento preferencial da justiça, e define sua politica de prisão de acordo com 

o momento em que se encontra. O debate político carcerário fixa-se na própria 

historia sem levar em conta elementos externos, nem exemplo de outros países 

que buscam reformar o sistema penal desmistificando a prisão como mecanismos 

que inibe a criminalidade. Até os anos setenta, acreditava-se que uma 

porcentagem dos cidadãos colombianos era propensa a criminalidade e esta 

condição justificava o aumento das vagas nos cárceres. 

         Mais cárceres, mais vagas e mais detidos não vão resolver o problema, não 

irão reduzir por si só os crimes e a violência, em Colômbia nem em nenhum outro 

país.  Foucault, (1987), já constatava que, “as prisões não diminuem a taxa de 

criminalidade: pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade 

de crimes e de criminosos permanece estável, ou, ainda pior, aumenta” a cada 

dia de forma assustadora. É comprovado que, ter muitas pessoas encarceradas 

favorece a violência e a delinquência, devido a todas as mazelas, as deficiências 

e precariedades já mencionadas anteriormente. 

         Para um desenvolvimento satisfatório dos projetos do sistema penitenciário 

e carcerário colombiano, é prioritário fortalecer a capacidade técnica, 

administrativa e de gestão, conforme previsto na Lei 1508 de 2012 que trás a 

solução para a infraestrutura penitenciaria e carcerária.    

         Na definição da politica carcerária, o objetivo maior é fortalecer a 

capacidade institucional na garantia da efetiva ressocialização da população 

privada da liberdade e o cumprimento dos fins constitucionais da pena com 

condições dignas para o ser humano. Gerando condições de uma infraestrutura 

física, sanitária, tecnológica e humana que permitam o cumprimento dos fins do 

sistema penitenciário e carcerário em condições de dignidade humana dos 

internos. 

         O contexto atual das prisões em Colômbia exige reorientação na politica 

pública penitenciária e carcerária, através de ações normativas, atividades 

politicas e administrativas, com atenção aos fundamentos básicos da pena e o 

objetivo principal de sua execução: um tratamento integral com fim 
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ressocializador, conforme apontado no documento da CONPES. Neste 

documento há uma busca pela definição de uma politica que transforme a 

crescente demanda de vagas carcerárias consolidando os esforços iniciado 

através da Lei 1709 de 2014 mencionada anteriormente. 

      Este documento enfatiza os benefícios dos programas após o encarceramento 

como uma politica pública voltada a redução da reincidência criminal, o uso da 

violência e a ressocialização. Segundo o documento, a visão de uma politica 

carcerária com inclusão da assistência para o trabalho, o acompanhamento na 

reconstrução dos vínculos familiares e apoio da inserção na família tem um custo 

menor que manter encarcerado por muito tempo o individuo, e a reincidência 

criminal é bem menor. Por isso, não se pode entender a politica penitenciaria 

desvinculada do Sistema penal. Faz- se necessário uma politica 2criminal racional, 

coerente e eficaz, que supere a politica reativa, incoerente e fortemente punitiva 

como a que acontece em Colômbia.   

       Na política penitenciaria colombiana foi pensado as “Salas de audiências 

virtuais” no intuito de economizar mais ou menos 65 milhões de pesos com os 

custos de translado e remissões dos internos. Esse é um dos projetos mais 

ambiciosos do país com a construção de 557 salas de audiências virtuais³ nos 

Estabelecimentos de Reclusão da Ordem Nacional (ERON). Com estas salas, 

pretende-se descongestionar o sistema judicial, diminuindo os custos do traslado 

das penitenciarias até o local das a e desta forma agilizar os processos e as 

execuções das penas pelos juízes, permitindo assim resolver a situação jurídica 

dos internos mais rapidamente, pois muitas vezes a dificuldade e a demora são 

por não ter vaga na agenda judiciaria.  

       A infraestrutura tecnológica pensada dentro do CONPES tem um custo de 

aproximadamente 123.564 milhões de pesos colombianos. Dentre as ações de 

articulações interinstitucionais, a principal estratégia é a criação do documento 

CONPES de política criminal como instrumento de harmonização das diversas 

formas de políticas públicas que, organizará a instituição, orientando as decisões 

                                                           
2
 Fuente: Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno y Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas, DNP; Ministerio de Justicia y el Derecho (2015). 
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de política criminal, sob os critérios da racionalização e proporcionalidade em 

todos os níveis, fortalecendo os princípios de liberdade.  

       Com respeito à Politica Nacional de Segurança e Convivência Cidadã 

(PNSCC) na Colômbia, encontram-se desafios estruturais relacionados com o 

processo de urbanização do país com suas complexidades e a presença dos 

grupos armados ilegais e o narcotráfico juntamente com a ausência do Estado em 

alguns municípios. 

       Os princípios que orientam as ações politicas de segurança, segundo o 

documento, são: 

1 - Assegurar a liberdade e os direitos individuais. É dever proteger integralmente 

o cidadão. A politica contribui para a manutenção dos direitos para que haja paz 

na Colômbia;  

2 - Articulações harmônicas dentro do Estado e colaboração do poder público 

3 - Coordenação - Nação -Território.  Em Politica Nacional de Segurança e 

Convivência Cidadã (PNSCC) é fixada as orientações para gestão da segurança 

e a convivência cidadã em todo território nacional. Os governadores e prefeitos 

realizam ações pertinentes à criminalidade e a violência de seus territórios; 

       A politica responde aos seguintes princípios: 1) coordenação das entidades 

territoriais que devem harmonizar a atuação com a estratégia nacional; 2 )  as 

entidades locais e estatais devem atuar em concordância com as competências 

de cada autoridade territorial; 3) autonomia territorial – A Politica Nacional de 

Segurança e Convivência Cidadã ( PNSCC ) , cria e fortalece a capacidade das 

entidades territoriais para prevenir e controlar a violência e a delinquência em seu 

território, restabelecendo a ordem constitucional e as condições necessárias de 

segurança e convivência. Este princípio busca incentivar a liderança das 

autoridades do Estado, distrito e dos municípios na gestão da segurança e 

convivência, impulsionando a responsabilidade delas sobre as competências 

estabelecidas.  

       A segurança e a convivência necessitam do fortalecimento da capacidade da 

Policia Nacional para dissuadir, controlar delito, em especial a criminalidade 
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organizada, para isso é importante à presença próxima e permanente da Policia 

na comunidade. 

 

 

Capítulo 2 - Experiências prisionais em Colômbia em uma abordagem 

etnográfica. 

 

       Com a mobilidade acadêmica realizada pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), iniciada no segundo semestre de 2014 na Universidade del 

Valle (Univalle) na cidade de Cali em Colômbia, pude participar de algumas   

experiências importantes em alguns dos seus principais estabelecimentos 

Penitenciários e Carcerários.  

       No período de setembro de 2014 a dezembro de 2015, foi possível visitar 

quatro unidades prisionais de Colômbia; quarenta vezes na penitenciaria de Villa 

Hermosa; uma vez na Penitenciaria de Popayán, em Palmira três vezes; e no 

Cárcere de Jamundi duas vezes; a primeira em uma cela separada para os 

presos de “bom comportamento” que recebem visitas toda semana de um grupo 

cristão denominado Fundación Muciev Esperanza y Libertad e o outra vez, fui a 

todos os andares e conheci boa parte dos pátios desta Unidade, onde pude 

realizar um trabalho de observação. 

       Este trabalho se tornou possível devido minha inserção nos presídios como 

docente voluntária pelo Programa Brasil Alfabetizado, que, me proporcionou uma 

vivência de três anos e que, me abriu também portas para poder participar das 

experiências nos cárceres colombianos, assim como os estudos teóricos no meu 

curso de Ciências Sociais. 

       As penitenciarias são espaços distintos dos Cárceres. As Penitenciarias são 

lugares para reclusão dos delinquentes que já tiveram suas sentenças decretadas 

pelo juiz e nelas são cumpridas as penas mais longas. Sua função, conforme a 

legislação é “ressocializar o individuo para ser (re) inserido na sociedade”. 
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Enquanto que os cárceres são lugares destinados para detenção, com caráter 

preventivo, das pessoas que são acusadas de ter cometido um delito, mas ainda 

estão em processo de julgamento e, por decisão judicial, devem aguardar a 

decisão presas. 

       Ao chegar à Colômbia, hospedei-me numa casa em Santiago de Cali, na 

Valle Del Cauca, na casa da professora de engenharia Sandra Cano, que por 

coincidência dava aulas na Universidade del Valle e onde conheci a sua irmã , a 

coordenadora Claudia Patrícia Cano Moya da Organização Internacional para as 

migrações (OIM) no Departamento de Cauca que, ao saber de meu interesse e 

minha participação no Brasil nas atividades carcerárias, convidou-me a participar 

do Programa de Fortalecimento Institucional para as Vítimas do Conflito Armado, 

financiado pela United States Agency for International Development(USAID). 

       A princípio meu trabalho monográfico traria a discussão sobre o Programa 

“Brasil Alfabetizado” no interior das prisões carcerárias com uma analise sobre a 

estrutura, a organização e o funcionamento escolar com suas contradições no 

propósito manifesto de tornar sociável o sujeito encarcerado. Assim como tentar 

compreender quem são os sujeitos participantes do Programa, suas percepções e 

perspectivas. Meu objetivo era tentar entender como o sujeito que está preso se 

vê diante da problemática sobre a educação em um espaço considerado 

repressivo, violento, punitivo e dominador e que, nesse sentido, pode se pensar 

que não contribui para a tão desejável “transformação” do encarcerado para o 

retorno ao convívio social. 

       Mas com a oportunidade que tive de viajar e conhecer o universo carcerário 

colombiano, observando os espaços, as estruturas e a forma de organização, fui 

incentivada pelo professor orientador de meu trabalho de conclusão de curso, 

Elionaldo Julião, a realizar meu trabalho voltado para a política de restrição e 

privação de liberdade na Colômbia.  

       Em uma abordagem etnográfica, relato minha ida a Colômbia, como conheci 

a coordenadora das Organizações Internacional de Migrações (OIM) e como se 

deu minha entrada nas Penitenciarias Carcerária, situando-as territorialmente, 
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descrevendo as impressões sobre o espaço, a infraestrutura, as classificações 

dos internos e as atividades no interior dessas unidades de reclusão.            

       Para melhor compreensão, o estudo trará o levantamento de informações por 

meio de revisão bibliográfica e análise de documentos dos órgãos responsáveis 

que possibilitará informações necessárias para conhecer a estrutura, a 

organização e o atual funcionamento do sistema penitenciário colombiano, pelo 

menos a partir de minha experiência. 

      

2.1 – Participação na Organização Internacional de Migrações (OIM) 

 

       O trabalho realizado por essa organização da qual participei no cárcere de 

Popayán está amparado pela a Lei de vítimas e restituição do conflito armado 

1448 / 2011 que, teve como objetivo principal o reconhecimento das vítimas do 

conflito armado colombiano e de seu direito à verdade, à  justiça e  à reparação, 

com garantias de que não mais se repetira as violências que ocorreram na 

Colômbia. Nestes conflitos foi praticada muita violência, estupros, assassinatos e 

muitos foram expulsos de suas terras por paramilitares e grupos guerrilheiros que, 

disputavam o poder. Esta Lei veio promover a demonstração de “vontade de paz” 

do governo do Presidente da república de Colômbia Juan Manoel Santos 

Calderón. 

       Essa Lei dita medidas de atenção, assistência integral e reparação às vítimas 

do conflito armado interno e implica na construção de medidas protetoras para o 

restabelecimento dos direitos, da relação integral e a garantia de um exercício 

efetivo dos direitos das vítimas. É uma ferramenta que incentiva o 

desenvolvimento da lei de vítimas e de restituição de terras aos proprietários que 

foram injustamente expulsos e que sofreram alguma forma de violência por parte 

das bandas criminosas existentes. 

       O Ministério de Justiça e Direito, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, Departamento para a Prosperidade Social, Instituto Colombiano de Bem 

Estar, Unidade administrativa especial para atenção e reparação integral as 



26 

 
 

vitimas e a Organização Internacional de Migração juntos criaram a Lei de vitimas 

e restituição de terras, porque boa parte do conflito ocorreu no campo e muitas 

das vitimas perderam ou abandonaram suas fazendas e suas casas, deixando 

tudo nas mãos dos seus agressores. 

       Esta lei foi criada e faz parte de um esforço muito grande que objetiva a 

reconciliação e a paz, buscando aprender a viver sem violência. O propósito 

dessa lei é compensar as vitimas pelos danos sofridos devolvendo o que lhes foi 

tirado e fazendo com que os criminosos prestem contas a justiça de seus atos, e 

que deixem as armas e se reintegrem a vida civil com garantia que não mais se 

repetirão atos tão cruéis como os que já ocorreram nos territórios colombianos. 

       Entendendo que as vítimas e seus familiares têm direito, a saber, como se 

cometeram as graves violações aos direitos humanos e as infrações ao Direito 

Internacional Humanitário, busca-se evitar e amenizar o sofrimento das pessoas 

durante o conflito armado. Buscando desvendar o mistério dos desaparecimentos 

das vitimas, dando aos familiares o direito de saber onde estão seus entes 

queridos e se ainda estão vivos ou em que lugar se encontram seus restos 

mortais. 

       O desenvolvimento do programa instaurado na Lei 1448/ 2011 e elaborado 

pelo Ministério Público composto pela Defensoria do Povo Regional Cauca, 

Procuradoria Regional, Procuradoria Provincial de Popayán e o Município de 

Popayán, ocorreu no cárcere de media e alta complexidade San Isidro na cidade 

de Popayán no dia 23 de outubro de 2014. 

       O direito a justiça obriga o Estado a investigar as violações dos Direitos 

Humanos, identificando os responsáveis e os punindo de acordo com a lei e o 

direito a reparação de vitimas, por isso o trabalho realizado pela Organização 

Internacional para as Migrações (OIM), do qual participei voluntariamente como 

estudante, consistiu na escuta dos aprisionados para conhecer suas demandas, 

suas histórias, e encaminhar aos setores competentes para averiguar a 

veracidade dos fatos para que a justiça possa julgar e reparar os danos causados 

pela ganância e pelos interesses de empresários nas riquezas naturais das terras 

disputadas nos conflitos armado. 
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       O conflito armado da Colômbia deixou mais de 218.000 mortos e milhões 

expulsos de suas terras, segundo os dados do Centro de Memória Histórica 

colombiano. 

       Na penitenciária em que fizemos este trabalho de assistência integral e 

reparação às vítimas, estão aprisionadas muitas vítimas do conflito armado que 

ocorreu em Colômbia. Este conflito é um dos mais antigos da América Latina, e é 

uma disputa pelo poder entre liberais, conservadores e socialistas. 

       Marcado por ser um conflito com operações de falsa bandeira foi iniciado 

mais ou menos em 1964 e é uma guerra assimétrica de baixa intensidade em 

curso entre o governo colombiano, os grupos paramilitares, os traficantes e os 

guerrilheiros de esquerda, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

e o Exército de Libertação Nacional (ELN), lutando entre si para aumentar sua 

influência em território colombiano. 

       Ainda hoje, na Colômbia, os guerrilheiros, com habilidades em guerra, se 

misturam a população civil, camuflados nos Movimentos Bolivarianos 

Clandestinos e Partidos Comunistas Clandestinos e com suas estruturas armadas 

da FARC, constroem mais Partidos Comunistas na periferia para ir rodeando os 

centros de poder político social e econômico da burguesia em 30 cidades do país, 

segundo o analista de assuntos estratégicos Luis Villamarin3 em alguns de seus 

textos sobre os ataques das Forças Armada Revolucionárias da Colômbia (FARC) 

nos Caucas. (Jornal "El Colombiano" 23/09/2015)4 

       Assim, a grande massa colombiana, fica sujeita à violência terrorista. É nesse 

cenário de violência que os jovens humildes são obrigados por dever 

constitucional e pelo Exército colombiano a defender uma elite corrupta e dar 

suas vidas por essa defesa. No ano de 2014, o mesmo período em que eu estive 

de intercâmbio acadêmico na Colômbia, 11 soldados no cumprimento desse 

dever, foram brutalmente assassinados em Cali, enquanto  dormiam próximo ao 

território dos guerrilheiros, para onde o  Exercito colombiano os  havia enviado. 

                                                           
3
 Analista de assuntos estratégicos www.luisvillamarin.com 

4
 http://www.puggina.org/artigo/convidados/sobre-o-ataque-das-farc-no-cauca 
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       Por defender seu território de moradia em terras onde os recursos naturais e 

ambientais eram muito cobiçados, os habitantes pobres destas áreas perderam 

familiares em mortes violentas, outros até hoje buscam por parentes 

desaparecidos, e alguns foram obrigados a saírem de suas casas e de suas 

terras férteis para protegerem a própria vida e a vida dos seus.  

       Muitos que estão encarcerados foram incriminados e sentenciados a revelia 

para serem mantidos fora das regiões de interesses das grandes multinacionais.  

A guerrilha das Farc, os grupos dos paramilitares e as Águias Negras se 

constituem como ameaças à população pobre dessas regiões que, volta e meia 

sofrem com os conflitos armados desses grupos que existem em Colômbia há 

muitos anos. Nestes conflitos foi praticada toda forma de violência, e os que 

estavam desarmados foram os mais vitimados, além de terem sofrido golpes e 

mutilações, terem seus familiares assassinados, desaparecidos, sofrerem 

ameaças, serem roubados, expulsos de suas terras, terem suas  crianças e 

adolescentes recrutados, violados em seus direitos, ainda tiveram que lutar contra 

a indiferença da sociedade Colombiana. (Lei de Vítimas e Restituição de Terras, 

Lei 1448/2011).  

  

 2.2 - Situação prisional colombiana.  

  

       A cada dia aumenta a criminalidade na Colômbia e em nosso país, e é fruto 

da desigualdade social, da violência e da indiferença da própria sociedade com as 

mazelas criada por ela mesma, com uma minoria possuidora de uma condição 

social privilegiada e milhões de pessoas em sua maioria composta pelo pobre, 

negro, jovem e analfabeto que, sobrevivem abaixo da linha da pobreza conforme 

apontado por Zaffaroni, (2006). 

       Ao mesmo tempo é possível perceber que o encarceramento em celas 

abarrotadas, em situação precária, e o desrespeito aos direitos humanos, não 

possibilita a reintegração dos sujeitos na prisão.  
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       De acordo com Onofre (2007), “as prisões são como teias de relações sociais 

que, promovem a violência” e o aprisionamento estigmatiza e segrega o individuo, 

e assim, não é possível qualquer tipo de recuperação, com as violências 

cometidas e o desrespeito a qual são submetidos.   

       Conforme a publicação de 24 de maio de 2013, pelo Portal Oaca intitulado, 

“Colômbia: prisões de pobreza e miséria da prisão”, “a situação prisional 

colombiana se assemelha com outras prisões da América Latina. A superlotação, 

a corrupção, a privação de serviços básicos, como água e luz, má alimentação, 

falta de cuidados médicos e as más condições para os presos, estão em debates 

constantes na atualidade, conforme observado pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH)”.  

       Na Colômbia, ’’ a crise da prisão está associada também ao conflito social e 

armado do país, que usa a violência para reprimir a oposição política e social e 

para silenciar a expressão do pensamento crítico. Assim, o sistema prisional 

colombiano desempenha um papel importante: como um instrumento jurídico para 

o desmantelamento de organizações sociais e como uma mordaça para o 

protesto social. 

 

  2.3 - Penitenciária Carcerária de Popayán  

 

       O cárcere em Popayán fica localizado a 143 km do centro de Cali em 

Colômbia, são duas horas e cinquenta e quatro minutos mais ou menos distante 

da movimentação da cidade.  

       Popayán é a capital do estado de Cauca e se encontra localizada no Valle de 

Pubenza, entre a Cordilheira Ocidental e central a sul ocidental. Seu cárcere 

possui 4.500 vagas e uma população de mais ou menos 2.800 internos. Sua 

localização é quase chegando a uma cidadezinha no interior da Colômbia 

chamada Pasto, que faz fronteira com o Equador, com muitas montanhas 

rochosas nas suas proximidades. 
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       Não há transportes coletivos para chegar até o cárcere de Popayán. É 

necessário alugar um carro, ou tomar um taxi, pois é um local distante e com 

pouca movimentação. Pelo caminho, vemos muitas casinhas simples e ruas sem 

pavimentação. Ao redor do presídio vemos uma área isolada com muitas árvores 

e muito mato. 

       Nestas regiões da periferia geralmente é onde vive a população 

desprivilegiada da sociedade: o pobre, miserável e o desempregado. Concluímos 

então que, o “lixo” da sociedade é depositado no “lixão” que é o seu devido lugar, 

mantendo a sociedade limpa da sujeira que ela mesma produziu. 

       A pobreza e a miséria são criminalizadas e encarcera uma grande massa de 

desempregados e “desocupados”, os mantendo afastados da sociedade, quando 

criam e transferem as prisões para locais distantes das cidades e do local de 

moradia desses indivíduos.  

       Bauman (1998), já falava da pobreza que, não é mais apenas exército de 

reserva de mão- de - obra, ela tornou- se uma pobreza sem destino, precisando 

ser isolada, neutralizada e destituída de poder, por este motivo é exorbitante o 

número de encarceramento tanto na Colômbia quanto no Brasil. 

       O encarceramento deveria objetivar a ressocialização dos indivíduos 

delinquente, mas, conforme Julião em seu texto “Sistema prisional como 

fenômeno urbano”, (2015), se investem no afastamento desses indivíduos em prol 

da segurança da sociedade. Entendemos que, a realidade do sistema 

penitenciário, não é o de ressocializar o preso, mas, “proteger” a sociedade dos 

delinquentes. 

       É evidente a finalidade das penitenciarias que, são construídas em regiões de 

difícil acesso, longe dos centros urbanos, o isolamento do apenado, pois devido a 

distância dos cárceres, muitos prisioneiros não recebem visitas, ficam 

enclausurados e longe da família e da sociedade, conforme aponta Julião em seu 

texto “Sistema Penitenciário Fenômeno Urbano”(2015).  

        A estrutura física desta penitenciária é bem antiga, e para chegar às celas 

tem-se que percorrer um caminho com um grande lago onde se criam peixes que 
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são pescados pelos prisioneiros considerados de “bom comportamento” e que 

estão prestes a saírem em liberdade. Eles pescam e preparam para a sua própria 

refeição e para a dos funcionários administrativos.  

        Ao conversar com os detentos nesta unidade prisional, os que participavam 

do Programa de ensino informal, disseram - me que essa atividade é um atrativo 

para eles por muitos motivos, primeiro pelo conhecimento que lhes é oferecido, 

depois pela distração e o contato com professores que se constituía em uma 

ponte com o mundo exterior, e também pelos diversos assuntos e principalmente 

pela diminuição de tempo dentro dos cárceres. 

        Na Colômbia, os cultos realizados em todas as unidades prisionais também 

são aproveitados para remir o tempo na prisão dos detentos. Fábrica de 

artesanatos no interior desse presídio se constitui no sustento dos prisioneiros e 

de seus familiares, porém, o número de vagas não contempla a todos que 

desejam participar e o "bom comportamento" é um dos critérios utilizados para 

que o detento possa participar dos programas oferecidos nos cárceres.  

       Esta unidade prisional possui uma área ampla que propicia a plantação de 

hortaliças, legumes, frutas e verduras, e este espaço é aproveitado para ser 

ensinado aos detentos como fazer estes cultivos de forma apropriada.  A ideia é 

ensinar uma ocupação que possa servir de mais uma opção de sustento após a 

saída em liberdade.  A colheita desses produtos é aproveitada nas refeições dos 

detentos que são preparadas na própria unidade, e para o almoço com os 

familiares em dias de visitas nos fins de semana.  

        O interior deste presidio não difere dos demais, no sentido de que possui 

muitos ambientes cheios de grades, porém ao entrar pelos portões feitos com 

arame lisos que favorece olhar de fora sua fachada com cercas elétricas, 

podemos ver o grande espaço verde que rodea todo esse cárcere.   

        O cárcere de Popayán, faz lembrar o que foi mencionado pelo professor 

Elionaldo Julião5 no seu artigo “O sistema penitenciário como fenômeno urbano”, 

que a prisão cercada por telas de arames dá a impressão de um campo de 

                                                           
5
 Sistema Penitenciario Fenômeno Urbano 
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concentração nazista, o que vem confirmar a hipótese de que a execução penal 

não tem o objetivo de “ressocializar o delinquente”, mas proteger a sociedade da 

atuação deles. 

 

 

 2.4 - Penitenciária e Cárcere de Palmira      

 

        Palmira é uma cidade que fica há 30 minutos ao nordeste de Cali. Tem seu 

cárcere localizado na via que dá para o município de Candelária. É uma prisão de 

segurança máxima, para homens, em uma área também do centro da cidade, e é 

nela que estavam os maiores traficantes do cartel de Cali; os irmãos Rodriguez 

Orejuela. 6 

        Atualmente, esta prisão está superlotada, pois têm, segundo o Instituto 

Nacional Penitenciário y Carcerário, (INPEC 2016), aproximadamente 7.300 

internos, sendo que sua capacidade real seria para abrigar somente 1.275 

internos. Tanto suspeitos de crimes como os condenados ocupam o mesmo 

espaço nos cárceres, e estão juntos porque o número de presos aumenta 

assustadoramente cada dia em Colômbia, e os espaços não comportam a 

quantidade de acusados. 

        A superlotação, nas prisões da Colômbia e do Brasil, constitui - se em um 

grande problema para a sociedade, pois ela produz um número cada vez maior 

de delinquentes. Assim como as instituições prisionais brasileiras, as colombianas 

também acabam por devolver à sociedade o que ela mesma fabrica; criminosos 

mais perigosos.  

        A facilitação por parte de agentes mal remunerados, da entrada de drogas, 

armas e telefones nos cárceres abarrotados, sem segurança, acaba por favorecer 

                                                           
6
 Os irmãos Gilberto Rodriguez Orejuela e Miguel Orejuela foram fundadores do Cartel de Cali na 

década de 1970, um dos maiores do mundo no tráfico de cocaína.  Acusado de organizar 
perações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de dentro da prisão na Colômbia onde 
estavam desde a, foram considerados os maiores criminosos é mais poderosos do mundo. 
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o comando das facções de dentro dos presídios e, desta forma, torna impossível 

que o individuo seja passível de qualquer tipo de reabilitação, visto a violência e o 

desrespeito ao qual são submetidos constantemente no interior dos cárceres.            

       Conforme Foucault (1987), a grande maioria que sai de liberdade comete 

novos crimes e acabam retornando ao presidio, o que vem confirmar que a 

criminalidade não é diminuída com as prisões. Ao contrário, ela pode fabricar 

mais criminosos.  

       Foucault (1983) assegura que os efeitos das prisões não diminuem a taxa de 

criminalidade. Pelo contrário, as condições que são oferecidas aos detentos os 

levam à reincidência e a adoção de políticas públicas voltadas para a 

humanização do sistema penitenciário é insuficiente para resolver essa 

problemática. 

     Camila Nunes Dias, (Infopen, /2014) afirma que: 

           As prisões têm se deteriorado pelo próprio processo de 
encarceramento. Com a ampliação do número de presos, o estado é 
incapaz de acompanhar esse aumento, em termos de expansão das 
vagas, e há automaticamente uma deterioração das condições das 
prisões, tanto física como moral. O espaço hoje é desumano, a comida é 
um horror. Há uma piora na qualidade de todos os serviços e deficiência 
na assistência jurídica, social, médica. 

      Para a socióloga Camila Nunes Dias, da UFABC, é preciso encontrar 

alternativas ao modelo atual de encarceramento 

            Não há mais condições de expandir vagas, muito menos na 
proporção que a demanda sempre crescente requer. Os números 
mostram que é preciso encontrar alternativas. A prisão não é mais uma 
opção viável, nem economicamente, pelos custos (e a privatização a 
meu ver não é uma solução), nem socialmente, porque ela amplifica a 
violência, pelas suas próprias características, de estar absolutamente 
dominada por facções criminosas, (Infopen, /2014) 

      Anteriormente, o cárcere de Palmira era um convento, em uma área de 

87.774 metros quadrados, e passou a ser, em 1939, o estabelecimento carcerário 

de alta e media segurança de Palmira. Sua localização é em uma área afastada 

do centro da cidade e é bem no interior com poucos estabelecimentos nas 

proximidades. 
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       Há uma grave crise no sistema prisional tanto colombiano quanto brasileiro. A 

própria estrutura física das penitenciarias com muros e cercas elétricas sem 

espaços para atividades que promova a integração, consiste no grande problema 

para a realização da ressocialização dos internos. Sabedores do que ocorre nos 

presídios, sem espaços suficientes, falta de higiene nas celas, esgoto a céu 

aberto, doenças que surgem nestas condições, vemos o descaso que sofre a 

população carcerária que não possui nenhuma possibilidade de recuperação. 

        Neste cárcere que fui quatro vezes, os muros são bem altos com cercas 

elétricas e um espelho de onde visualizam quem está do lado de fora dos portões. 

Em seu interior, as primeiras salas são do setor administrativo com um extenso 

pátio onde tem uma cantina com um refeitório onde os policiais e os funcionários 

fazem sua alimentação, podendo ser usada pelos internos com “bom 

comportamento” que trabalham na limpeza das salas, na fábrica de pães e no 

cuidado dos animais. 

        Bem próximo da cantina e o refeitório tem um laguinho com alguns gansos e 

uma padaria onde se produzem os pães para os internos e para as padarias 

externas ao cárcere. Somente alguns detentos tem a chance de trabalhar nela ou 

de aprender o oficio, devido ao pouco número de vagas que, só conseguem 

conquistar aqueles definidos como de "bons comportamentos”.  

        Atualmente as prisões também, oferecem oportunidade de educação 

escolar, informal, mas, também, são poucas as vagas para as atividades 

propostas, além de não ter estruturas adequadas para a educação, à maioria dos 

presos vive na ociosidade. O modo como às prisões estão estruturadas não 

possibilita a garantia de direitos do encarcerado, nem a capacitação para o 

retorno social, não há favorecimento para a ressocialização. 

        Este é um grande problema também no Brasil, o número de vagas é muito 

inferior à vaga colocada à disposição dos apenados.  A oportunidade de trabalho 

e de estudo dentro dos presídios não alcança a todos os internos, mas a uma 

minoria que não representa tanto perigo, o que é injusto com os demais, na 

realidade não passa de mais um aproveitamento da mão- de -obra dos detentos. 
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        Não há politicas que de fato propicie a ressocialização dos encarcerados na 

Colômbia e também no Brasil, a mão- de- obra barata e explorada pelo trabalho 

no interior dos cárceres, com baixos salários. 

       Segundo Foucault, (1987), “a penitenciária não é uma célula produtiva, mas 

uma fábrica de homens para transformar criminosos em proletários, ou uma 

máquina de mutação antropológica de sujeitos reais, agressivos e violentos, em 

sujeitos ideais, disciplinados e mecânicos”. O isolamento e o controle nos 

cárceres possibilitam ainda hoje a exploração do trabalho do preso pelos 

empresários.  

       Mais adiante, detrás de tudo, tem um curral com algumas vacas, bois, porcos 

e criação de galinhas que são cuidados pelos detentos de “bom comportamento” 

e que estão prestes a conquistar a liberdade. No fundo do presídio estão as salas 

de artesanatos e as fábricas de bolsas e roupas que abastecem lojas que 

contratam os serviços dos detentos. Poucas também são as vagas oferecidas 

para cursos e trabalhos. Os internos classificados "merecedores" podem 

participar de mais de uma atividade se o horário não coincidir. 

       Os pátios são divididos por condição social ou por pagamento por aqueles 

que desejam ficarem em espaços mais confortáveis e menos perigosos Os que 

têm poder aquisitivo, escolhem os pátios melhores, mais arejados, limpos e mais 

equipados para ter conforto.  Os internos me informaram que o pagamento é feito 

mensalmente na administração do cárcere. 

       Policiais, guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, 

(FARC) e os estrangeiros que podem pagar também, tem seu pátio separado com 

regalias, muitos ventiladores, televisores, mesa de sinuca, refrigerador onde 

guardam seus refrigerantes e sucos, e uma cozinha com mesa e cadeiras onde 

podem preparar seus lanches ou algum outro tipo de alimentação. 

       Quem não tem condição de pagar, ficam em pátios sujos, fedorentos, com 

esgoto aberto, paredes rachadas sem pintura e com um número de detentos 

acima do suportado. Vários internos dividem um pequeno espaço nos dormitórios. 

Eu observava nas visitas que fazia junto com os grupos que levavam lanches, 

sucos e comidas natalinas em nome da comunidade calenha que, vários saiam de 
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um alojamento e parecia que não ia acabar mais de sair tanta gente de um 

cubículo tão pequeno. O calor era intenso e imaginava como seria angustiante 

respirar o mesmo ar naquele local que não tinha ventilação, escuro e não arejado. 

       Notamos que, nem todos os presos são tratados de forma igual, enquanto 

prisioneiros políticos e os que podem pagar conseguem espaços na prisão para 

desfrutar de todos os luxos e benefícios; os “pobres” e “miseráveis” são lançados 

a pátios sujos e fedorentos.  Estes espaços o tempo todo diferencia e classificam 

as pessoas, tudo é para alguns e não para todos. 

       Neste pátio, enquanto uns jogavam futebol outros lavavam roupas e as 

estendiam em varais e nas pequenas janelas das celas. Outros colocavam os 

colchões ao sol, alguns jogam cartas, outros conversavam e alguns faziam 

artesanatos ou liam algum livro na biblioteca, praticavam exercícios físicos com 

pesos fabricados por eles com garrafas de refrigerantes cheias de terra ou 

cimento e ainda dividiam o espaço em dias de reuniões católicas e evangélicas. 

       As penitenciarias de Palmira e Vila Hermosa têm varias imagens católicas na 

entrada que da para os pátios e do lado de dentro, acima da porta no inicio do 

corredor. 

       Há uma mistura de cerimônias, cantos, melodias, mas uma não interfere na 

atuação da outra. De um lado desenhado nas paredes ou em cartazes colados 

estão às imagens do catolicismo e do outro, versículos bíblicos, um púlpito e 

bíblias empilhadas em uma estante onde são realizadas as reuniões evangélicas. 

Os cânticos cristãos e as pregações também se mesclavam a salsa colombiana 

que tocava na rádio da unidade prisional. 

       Nos cultos realizados nos cárceres colombianos, podíamos perceber uma 

harmonia e uma camaradagem entre os líderes e auxiliares das diferentes 

denominações que se cumprimentam e conversam na entrada e na saída dos 

pátios. Na Colômbia quase não se percebem diferenças nas cerimônias religiosas 

realizadas nos cárceres, pois ambas tem as mesmas canções e o mesmo modo 

de intercederem e fazerem as preces. Identificam-se as denominações quando se 

apresentam ou quando mencionam algum santo protetor ou elevam preces à mãe 

de Jesus. Diferentemente do que acontece no Brasil, pois nos presídios em que 
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atuei como docente por três anos; Viera Ferreira Neto e o Ismael Sirielo, situado 

na Alameda São Boaventura em Niterói, os cultos eram realizados em espaços e 

dias distintos. 

       Ao subir uns degraus que levam para o alojamento no segundo piso dentro 

do pátio, a visão era melhor do aglomerado de internos dos pátios mais pobres, 

com os encarcerados considerados mais “perigosos” e “violentos” e os declarados 

homossexuais que passeavam de braços dados um com o outro é iam 

paquerando os que encontravam pelo caminho enquanto circulavam pelo  pátio 

até chegarem à entrada do pavilhão que dava para as celas e onde desapareciam 

dentro do alojamento onde não podíamos entrar por questão de segurança. 

       Alguns dos ocupantes destes espaços diziam que não conseguiam dormir 

tranquilamente com medo de serem mortos durante a noite. Quando me disseram 

isso, na mesma semana haviam estrangulado enquanto dormiam um 

companheiro de pátio. Eles disseram que viviam “estressados e apavorados” 

porque temiam serem os próximos a serem mortos, porque muitos dos 

companheiros já havia desaparecidos de dentro da prisão ou haviam sido mortos 

sem que se soubesse a mando de quem; se dos chefes criminosos de dentro e 

fora do cárcere, ou de guardas, ou por vingança dos próprios detentos do pátio 

que ocupavam. 

       Em todos os pátios era muito forte o cheiro da maconha, mas apesar de ser 

ilícito o uso de drogas nos cárceres, é tolerado por todos os “dragoneantes” que 

ficam de guarda perto das grades que dão para entrada de cada pátio. Muitos 

falavam em celulares de dentro de suas celas ou nos corredores do pátio na 

Penitenciária de Palmira.  

 

2.5 - Penitenciária e Cárcere de Vila Hermosa  

 

       A penitenciária de Vila Hermosa, também conhecida por Villanueva, é um dos 

mais lotados do país, tendo suas instalações prisionais bastante antigas. É uma 

construção de 1958 com edifícios de quatro andares, ocupando uma área de 
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97.607 metros quadrados, com capacidade inicial para 900 internos, aumentada 

para 1.667 mil internos conforme apontado no censo de 16 de maio de 2014 e 

comportando atualmente em seu interior 6.600 internos. A superlotação é superior 

a 300%, e é a maior de todas as prisões na Colômbia, segundo o jornal El Tiempo 

(2015). 

        Este quadro alarmante, demonstra que a dignidade da pessoa humana não é 

respeitada e os efeitos de tais situações são devastadores. Podemos pensar que, 

a revolta e o sentimento de vingança associada à disputa de poderes dentro dos 

presídios estimulam mais violência entre eles os detentos e, que, posteriormente, 

essa violência será extravasada pelas ruas quando conquistarem a liberdade. 

         Os prisioneiros em Villa Hermosa, apesar da superlotação, não querem sair 

daí; alguns disseram que essa penitenciária é a que tem melhores instalações, 

melhor tratamento e mais benefícios. Disseram que, por ser uma prisão de 

segurança média, os internos podem receber visitas toda semana, enquanto na 

de segurança máxima, só recebem visitantes de 15 em 15 dias.  

        Este estabelecimento Penitenciário de média segurança está localizado ao 

oriente da cidade de Cali. Ele  têm 11 pátios, com capacidade para 500 detentos 

em média, porém não é isso que ocorre na realidade. Dependendo do nível do 

pátio, chega a ter 1.600 internos neste espaço. Aqui também, os dragoneantes 

contratados fazem a segurança na entrada de cada pátio. 

         Os “dragoneantes” são formados na Escola Penitenciaria Nacionais, e 

contratados para exercerem as funções de segurança, de ressocialização, de 

disciplinamento e manutenção da ordem nos estabelecimentos penitenciários e 

carcerários, fazendo cumprir as ordens dos diretores do presidio, dos subdiretores 

dos centros de reclusão, dos oficiais e suboficiais da custodia e da vigilância 

penitenciária e carcerária. 

         A contratação dos dragoneantes passou a ser preferida pelas unidades 

prisionais, depois que familiares de guardas "violentos" foram executados a 

mando dos detentos que sofriam maus tratos por parte deles. Essa informação 

me foi passada por uma capelã colombiana que, quando expressei minha 

admiração no modo cordial e amigável na relação dos guardas e os prisioneiros, 
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ela relatou o que ocorria quando eram os guardas da própria Penitenciária, sendo 

que, por isso, agora contratavam os “dragoneantes”para a função de segurança 

junto aos presos. 

         A capelã me esclareceu que, como a maioria dos guardas são “rudes", sem 

"capacitação" e sem muita "educação", acabavam por colaborar com suas 

atitudes bruscas com o aumento da violência entre os internos.  Os encarcerados, 

vítimas dos maus tratos, por sua vez, se vingavam nos familiares dos guardas 

que pagavam com a vida pelos atos violentos praticados nos cárceres contra os 

prisioneiros. 

         Neste presidio também haviam alas privilegiadas onde os policiais que 

cometeram algum tipo de crime, os estrangeiros e os com melhor poder aquisitivo 

dividiam o mesmo espaço. O ambiente é bem limpo, arejado, há muitos 

ventiladores pelas laterais das paredes, além da ventilação natural há uma boa 

iluminação. 

         As celas desta unidade são individuais, com colchões que parecem 

confortáveis. Neste cárcere, os internos têm autorização para terem livros, 

revistas, podem ter rádios, DVDs, televisores, ventiladores e outros itens pessoais 

em suas celas.  Eles têm também nesta unidade prisional uma grande pia para 

lavarem os pratos, os talheres e os copos das refeições que eles próprios 

preparam na cozinha que tem no pátio.  

         Uma mesa grande de sinuca fica em numa das laterais do pátio, um 

televisor grande está fixado na parede, tem algumas cadeiras e mesas e um 

cantinho para os que gostam de fazer artesanato. E ao lado da sala dos 

dragoneantes, tem uma cantina, onde são vendidos para os internos: sanduiches, 

refrigerantes, biscoitos, material de limpeza e higiene.  

         Neste cárcere, estive em três pátios: dos "privilegiados", dos "pobres" e dos 

"miseráveis", conforme a classificação deles próprios. Os mais "privilegiados" 

podiam pagar para terem certo conforto; no pátio dos "pobres" não tinham tantas 

regalias, mas, era um local limpo com ventiladores e refrigerador, e a dos " 

miseráveis " era um pátio na lateral da entrada principal da Penitenciária, um local 
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sujo com mal cheiro que, pareciam mais currais do que alojamento de seres 

humanos. Nestas alas geralmente estão os idosos sem recursos.  

         As condições dos internos no pátio dos mais "pobres" e "miseráveis" dessa 

penitenciaria pode ser definido como degradante, cruel e desumano, o esgoto no 

pátio desses encarcerados é aberto, e os gatos que aparece por ali acabam 

ficando com eles, sujando a terra com as fezes que ficam expostas, causando um 

forte mau cheiro no ambiente.  O calor é muito forte, sem ventiladores, com 

galpões fechados e escuros. 

         O porta voz dos funcionários desta unidade, disse que, diariamente saem 

dessa prisão de duas a cinco pessoas, mas, chega o triplo de pessoas 

aprisionados.  Um dos principais inconvenientes mencionado pelo porta voz sobre 

os cárceres é a medida penitenciária que, permite que os “suspeitos "que ainda 

não foram julgados e condenados por um juiz, se encontrem encarcerados nas 

celas dos que já foram sentenciados.   

         Neste complexo penitenciário são oferecidos programas ocupacionais como 

assistência ao interno, escolas de formação ambiental, programas para os 

indígenas e para os estrangeiros, programas artísticos, artesanais, de promoção e 

prevenção e programas para a terceira idade. Nele, o interno tem direito a 

autorizar 10 pessoas entre familiares e amigos para serem seus visitantes no 

cárcere, sendo que só podem entrar 3 nos dias de visitas.  

        Os detidos elogiaram a conduta do Diretor desta prisão e disseram que, 

diferentes das demais prisões ali não mais ocorrem maus tratos, nem tampouco 

torturas. Eles demonstravam estar satisfeitos com o regime implantado pelo 

diretor da Villa Hermosa, e disseram que há um clima de confiança entre eles. 

        Segundo os profissionais da saúde local, a superlotação favorece a 

propagação de epidemia doenças infecciosa, e este é um dos problemas 

estruturais que a população prisional vive, agravado pelo fato de que há a falta de 

medicamentos e de médicos treinados.  

        Outros problemas como as brigas, morte e corrupção são também vividos na 

prisão Villa Hermosa, conforme mencionado pelo Ministério de Saúde e Proteção 
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Social, 2015. De acordo com o Tribunal Constitucional, no seu acordo T-153, de 

1998, "as condições de vida nas prisões colombianas violam claramente a 

dignidade dos prisioneiros e ameaça o direito a vida e a integridade física do 

individuo”. 

       Ali tudo tem um preço; uma esteira para dormir, uma chamada telefônica, um 

lugar para visita íntima, um analgésico, cigarros, até mesmo as drogas ilícitas, 

sabonete, escova de dente e o creme dental, tem um preço determinado, que 

geralmente é bem acima da media.  As mercadorias ficam sob a responsabilidade 

dos lideres do pátio e o pagamento para obter os produtos é feito a eles. 

       A prisão tem um sistema para evitar a entrada e saída de sinais de telefone 

que são desligados em horários combinados pelos lideres que pagam alguns 

guardas para desligar e assim as comunicações podem ser feitas com mais 

tranquilidade. 

       Se tiver dinheiro para pagar, os aprisionados ficam em melhores lugares, se 

não, são enviados para a área dos “pobres”, “desabrigados”, “idosos” e "loucos", 

conforme colocado por outra capelã que me acompanhou ao cárcere e, que tinha 

um irmão preso na unidade para pessoas com problemas mentais. Porém ele se 

fazia passar por "louco" para conseguir uma pena mais branda. 

       Neste presídio, segundo a mesma capelã, há um pátio ao fundo para essas 

pessoas e os considerados “mais perigosos” são trancados e separados para 

serem tratados e sedados para não darem trabalho aos guardas.  

       Alguns sentenciados conseguem ser enviados para esta área na intenção de 

terem suas penas reduzidas. Visitei o irmão da capelã, interno na área de 

“loucos”, acompanhada por ela, que me disse que ele estava lá, mas não era 

louco e que em breve conseguiria sair. 

       O Pátio 1A deste cárcere é para os condenados por roubo, assassinato, 

extorsão, tráfico de drogas e conspiração criminal. Nele tudo é vendido muito 

mais caro do que nos outros pátios e alguns dos internos deste pátio me disse 

que, essa situação ocorre devido à superlotação e que estão trabalhando para 

punir os líderes dos pátios e os guardas envolvidos na entrada de drogas e 
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telefones celulares na prisão. A maioria dos detidos neste pátio está na 

disposição da justiça penal militar e são acusados de pertencer às Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e são julgados pelo Tribunal de 

Guerra verbal correspondente. 7  

 

    2.6 - Penitenciária e Cárcere de Jamundi  

 

       O Complexo Penitenciário e Carcerário de mínima, média e máxima 

segurança de Jamundi fica ao norte do Departamento de Cauca, a 2.7 

quilômetros no corregimento Bocas Del Palo Jamundí Township. Este Complexo 

carcerário e penitenciário foi criado mediante a Resolução nº 006414 de 1 de 

junho de 2010  e inaugurado pelo doutor Álvaro Uribe Vélez, presidente da 

república.  

       Este é considerado um dos maiores e mais moderno complexo da América 

Latina, com uma área de 400.000 metros quadrados, onde foram construídos 79 

edifícios e um pavilhão para as mulheres projetado para aliviar a superlotação nas 

prisões de Colômbia atendendo uma população de aproximadamente 5.228 

internos segundo a INPEC. 

       O terreno foi doado pela prefeitura de Cali e a construção do complexo 

prisional com modernas instalações e celas para deficientes custaram, conforme 

mencionado no jornal "El País”, $130.403 milhões de pesos colombianos, com os 

equipamentos necessários para a construção o valor chegou a $181.000 milhões 

de pesos. 

       O complexo masculino de 10 andares possui três alas em cada andar e ao 

centro um pátio com mesas e bancos de cimento onde os internos fazem suas 

refeições, jogam e fazem artesanatos para passarem o tempo. Os banheiros 

neste complexo são muito mal cuidados, e ficam do lado direito e do lado 

                                                           
7
  Justiça penal militar: Conselhos Verbais de Guerra. Juízos com intervenção de jurados, com Constituição 

Política que, regula e se sujeita aos princípios de independência, imparcialidade e objetividade inerentes ao 
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esquerdo dos pátios. E os internos os usam para urinar, sem nenhum 

constrangimento mesmo com nossa presença na unidade. 

        Este presídio “moderno” é muito comentado em Colômbia por ser estilo norte 

americano. Em Janeiro de 2014 consegui passar pelo primeiro portão e chegar à 

sala de revista onde pude conhecer uns internos de “bom comportamento” e que 

estão prestes a alcançarem a liberdade. Na minha percepção, pela experiência de 

ter conhecido outros presídios, posso dizer que, não vi nada tão excepcional. É 

como uma caixa construída de blocos de concretos; somente possui paredes e 

grades, sem locais especiais para ações coletivas conforme mencionado por 

Julião em seu texto “O sistema penitenciário como fenômeno urbano”. Nas duas 

primeiras entradas, antes de chegarem ao edifício masculino e ao pavilhão 

feminino tem-se instalações limpas, com fachada pintada e bem cuidada.  

       Esperei 11 meses por uma autorização para entrar em todas as alas desta 

prisão, e ao conseguir em dezembro de 2015, fiquei muito decepcionada com as 

instalações “tão modernas” como ouvia falar. O ambiente interno com paredes de 

uma cor cinza brilhante torna o espaço frio como um abatedouro, com lixos pelo 

chão e um forte cheiro de urina, com vários varais enfeitando o interior da cadeia 

como bandeirinhas coloridas em festa junina. 

       O interessante foi ver alguns detentos sentados nas aberturas que tem nas 

paredes de cada andar para se comunicarem com as mulheres do pavilhão que 

fica em frente, por meios de sinais feitos com toalhas brancas. Dizem que já 

foram realizados alguns casamentos após saírem em liberdade, desses internos 

que ficaram conversando por anos até terem a oportunidade de se conhecerem 

de perto e poderem usar a voz para a comunicação. Há uma disputa por estes 

locais nas grades. Quem consegue o espaço não quer largar. Passam horas 

conversando por meio desses sinais.  

       O edifício é Bioclimático. A iluminação é natural e artificial, as celas são 

extremamente frescas e arejadas, com espaço para duas pessoas e individuais 

para as pessoas com deficiência. Possui alas para homens e mulheres com 

                                                                                                                                                                                
processo é ao exercício da função jurisdicional.  As normas habilitam os oficiais fiscais dentro dos Conselhos 
de Guerra para garantir a autonomia e a imparcialidade do juiz. 



44 

 
 

amplas instalações, é um pátio central com mesas e bancos de cimento para as 

refeições, jogos e para receberem os visitantes.    

       Toda a prisão tem um sistema de segurança monitorado por 622 câmeras 

fixas e móveis com mais 800 guardas em pontos estratégicos para monitorar os 

presos. Cada um dos setores de baixa, média e alta segurança nesta unidade 

prisional funciona de forma independente e autônoma. Nenhum setor está ligado 

ao outro, porque cada um têm os serviços necessários dentro de seus recintos. 

Essa penitenciária, além do diretor possui 81 funcionários administrativos e 456 

que prestam trabalhos na custódia e na vigilância com apoios de14 bacharéis.            

  Conforme dito pelo ministro do Interior, Fabio Valencia Cossio em uma 

entrevista para o jornal El País em 15 de dezembro de 2014, o complexo 

representa um avanço significativo não só para Cali e Jamundí, mas, para a 

Colômbia em termos de modernização da infraestrutura, a redução da 

superlotação nos cárceres, o respeito pelos direitos humanos, a humanização, a 

implementação de projetos produtivos e a ressocialização do preso e da 

população carcerária.   

 

2.7 - Dados Brasil e Colômbia  

 

        De acordo com o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (INPEC), até 

2005, a Colômbia possuia 137 estabelecimentos prisionais e uma população de 

mais de 118.000 detentos, apesar de sua capacidade ser inferior a 78.000 vagas, 

ou seja, existe uma superpopulação de 38.886 de pessoas. 

        Conforme a INFOPEN, (2014); SENASP, (2013);e oIBGE, (2014),  o Brasil é 

o quarto país do mundo com a maior população prisional, com 607.731 pessoas, 

atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Em relação ao 

crescimento da taxa de encarceramento, ocupa a segunda posição global, com 

um crescimento de 136%. 
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        Segundo dados atualizados em junho de 2014 pelo Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (DEPEN/MJ) sobre as vagas nas 

unidades prisionais brasileiras, o número de presos é consideravelmente superior 

às quase 377 mil vagas do sistema penitenciário, totalizando um déficit de 

231.062 vagas e uma taxa de ocupação média dos estabelecimentos de 161%. 

       Tanto na Colômbia quanto no Brasil a superlotação evidencia o tratamento 

desumano ao qual está sendo submetidos os aprisionados. 

 

Considerações finais. 

 

       O maior problema que se apresenta nos centros penitenciários de Colômbia e 

também do Brasil, é a violação dos direitos fundamentais do homem, tais como a 

saúde, dignidade humana, o trabalho, a integridade pessoal, as torturas e os 

tratamentos cruéis dentre outros. As vulnerabilidades se manifestam de distintas 

formas, e começam pela falta de um lugar amplo e digno para manter reclusos os 

detentos. 

        As violações de direitos, os abusos de poder por parte dos guardas, as 

mortes por vingança dos chefes criminosos que, mesmo de fora das cadeias, 

dominam e fazem com que suas ordens sejam cumpridas dentro dos cárceres, as 

drogas que entram nos presídios, a violência gerada pelas condições a que são 

submetidos os apenados; são alguns dos problemas visualizados ao longo da 

observação. 

        A superpopulação constitui uma das principais causas das violações a 

dignidade e aos direitos humanos nos cárceres tanto colombianos como nos 

brasileiros, e cria condições desumanas de vida nos presídios, propicia a 

corrupção e a violência devido ao mínimo espaço para dormir associado a outros 

fatores como o não cumprimento de um tratamento penitenciário humano para 

que de fato haja uma ressocialização do interno. 
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       No decorrer deste trabalho, foi possível perceber que, infelizmente, a prisão 

ainda deixa muito a desejar nas condições oferecidas pelo sistema carcerário, 

não somente em sua estrutura física, mas em seu modelo de organização e de 

tratamento ao detento, com as péssimas condições de vida dentro da 

penitenciaria, que contribui para frustrar a vontade de crescer e se desenvolver 

como ser humano. Ao invés de se trabalhar para alcançar a ressocialização, 

temos na verdade penitenciarias que acabam contribuindo para o 

aperfeiçoamento do detento no mundo do crime. 

        Podemos confirmar que, a execução penal não tem o objetivo 

ressocializador do criminoso, mas a proteção da sociedade contra os indivíduos 

transgressores, quando essas novas construções e as instalações prisionais 

estão em lugares distantes. O intuito é excluir e impedir o contato do interno com 

a sociedade. 

        Como resultado da investigação realizada, vimos que existe também em 

Colômbia a ausência de politicas governamentais que garantam aos detentos 

condições de vida digna no cumprimento da pena. Os sistemas penitenciários 

ainda não oferecem ao detento oportunidade de mudanças, são apenas 

“depósitos” de pessoas que a sociedade produziu com suas desigualdades de 

oportunidades. Na realidade, as penitenciarias como estão instituídas são 

grandes aparatos reprodutoras de delinquência. No Brasil, assim como em toda a 

América Latina, não é diferente.       

        A análise realizada permitiu observar que o Sistema penitenciário tanto da 

Colômbia como no Brasil apesar de oferecer educação formal, não possui vagas 

nem estruturas suficientes para promover a educação a todos os encarcerados. 

As oficinas oferecidas não oferecem um preparo efetivo para o trabalho 

profissional já que não corresponde com as necessidades e exigências do 

mercado de trabalho para o qual irão após o termino de seu encarceramento.                                

        Ao concluirmos este trabalho foi possível verificarmos que, ainda nos dias 

atuais, para prevenir e reprimir os delinquentes lança-se mão das instituições 

penais para se vir livres dos problemas. Percebemos que todo investimento para 

a politica de execução penal está voltada para a proteção da sociedade acima de 
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tudo, e não para a ressocialização do individuo aprisionado. Estes ficam em 

segundo plano e não é cumprida a condição decente e digna, instaurada pelos 

direitos humanos, para o criminoso no espaço carcerário. Ainda não há uma 

política de restrição e privação de liberdade específica e efetiva para esta 

população, e os programas oferecidos não atinge a toda a população.  

        O sistema prisional é improvisado, sem recursos e infraestrutura adequada, 

portanto não podemos esperar que não haja reincidência nestas condições. 

Temos na realidade moderna fabricas de produzir mais criminosos. 
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Penitenciaria de Jamundi.  

 

Interior da Penitenciaria de Jamundi. 
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Penitenciaria de Jamundi. (Linguagem sinais com toalhas). 

 

 

 

 

Entrada da Penitenciaria de Popayán. 
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Penitenciaria de Popayán. 

 

Penitenciaria de Popayán. 

 

Penitenciaria de Cali. 
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Penitenciaria de Cali. 
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Penitenciaria de Cali. 

 

 

Penitenciaria de Cali. 

 

Penitenciaria de Cali. 
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Penitenciaria de Palmira. 
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Penitenciaria de Palmira e Cali. 

 

 


