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Resumo  
O presente trabalho busca analisar e dar ênfase às peculiaridades que fazem de algumas 

destacadas unidades prisionais do Estado do Espírito Santo/ES, como em Cachoeiro de 

Itapemirim/ES e Vila Velha/ES, um diferencial, com características próprias e de destaque 

entre as diversas instituições voltadas para o fim de reclusão, com vistas à reinserção de 

indivíduos condenados, junto ao seio da sociedade. Este estudo busca evidenciar como o 

estado capixaba vem realizando seu trabalho nesta seara? Também retrata o sistema prisional 

e suas pluralidades. Justificando-se em iniciativas abordadas no estado do Espírito Santo, 

como por exemplo a participação do setor privado, como protagonista na gestão, objetivando 

a reinserção de forma digna e cidadã dos detentos, com o devido apoio aos agentes. A partir 

de pesquisas bibliográficas e de campo, junto ao público inserido na unidade supracitada, 

situada no interior capixaba, observando-se que investimentos e mudanças são necessários, 

dado à prioridade e relevância que o assunto exige.  
 

Palavras-chave: Estrutura Carcerária; Sistema Prisional; Agente Penitenciário. 

 

1 Introdução 

 
Recorrentemente, como demonstra Rocha (2014), as diversas mídias reproduzem 

notícias acerca de uma possível e generalizada crise no sistema penitenciário brasileiro, 

afirmando nessas reportagens, que este sistema funcionaria como local, onde se aprende como 

transgredir a ordem, cometer crimes, além de repetidas críticas sobre superlotação e a fatos 

referentes às questões levantadas pelos órgãos de defesa dos diretos humanos, fazendo 

comparativos a respeito da eficácia da execução penal. Em outros países, verificamos 

possíveis especialistas que destacam que nosso sistema prisional funcionaria como uma escola 

para criminosos, devido a uma má gestão, frente a efetividade de tais procedimentos 

percebida em outros países, por exemplo, a Alemanha, como se apenas o sistema brasileiro 

fosse falho, independentemente de outras circunstâncias a serem consideradas. 
 Ele mostra ainda, que se deve entender que pessoas são encaminhadas à prisão 

somente após toda a tramitação do previsto processo jurídico e as devidas apelações, no qual 

o sistema prisional cumpre o papel de manter estas pessoas fora do seio da sociedade por 

meio da privação da liberdade, como determinado pela autoridade judiciária competente.  

Este estudo busca evidenciar como o estado capixaba vem realizando seu trabalho 

nesta seara? 
Quanto ao objetivo geral, retratar o sistema prisional e suas pluralidades, do mesmo 

modo a ausência de recursos como fator influenciador do não atingimento da atividade de 

quem propõe o atendimento. 
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Em se tratando dos objetivos específicos: apontar a visão dos detentos acerca do 

sistema em que se encontra incluídos; mostrar que a falta de ferramentas contribui para os 

riscos dos agentes e o desestímulo na profissão; verificar em quais condições estão inseridos 

os detentos com vistas ao objetivo educativo, do cumprimento de suas penas e não somente o 

seu encarceramento.  
A escolha da linha pesquisa justifica-se pela vontade de mostrar a possibilidade de se 

fazer no sistema penitenciário nacional, o verificado em iniciativas abordadas no estado do 

Espírito Santo, como por exemplo a participação do setor privado, como protagonista na 

gestão, objetivando a reinserção de forma digna e cidadã dos detentos, com o devido apoio 

aos agentes para que se cumpra frente à sociedade, aquilo que desse sistema se espera: 

cidadãos íntegros, dispostos em condições de reconstruírem suas vidas e histórias. 
 Mais especificamente, neste artigo, procura-se demonstrar o funcionamento do 

Sistema Prisional do Espírito Santo, suas deficiências, pontos fortes e potencialidades, e ao 

menos, tentar desmistificar conceitos dirigidos a este de forma generalizada, como 

mencionado anteriormente, baseado em análise de informações obtidas junto às diversas 

partes envolvidas neste contexto e não se limitando a abordar parcialmente as questões 

envolvidas.  

 Desta forma, pode-se mencionar novamente Rocha (2014), que ressalta o exemplo da 

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que foi considerada pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no ano de 2011, uma das melhores do país, inserida no contexto do 

Estado do Espírito Santo, o qual estava entre os poucos que efetivamente investiram nessa 

área, com algumas unidades comparáveis a modernas unidades dos Estados Unidos, estando a 

penitenciária em tela, incluída neste rol, conforme descrito. 

 Destaca ainda suas dinâmicas próprias, o emprego de recursos humanos, materiais e 

utilização de tecnologias em prol do bom cumprimento de sua missão afim, precípua, as 

dificuldades e as possibilidades encontradas no trabalho desenvolvido pelos funcionários, 

desde a direção até os agentes que, pessoalmente lidam com aqueles que o sistema penal 

decidiu punir como maneira de educar, frente às atuais situações nas quais se encontram estes 

apenados, explicitando o que deve ser mudado para proporcionar condições de trabalho aos 

servidores que poderão atender racionalmente o tratamento dirigido aos detentos e, 

consequentemente beneficiar o funcionamento de toda a unidade. 
 Responder a questões como número de funcionários necessários para atuarem nas 

diversas funções, se: existe superlotação, a alimentação de qualidade, se os sistemas de 

abertura e fechamento de portas e celas existentes são automatizados e funcionam 

eficazmente, entre outras, objetivando verificar a relevância para a excelência da instituição, 

frente gestão, agentes e detentos. 
 Segundo, destaca Remígio (2017), o Secretário de Estado de Justiça, Walace Pontes, 

pode-se notar que há penitenciárias nas quais existem além de celas, também, bibliotecas, 

locais para trabalho e espaços voltados para a ressocialização dos internos, sendo inclusive 

designados professores concursados para lecionarem na unidade do primeiro ano até o ensino 

médio. O Sr. Pontes relata ainda, a existência de unidades médicas, atividades desenvolvidas 

por religiões diversas e grupos que realizam tratamento de dependentes químicos e, que todo 

processo de reestruturação teve início em 2003 e se estenderam por outros demais governos. 
 Trata também este autor, sobre a precariedade das unidades prisionais no Espirito 

Santo, e de como os presos sobreviviam em condições insalubres, pois quase todas as 

unidades visitadas, apresentavam superlotação, porém, quase 8 (oito) anos depois, o estado 

veio a apresentar redução em casos de violência. Segundo o mesmo autor, foram 
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R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) investidos na construção de novas unidades 

no estado capixaba, todos com uma infraestrutura mais moderna. 
 Ainda em concordância com a visão de Remígio (2017), o indivíduo quando é enviado 

ao presídio para cumprir pena, ele encontra na unidade prisional, atendimento médico, kit de 

higiene pessoal e educação. Nada vem de fora, tudo é passado ao preso in loco. Com a 

edificação de novas unidades, a triagem feita entre os tipos de presos e trabalho por meio dos 

assistentes sociais nas penitenciárias, passaram a evitar que os aprisionados voltassem aos 

presídios após estarem novamente em liberdade, quando chegou-se a uma redução do déficit 

de vagas nas unidades, o que foi sendo superado, devido ao crescente efetivo da população 

carcerária da Unidade da Federação em apreço, a cada ano. 
 Ressalta que, em comparação a outros estados, percebe-se que o Espirito Santo 

eliminou os antigos chamados “cadeiões”, para que os presos consigam cumprir sua pena com 

dignidade, e assim, o Estado registra melhoras na Segurança Pública (REMIGIO, 2017). 
 Procura-se buscar essas respostas, como já dito anteriormente, com vistas a contribuir 

com o esclarecimento e auxílio para quem possa estar inserido neste cenário, seja como 

condenado ou como aqueles responsáveis pela manutenção da disciplina interna, e 

consequentemente, pelo fiel funcionamento desse tão questionado sistema. 

 Fomentar que novos e diversos estudos acerca do tema, para além de apenas um 

Estado da Federação e ainda para outros municípios do país, percebendo-se, como consta 

acima que, em dado recorte temporal, este objetivo alcançou, quase que plenamente a situação 

como um todo, o que deixa claro que se pode realizar tal feito, com uma gestão eficiente e 

com eficácia no emprego dos recursos diversos (REMIGIO, 2017). 
 

2 Referencial Teórico  

 

2.1 Estrutura Carcerária 

 

Podem-se verificar em abordagens diversas, como em Kuhnen et al. (2013) acerca do 

assunto, fruto da presente pesquisa, como a que propõe a estudar os Direitos Humanos 

Fundamentais, em relação ao sistema penitenciário nacional, partindo da observação dessas 

estruturas, expondo o quão deficitário encontram-se uma grande parte das unidades prisionais 

existentes no país. 
Como destaque, também dado por Silva (2013) para as dificuldades do sistema 

prisional em atender dignamente à população carcerária, na esfera dos direitos humanos 

destes, em não serem respeitados, denotando uma realidade verificada mais uma vez, na 

superlotação das unidades e na falta oferecimento de condições sanitárias, como uma das 

vertentes necessárias para a recuperação dos presidiários, visto que o tratamento nada digno 

fornecido àqueles que poderiam obter uma reeducação e uma devida recolocação social. 

Destaca-se ainda, que a prisão não cumpre seu dever de prevenir, reprimir e 

ressocializar o indivíduo encarcerado, justificando tal observação com base na questão da 

desigualdade social no país, dando, como solução para os problemas, uma revisão, não 

apenas, sobre o sistema prisional, mas também, para os demais setores marginalizados da 

sociedade brasileira, como pode-se verificar em Silva (2013), um melhor investimento no 

sistema em estudo, no qual possibilitaria o caráter ré-educativo, o que, demonstra não ser o 

sistema prisional, a gênese de celeumas tão inerentes à nossa sociedade, mas, sim, a falta de 

prioridade dado a esse tema. 
Assim, o Estado vem pensando, na privatização dos presídios, como nota-se em Pires, 

et al. (2008), que verifica que se torna necessário essa atuação do capital privado sobre aquilo 
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que o Estado não consegue atender de forma plena, como percebido na cogestão da secretaria 

de justiça com a empresa terceirizada, proporcionando aos aprisionados, o acesso à sala de 

aulas, oficinas de trabalhos, assistência médica entre outras coisas, isto é, com a devida 

dignidade. 

 Da mesma forma, para Kuhnen, et al. (2013), a privatização não deixa de ser uma 

alternativa exequível e apreciável para as unidades prisionais do país, pois, no contexto dessas 

unidades, os presos são obrigados a frequentarem aulas, trabalhos, cursos e diferentes 

atividades, além de serem permitidos aos encarcerados o acesso às bibliotecas, à assistência 

médica e odontológica, tudo implementado, com base em aprendizado de outros países, no 

estado capixaba, quando da criação de um presídio, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-

ES, que teve seu molde baseado nos EUA.  
 Complementando a abordagem adotada, Kuhnen, et al. (2013), ressalta que o 

envolvimento do capital privado junto às penitenciárias pode também ser relevante, visto às 

condições muito depreciadas em que encontram atualmente as instalações, o que, partindo de 

uma visão moral e humana pode representar um papel mais eficiente na atividade-fim do 

sistema em apreciação, qual seja a reeducação e o preparo dos detentos para seu retorno ao 

seio da sociedade. 
  

2.2 Sistema Carcerário Brasileiro 

 
 Percebe-se em análises, segundo Kuhnem et al. (2013), sobre o sistema penitenciário 

brasileiro, tais como superlotação, falta de higiene, ausência de assistência básica de saúde, 

entre outros, demonstrando que o Estado tenta achar uma solução para isso, pois está se torna 

preocupante, visto que a criminalidade mantém viés de crescimento, sem que haja espaços nas 

unidades. Destacam, em contrapartida, a divulgação de imagens e vídeos de um ambiente 

diferente da realidade observada em trabalhos midiáticos diversos, divulgados 

recorrentemente. 
 Tem-se em Sales (2015) uma certa concordância com o parágrafo anterior, dado que 

este autor denota a depreciação do sistema prisional, bem como a não observação dos dignos 

direitos dos apenados, que como já mencionado anteriormente, acabam por não receber, ao 

menos, um tratamento minimamente decente que deva ser dispensado a um ser humano, 

transformando-os em pessoas revoltadas, as quais não receberam, como observa-se, o devido 

tratamento que as levassem a uma mudança de comportamento, o que acarretará um retorno 

tortuoso para o mundo extramuros. 
 Destaque deve ser dado ao artigo de Silva (2013), publicado no site DireitoNet, no 

qual a autora concorda com os artigos anteriores, sob sua ótica, acerca da realidade do sistema 

penitenciário brasileiro e sobre o princípio da dignidade humana, não fugindo muito do 

contexto acima, pois aborda as dificuldades já demonstradas, dado, que o que foi estudado 

sobre o sistema penitenciário brasileiro, o tratamento que o aprisionado recebe se torna 

indigno, pois de acordo com a Carta Magna, é inconstitucional violar este princípio. Ratifica 

os problemas de infraestrutura já colocados nestas linhas, em relação àqueles que cumprem 

medidas de reclusão. 
 Também Silva (2013) destaca a superlotação e as doenças a que os aprisionados ficam 

expostos. Ressalta a falta de atendimento de saúde e pelo tratamento que recebem, quando 

acabam saindo e cometendo os mesmos erros, demonstrando que o Estado deveria rever essa 

distribuição de verbas, pois assim poderia colocar em prática os diversos projetos 

governamentais para as penitenciarias, diminuindo, assim a população carcerária, 

proporcionando, mais higiene, levando, desta forma, o aprisionado a ter de volta a sua 
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dignidade. Outra coisa que resolveria, seria melhorar ao salário dos agentes, pois assim 

diminuir-se-iam as oportunidades de corrupção e o descaso com os aprisionados. 
 Sob outra perspectiva, tem-se, na obra intitulada “Carcereiros”, Varella (2012) 

demonstrando o sistema penitenciário sob a ótica dos agentes que atuam naqueles ambientes, 

o que, na maioria dos estudos não é levado em consideração. As características de cada uma 

das unidades prisionais analisadas, bem como os dramas pessoais, histórias de vida e 

peculiaridades de cada um desses indivíduos envoltos em um universo completamente atípico. 

Destacando o cotidiano de pessoas que buscam levar suas vidas normalmente, ou seja, sem a 

privação de sua liberdade, mas com seus nervos à flor da pele, dado a ameaças recebidas por 

detentos, bem como às circunstâncias, nas quais estão inseridos sem as devidas condições e 

suporte para realizarem de forma eficiente suas atividades. 
 Destaca também os diversos núcleos penitenciários nos quais atuou, que contam com 

suas próprias especificidades, dificuldades relacionadas à administração e alocação de grandes 

e crescentes contingentes humanos, que dia a dia povoam as celas das instituições destinadas 

a esses fins, de acordo com o percebido em várias passagens, o que levou à abordagem desta 

obra, como principal motivação do presente artigo, isto é, não colocar sobre as costas de 

apenados ou de agentes penitenciários a responsabilidade pelos problemas encontrados em 

nosso sistema prisional (VARELLA, 2012). 

 A visão da obra supramencionada é parcialmente abordada por Silva (2013), quando 

também busca demonstrar as dificuldades encontradas por aqueles que trabalham diretamente 

junto a estes últimos, como agentes responsáveis pelo cerceamento da liberdade de pessoas, 

sem o menor apoio e reconhecimento, alertando para as péssimas condições de trabalho, 

aliadas a salários defasados e à falta de respaldo pelo Estado, o que pode acarretar o 

aliciamento desses profissionais, por parte de alguns detentos mais abastados, que passam a 

ter um tratamento diferenciado, para muito melhor obviamente. 

 No livro Prisões e punição no Brasil contemporâneo, Lourenço e Gomes (2013), 

levantam dados referentes às estruturas das diversas unidades penitenciárias ao redor do país, 

comparando-as às instalações próprias de labirintos como o do lendário Minotauro, e, fazendo 

ainda, observações mais ligadas às áreas de atuação dos trabalhos realizados pelos(as) 

detentos(as) durante o tempo em que nesses lugares permanecerem reclusos(as). 
 Ressaltam ainda Lourenço et al. (2013), que importante atenção deve ser dada à 

ligação ad aeternum intrínseca à sociedade acerca da pessoa antes encarcerada daquele ente 

reinserido em seu meio, após o cumprimento de alguma medida, qual seja, não manter sobre 

um ex-preso, a mácula de bandido para todo o sempre, mencionando para isso, Foucault 

(1989, 1990), acerca do sentimento arraigado em cada um desses indivíduos, os quais 

continuam levando consigo após serem postos em liberdade e retornarem ao seu convívio 

social, a sensação de ainda estarem presos, mesmo estando em liberdade. 
 Os autores acima fazem também uma análise sobre investimentos realizados no 

sentido de se buscarem além de ocupação para tempo possivelmente ociosos pelos indivíduos 

detidos, para a agregação de conhecimentos e qualificação, nos diversos ofícios 

disponibilizados com essa finalidade. Denotam ainda, que nos dias de hoje, no entanto, tal 

cuidado deixou de ser prioridade, tornando-se algo obsoleto e executado por um número cada 

vez menor de homens atuando nessas atividades. 
 Segundo Garutti e Oliveira (2012) as leis de execuções, se não forem aprimoradas para 

sua total aplicação, se tornam letras mortas, pois não terá efeito algum. Deveria haver 

instalações mais adequadas para o funcionamento das unidades, colônias agrícolas, entre 

outras, além da aplicação de penas mais alternativas para os aprisionados no regime fechado. 

É nesse quadro que a educação passa a assumir uma função preponderante no processo, seja 



6 

 

6 

 

como formadora de consciência social, sendo a escola e o ensino uma das maiores tábuas de 

salvação no sistema. 
 Denota-se ainda na obra acima, a busca histórica e bibliográfica, que é feita sobre o 

conceito e origem, da palavra pena, além de demonstrar também como o sistema penitenciário 

está relacionado àquela punição, que é imposta aos transgressores que tentam burlar a lei. 
 Teve um período da história que a punição era imposta exclusivamente como 

vingança, sendo considerada a lei mais forte, e sua extensão poderia ser morte, escravizado ou 

banido. Quando a infração era praticada por um membro do próprio grupo “a punição, em 

regra, era o banimento, conhecido como perda da paz, fazendo com que o infrator ficasse 

desprotegido, à mercê de tribos rivais” (CAPEZ e BONFIM, 2004, p. 43).  
 Mencionam alguns tipos de retrocessos neste contexto histórico, como os períodos das 

vinganças: privada, pública, divina; além dos períodos: humanitário, criminológico ou 

científico; e o período atual – uma nova fase, a qual mostra como eram os castigos em relação 

ao cumprimento das penas. 

 Mais tarde, denotam, tomando como base o Código Penal de 1891, percebe-se que, 

desde o Brasil colônia, até a década de 1984, como o sistema penitenciário, teve um avanço 

significativo, e foi dividido por estabelecimentos prisionais, tais como: penitenciária, colônia 

agrícola, albergues, hospitais de custódias e etc. (CAPEZ e BONFIM, 2004, p. 43). 

 

2.3 O Sistema Penitenciário do Espírito Santo 
 

 O trabalho de Tavares e Menandro (2008) é mais específico em analisar a vida 

intramuros dos cidadãos encarcerados no Estado do Espírito Santo, buscando verificar os 

modos de vida produzidos nas celas e por estas, de acordo com o conhecimento de alguns 

integrantes desse processo de constituição de indivíduos que se encontram detidos nas mais 

diversas instituições prisionais daquela Unidade da Federação. 
 Os autores relatam a localização do Complexo Penitenciário de Vila Velha, dando 

ênfase à segurança envolvida no entorno da unidade, o que proporciona menor possibilidade 

de evasão, já que fica numa área peninsular, cercada de consideráveis porções de água, com 

rígida identificação no acesso à unidade, bem como vários pontos de vigilância, todos 

empregando policiais devidamente armados, além de pontos altos para observação da área do 

complexo. 
 Percebe-se ainda em Tavares e Menandro (2008) o destaque dado à realização de 

atividades desenvolvidas pelos internos, com vistas a gerar a tão buscada ressocialização, por 

meio de diversas atividades desencadeadas pelos indivíduos reclusos, o que os coloca em 

ocupações as mais variadas, havendo, inclusive uma hierarquia entre estes trabalhos 

realizados (à exceção do serviço de capinar as áreas da penitenciária), tudo com o intuito de 

valorizar o que é gerado, bem como atrair o interesse dos apenados para a execução das 

tarefas, às quais são designados, de acordo com seus perfis, diante de devida triagem realizada 

pelo corpo do serviço social da unidade. 

 Demonstram Pires e Palassi (2008) entrevistas realizadas junto a 04 (quatro) presos do 

Instituto de Readaptação Social de Vila Velha (ES), observando o lapso temporal de 01 (um) 

ano entre cada uma delas. Estas entrevistas seguiram o suporte da metodologia de se buscar, 

por meio de práticas discursivas obter-se a produção de sentidos, o que leva a adoção de uma 

postura construcionista, dando outro sentido à interação entre o sujeito e o objeto para fora da 

ideia cristalizada de dualidade. 
 Os 04 (quatro) casos mais especificamente investigados são demonstrados a partir do 

destaque dado às realidades vivenciadas pelos indivíduos entrevistados, de seus sentimentos, 
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frente à experiência da vida na prisão e seus próprios modos de vida, sendo que os autores 

destacam também, que, entre os demais encarcerados na unidade citada na análise. Além das 

entrevistas realizadas, encontravam-se, também, sob perspectivas diferentes, pessoas 

apresentando uma realidade diversas, qual seja, trazerem consigo um contexto de serem 

condenados para o resto de suas vidas e, assim, para sempre estigmatizados, tendo apenas a 

morte como um ponto final para esta situação. 
 Pode-se então, de acordo com estes autores, sob o ponto de vista dos apenados e 

responsáveis pelos presídios, como é o impacto da inserção de empresas privadas, como, 

mencionado por Junqueira (2005), onde destacam a existência de fases que cercam a 

implementação do trabalho, por parte dos indivíduos em cumprimento de medidas restritivas, 

sendo que a primeira delas remete à dignificação do homem, através da realização dessas 

atividades laborais, com vistas ao abandono da situação de transgressor. A segunda, cita a 

execução de afazeres o sob um prisma de punição pelo crime cometido; e finalmente e mais 

recorrente, encarar essas tarefas como uma forma de se viabilizar seu retorno digno à 

sociedade, conforme o termo devidamente empregado: ressocialização. 
 Desta forma, cabe dar maior destaque, no contexto do presente estudo, que este último 

e terceiro estágio e novamente recorrendo a Junqueira (2005), o papel do trabalho prisional, 

como forma facilitadora de reintegração do preso, junto à comunidade da qual faz parte, 

proporcionando a ele uma melhor estrutura psicológica, aliada à manutenção do 

condicionamento físico e assim, de sua higidez física. 

 O que leva o sistema carcerário, a partir do momento que encontra-se inserido em um 

contexto de entrada do capital privado, é a de utilizar esse trabalho dentro das unidades, cuja        

mão de obra é barata, destacando-se que o preso não tem grande retorno desse trabalho, pois a 

desigualdade proporcionada pelas empresas para com os apenados não tem retorno 

significativo, já que não há remuneração baseada em termos mensuráveis, como produção, 

por exemplo, além de melhores condições, tanto em aspectos estruturais, como no que diz 

respeito à integridade física, higiênica, sanitária, entre outras que cercam a dignidade daquelas 

pessoas. 

 Como bem sabemos, no sistema penitenciário federal e, consequentemente, nas 

demais unidades da federação, há uma população carcerária enorme, independente de gênero, 

e, neste contexto de superpopulação, sempre acontecem casos de abusos sexuais, falta de 

atendimento à saúde, entre outros problemas que degradam o sistema carcerário 

(JUNQUEIRA, 2005). 

 Mesmo com o trabalho, Young (2010) destaca que a reincidência do preso para com o 

crime, é grande, isso porque a sociedade ainda o percebe como uma pessoa a quem não se 

pode dar mais uma chance após o cumprimento de sua pena, retornando ao início do ciclo da 

má distribuição de renda, geradora da enorme desigualdade social, na qual estamos inseridos 

no Brasil, o que eleva os níveis de violência e desvios de conduta, que fazem inflar nosso 

sistema penitenciário, o qual apresenta alarmantes índices de superlotação de unidades 

prisionais, que ferem, entre outros aspectos, a dignidade das pessoas, que naqueles cenários 

estão inseridas e nesta situação se encontram desde a sua concepção, se analisadas as 

condições que nossa estrutura de saúde, educação, segurança, saneamento básico, além das 

demais necessidades básicas para um ser humano viver de forma digna, mas, que não são 

devidamente proporcionadas às camadas mais vulneráveis de nossa população, nos mais 

diversos rincões de nosso país. Isto posto, acaba por se tornar como justificativa para que o 

ex-detento retome ao desvio de conduta e acabe por voltar à situação anterior, já que não 

encontra nenhuma alteração positiva no contexto no qual encontra-se inserido. 
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Verifica-se, então, que Garutti e Oliveira (2012), nos mostram uma visão histórica 

sobre o sistema penitenciário, por meio de uma pesquisa bibliográfica, junto a autores e 

estudiosos de outras áreas, pretendendo, com isso, investigar sobre a evolução da 

criminalidade em seus mais variados contextos, da condenação do delinquente que marca sua 

incômoda presença nos grupos sociais pertencentes, e que após a sua condenação, se torna 

invisível para a sociedade. 
 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

De acordo com o que dissertam Barros e Lenfeld (1986), tem-se, como forma de 

estudo do objeto e observados como critérios de pesquisa descritiva, como anteriormente 

mencionadas: a bibliográfica e de campo, por meio da consulta de artigos, livros e 

publicações diversas, bem como a entrevistas, junto ao público envolvido, com vistas à 

obtenção de dados que possam melhor amparar o fenômeno em apreciação, por meio de 

perguntas contidas em um questionário, já que busca-se resultados atinentes ao dia a dia das 

pessoas inseridas no contexto da instituição prisional em análise. 
 Percebe-se ratificada a importância do estudo realizado, conforme preceitua Ferrari 

(1982), o qual defende os critérios de pesquisa, em virtude dos meios empregados para se 

alcançarem os dados buscados, que, conforme já referido, foram obtidas via leitura de textos 

variados acerca do fato, bem como, levar tanto aos detentos recolhidos na unidade em análise, 

assim como, aos servidores, os quais atuam nos papéis de agentes e ainda nos setores 

administrativos desta, questionários distintos que busquem dirimir questões e problemas, 

porventura verificados por ambos os lados, por parte daquelas pessoas que se encontram 

naqueles locais enquadradas. 
 Entendendo como fim, a pesquisa descritiva, como aquela que se propõe a trazer à 

tona as peculiaridades de determinada população, podendo ainda, evoluir para que se 

estabeleçam interatividade entre diversos fatores, bem como, servir de base para pesquisas 

explicativas, já que não traz em seu conceito, a finalidade de explicar, mas sim, apenas 

denotar os fenômenos verificados (FERRARI, 1982). 

 Já quanto aos meios empregados para a realização da pesquisa de campo, utilizada 

neste, como a que pode ser verificada junto ao local, onde estão encerrados os alvos do 

estudo, incluindo, como já anteriormente citado, os questionários usados para a obtenção de 

dados, com vistas à devida análise destes.  

 Pontos e conceitos destacados, por Gil (1988), no qual amparam-se as empreitadas 

realizadas e direcionadas, tanto ao público encarcerado na unidade prisional ora analisada, e 

ainda, aqueles homens e mulheres que prestam serviço na mesma instituição. Questionando 

assuntos diferentes e de interesses, da mesma forma diversos, dado às necessidades que cada 

uma das partes envolvidas têm como suas facilidades, dificuldades e possibilidades de 

melhoria de seu ambiente de convivência diária, tais como questões relacionadas à: estrutura 

da unidade, lotação de celas, limpeza e higiene, segurança de detentos e de agentes 

penitenciários, entre tantas outras. 

 Importante ainda, destacar as colocações contidas em Zanella (2009), que preconiza 

aspectos relevantes acerca da pesquisa a ser realizada, tais como: o que se vai pesquisar, o 

porquê, para quê e como realizá-la, do mesmo modo os meios/recursos, os quais serão 

empregados na sua efetivação.  

 Assim, planejar a pesquisa antes de iniciá-la tem papel preponderante na viabilização 

do estudo, visando a melhor busca e apreciação dos dados, que darão amparo às análises 

esperadas. Destaca também os fatos que cercam a execução da pesquisa de campo, tão 
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importante para a especificidade do fenômeno em observação, como o estreitamento do 

contato com as pessoas que serão abordadas, assim como, devidamente fazer a apresentação 

do que é alvo da pesquisa que está sendo realizada, e, após isso, adotando-se o mecanismo 

supracitado do questionário, sendo empregado para tal, os formuladores deste trabalho, com 

perguntas, para além das já relacionadas, também direcionadas aos trabalhadores que prestam 

serviços na unidade prisional, tais como: escala de serviço, condições de segurança, 

deslocamento para o local de trabalho, alimentação, entre outros aspectos importantes para 

estes. 
O estudo para este trabalho sobre o Sistema Prisional foi realizado, na cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, contando com uma pesquisa de campo, junto a 30 (trinta) 

entrevistados, para identificar a diversidade de opiniões, as possibilidades de melhorias e as 

vantagens verificadas, junto à penitenciária em tela, frente a tantas outras. Foram ouvidos 

indivíduos, em sua maioria (70%), entre 25 (vinte e cinco) e 35 (trinta e cinco) anos de idade, 

sendo o quantitativo mais representativo de pessoas pardas e negras (80%), embora não se 

possa desconsiderar que há também na unidade, um representativo efetivo de cidadãos de pele 

clara, especialmente os que aparentam mais idade. Cabe ainda ressaltar que apenas 10% dos 

entrevistados possuem o ensino médio completo, que 70% não possuem o fundamental 

concluído, restando 20%, ou com o ensino fundamental completo ou ensino médio 

incompleto. 
 

4 Resultados e Discussões 

 

A pesquisa baseou-se em consultas bibliográficas, junto a artigos e obras diversas 

acerca do assunto, como descrito por Lakatos & Marconi (1987, p. 66), e ainda, qualitativa, 

com consultas, entrevistas, com perguntas estratégicas, sobre os desafios, as deficiências, 

dificuldades, por parte de ambas as partes, em um universo flutuante de cerca de 800 

(oitocentos) detentos, quando a capacidade seria de aproximadamente 450 (quatrocentos e 

cinquenta)  e entre 13 (treze) e 20 (vinte) agentes penitenciários, ou seja, um déficit relativo a 

esses servidores, já que, teoricamente, deveriam haver 05 (cinco) internos para cada agente, 

sobre: regime de trabalho, regime de coerção, entre outros. Os dados são relativos a 20 (vinte) 

detentos e 10 (dez) agentes, sendo executada em dias diferentes, em turnos distintos de 

trabalho, com vistas a evidenciar a isenção, quanto a possibilidade de parcialidade das 

opiniões, havendo, no entanto, a condição de um conceito arraigado, junto a um grupo ou 

outro, quanto ao que deve ser mudado, implementado, retificado ou mantido, buscando 

identificar alternativas que possibilitem o melhor funcionamento do nosso sistema prisional. 

(ALMEIDA, 1996, p. 4) 
Pôde-se verificar na pesquisa realizada para ensejar o presente artigo, que entre os 

agentes penitenciários as abordagens são diversas, dado que, quanto a: estrutura, limpeza e 

segurança externa, quando os resultados apontam índices ótimos, para mais de 60% do 

público pesquisado; havendo ainda, que se ressaltar a obtenção de dados consideráveis em 

relação aos resultados acima referenciados, visto que foram também absorvidas respostas para 

“regular” e “ruim”.  
No que diz respeito aos quesitos: lotação, segurança interna e alimentação; encontram-

se parâmetros mais negativos em relação ao trabalho efetuado, dia a dia por servidores, que se 

dedicam diariamente à manutenção da disciplina de transgressores desta.  
Quanto ao regime de trabalho, não resta dúvida, de que para os agentes, o mais 

interessante é que seja adotado o sistema de 40 horas semanais, mas não sendo isso possível, 

usufruir da escala de 24 x 72. 
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No que diz respeito aos internos, as perguntas, e consequentemente as respostas são 

diferentes, acerca de: acomodações de celas, alimentação, atividades internas e visitas; os 

resultados obtidos pela pesquisa foram por muito satisfatórios, em virtude do que destaca, 

que, mesmo mediante grave crise político-institucional-financeiro, pode-se denotar que o 

Estado do Espirito Santo e em síntese, a Unidade Prisional de Cachoeiro do Itapemirim/ES, 

embora, ainda, demonstre oportunidades de melhorias no que diz respeito ao trato para com 

os detentos, como para os servidores lotados nestas instituições, apresentam resultados 

bastante destacados nesta seara, onde significativos investimentos foram realizados, além da 

entrada do capital privado na administração carcerária.  
 Verifica-se, no que tange às potencialidades do sistema em análise, que existe 

claramente a possibilidade de proporcionar estruturas ainda melhores (salas de estudo/vídeo, 

assistência médica e odontológica, oficinas para trabalho, etc.) e de forma mais sistematizada 

(circuitos eletrônicos de vigilância e controle automatizados das celas) na organização dos 

ambientes dessas unidades, por meio de sua gestão, pela inciativa privada, que pode viabilizar 

as melhorias observadas em prol não apenas dos apenados, enquanto reclusos, mas, 

sobretudo, na preparação destes, para seu retorno à família e à sociedade. 
Na abordagem, verificou-se, um índice muito baixo em relação à formação escolar, 

mesmo havendo processo de contratação de professores devidamente habilitados, para 

trabalharem nessas unidades, o que, no entanto, não quer dizer ser este o único problema 

vivenciado pelos detentos das diversas instituições que compõem o sistema prisional do 

Estado do Espírito Santo. Flagrantes são as condições precárias das instalações, assim como a 

superlotação dessas unidades, que mesmo diante de iniciativas empreendidas com vistas à sua 

dinamização e melhorias, deixam ainda muito a desejar. 

 
Figura 1 – Pesquisa dos Agentes Penitenciários 

 

AGENTES ÓTIMO (%) REGULAR (%) RUIM (%) 

Estrutura da Unidade 60 32 8 

Lotação 25 60 15 

Limpeza da unidade 70 30 0 

Segurança Interna 30 60 10 

Segurança Externa 60 25 15 

Alimentação 25 70 5 

Escala de trabalho 24 x 72 90 10 0 

Escala de trabalho 40 horas semanais 95 5 0 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura2 – Pesquisa dos Internos (Detentos) 
 

INTERNOS ÓTIMO (%) REGULAR (%) RUIM (%) 

Acomodações das celas 5 15 80 

Alimentação 70 25 5 

Atividades internas 80 20 0 

Formação Escolar 25 65 10 

Visitas 80 15 5 

Fonte: Elaborado pelos autores  
 

5 Conclusão 
 
 Verifica-se, em singela análise que a unidade em estudo, considerando o contexto do 

sistema penitenciário nacional, apresenta oportunidades de reinserir seus detentos, de forma 

cidadã, junto ao seio da sociedade capixaba, bem como, em outros rincões onde possam ter 

sua origem, dado às possibilidades geradas durante o tempo de cumprimento de pena. 
 Tomando como base a pesquisa realizada junto ao sistema prisional do Estado do 

Espírito Santo, para análise do presente projeto, pode-se abordar a importância da atuação de  

empresas privadas na administração dessas organizações, o que afasta destes meios a 

ociosidade, além de dar ocupação útil e rentável para os envolvidos nos processos, bem como 

para a sociedade como um todo, que é a maior interessada em uma melhor reintegração dos 

detentos, demonstrando as possibilidades de melhorias na qualidade da busca do objetivo 

precípuo de unidades prisionais. 
 Desta forma, percebe-se e merece destaque a oportunidade de se empreender maior e 

mais profundo estudo acerca das instituições em análise, visto que as possibilidades por estas 

oferecidas, podem servir, inclusive, de referência para que outras penitenciárias, ou, unidades 

correlacionadas possam adotar mecanismos que proporcionem maior eficiência e eficácia, 

além de, maior efetividade, no atingimento de seus objetivos, quais sejam, resguardar 

dignamente aqueles que estão sob sua custódia; bem como da sociedade para a qual esta 

organização prisional irá devolvê-los em tempo oportuno. 
 Longe, como já mencionado, de encerrar os estudos e pesquisas sobre assunto tão e 

gradualmente mais atual, consegue-se, ao menos, encontrar uma real oportunidade de 

melhoria, visto que, afinal, aqueles que nessa condição se encontram não podem ser 

condenados pelo restante de suas vidas, mas sim, apenas, que essas punições possam servir 

como medidas educativas e disciplinadoras para a sequência da vida destes indivíduos, que 

não podem e muito menos devem ser relegados, à propensa marginalização, dado as 

circunstâncias. 
 Em contrapartida, há de se considerar, ainda os servidores, que, entregues à própria 

sorte, são responsáveis por custodiar em representação ao Estado, aqueles cidadãos apenados. 

Quanto aos agentes públicos, também se tornam dignos de estudos e pesquisas mais 

aprofundadas, visto a relevância do trabalho que prestam, mesmo diante dos poucos recursos 

destinados à execução de suas funções; e ainda, sem o devido respaldo jurídico e social. Nesta 

premissa, torna-se necessário investir no capital humano, valorizando a atuação dos 
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profissionais, ressaltando, a importância das atividades desenvolvidas, de modo a fornecer o 

devido apoio para propiciar uma condição de trabalho que os estimule a agir de forma a ser 

um instrumento reeducador e proativo na esfera de suas atribuições, cumprindo com o esmero 

que lhes é peculiar, sua missão diuturna. 
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