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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre a 
instituição prisão, sua historicidade e transformações, tendo 
como lócus da pesquisa a Unidade Prisional de Parintins/AM a 
partir dos seus aspectos físicos e humanos na perspectiva de 
direitos. Como estratégia metodológica foi utilizada o estudo de 
caso e como técnicas e instrumentos as entrevistas com roteiro 
de perguntas, observação sistemática para melhor apreensão 
da realidade, revisão de literatura e análise documental. Os 
resultados indicam que a Unidade Prisional de Parintins dispõe 
de serviços efetivados de forma fragmentada e fragilizada. 
Instalações precárias, inadequada que não oferece condições 
mínimas à efetivação da LEP. 
 
Palavras-chave: Instituição. Prisão. Direitos.  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the prison institution, its historicity 
and transformations, with the locus of the search Prison Unit 
Parintins / AM from its physical and human aspects in the right 
perspective. As a methodological strategy was used the case 
study and as techniques and instruments interviews with script 
of questions, systematic observation to better grasp of reality, 
literature review and document analysis. The results indicate 
that the Prison Unit Parintins has hired a fragmented and 
weakened form services. Poor, inadequate facilities does not 
offer minimum conditions to effect the LEP. 
 
Keywords: Institution. Prison. Right. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo versa sobre a instituição prisão, sua historicidade e 

transformações, destacando a Unidade Prisional de Parintins/AM, seus aspectos físicos e 

humanos na perspectiva de garantia de direitos previstos na legislação.  

A Lei de Execução Penal – LEP, nº 7.210, de 1984, versa que é 

responsabilidade do Estado prover as condições necessárias e prestar assistência às (aos) 

presas (os), estendendo-se ao egresso, para que os objetivos de punir, transformar e 

ressocializar, previstos em legislação sejam alcançados. Embora no decorrer da história a 

prisão se mostre como uma instituição que surge exclusivamente para “punir”, percebe-se 

que o Sistema Prisional Moderno tem buscado superar essa visão reducionista. Deve-se 

considerar que com o passar dos tempos às formas de punições foram modificadas, e as 

penas, principalmente a de privação de liberdade ganhou outras finalidades e não somente 

a de “punir”.   

Nesse sentido, os avanços jurídicos e a criação de legislações voltadas para 

esse campo contribuíram de forma significativa para progressos no Sistema Prisional. 

Porém, ainda são muitos os entraves encontrados para a efetivação desses direitos, como: 

estruturas precárias; serviços não prestados; tratamento desumano; o uso da força de forma 

abusiva, entre outros. Evidenciando, a ausência de políticas públicas, implicando assim no 

agravamento das mazelas, das quais são reféns as Unidades Prisionais. O presente estudo 

tem por objetivo descrever as fragilidades identificadas na Unidade Prisional de Parintins, a 

partir do enfoque teórico sobre as instituições sociais. 

Como estratégia metodológica foi utilizado o estudo de caso a partir da 

abordagem teórica de Yin (2005) tendo como local de analise a Unidade Prisional de 

Parintins. Os sujeitos foram os profissionais inseridos nesta Unidade. Esta pesquisa é parte 

da construção teórica de um trabalho de conclusão de curso em Serviço Social que versa 

preliminarmente sobre o conceito de instituição em especial a prisão, tendo como referencia 

teóricos os estudos de Foucault (1987), Berger e Luckmann (2009), Berger e Berger (1977), 

Goffman (1974). Foram realizadas entrevistas com roteiro de perguntas, observação 

sistemática para melhor apreensão da realidade. Concomitante a este processo foi realizada 

a revisão de literatura, tendo como categoria principal a Instituição. Também, foi realizado 

um levantamento documental nos registros da Unidade Prisional com objetivo de coletar o 

numero de pessoas em situação de prisão.   

 

2.  ANÁLISE INSTITUCIONAL 

 



 
 
 

                  

A sociedade é composta por diversas instituições sociais, há aquelas de 

proteção e formação como a família, as constituídas para garantir direitos como o Estado e 

a justiça, e as para impor punições, normas e leis como as judiciarias e as unidades 

prisionais. Entre as diversas funções das instituições a primordial é estabelecer a ordem 

social.  

Berger e Luckmann (2009) sinalizam que a “ordem social” não faz parte da 

“natureza das coisas” e sim da natureza dos seres humanos, onde o contato de um com os 

outros permite criar possibilidades dando sentido às ações. 

 De acordo com Berger e Luckmann (2009, p. 79): “A institucionalização ocorre 

sempre que há uma tipificação recíproca de ações habituais por tipos de atores. Dito de 

maneira diferente, qualquer uma dessas tipificações é uma instituição”. Dessa forma, 

entendemos que a operacionalização repetida de ações revelam as primeiras formas de 

organização da sociedade, bem como, a origem da institucionalização. 

Baremblitt (2002, p. 25) ao conceituar instituições pondera que:  

 

As instituições são lógicas, são arvores de composições lógicas que, segundo a 
forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas e, 
quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou 
regularidades de comportamento.  

 

Diante disso, implica dizer que Baremblitt (2002), Berger e Luckmann (2009) ao 

realizar suas análises sobre instituição, colocam esta como resultado da sociedade, e a 

sociedade como resultante das relações sociais. O que interessa dizer que o ponto de 

partida é o ser-humano, suas formas de socialização e a valoração que é atribuída às suas 

atividades como forma de controle social. Assim, existem autores que referenciam as 

instituições como “instituições sociais”.  

 Segundo Berger e Berger (1977) as instituições sociais são um conjunto de 

normas, padrões, leis, valores e práticas que regem as relações entre os homens. Os 

autores apontam cinco principais características fundamentais de uma instituição: a 

exterioridade; a objetividade; a coercitividade; a autonomia moral e a historicidade. 

As instituições sociais contêm itens imprescindíveis para explicar as ações 

individuais e coletivas que perpassa a socialização de gerações. Berger e Luckmann (2009) 

partem da ideia de que o ser humano não pode esquecer que a objetividade do mundo 

institucional, apesar de constante, é fruto dele, onde o ser humano como produtor e o 

mundo social produto dele encontram-se em uma relação dialética contínua.  

Destarte, é notório o quão as instituições influenciam na reprodução da vida 

social e como elas se fazem presente no cotidiano exercendo poder sobre os sujeitos 

sociais.    



 
 
 

                  

As instituições se constituem de fatos históricos, ou seja, trazem consigo uma 

história que auxilia na compreensão de sua gênese, existência e função social. A função 

social difere uma instituição da outra, podendo assim estar relacionada a interesses 

particulares ou coletivos, agregadas a questões socioeconômicas, culturais, políticas e 

religiosas. Goffman (1974) salienta que toda instituição tem tendência de “fechamento” 

sendo que algumas são mais fechadas que outras. As prisões por sua vez, tem o 

fechamento como caráter total e por isso é denominada pelo autor como: instituição total.   

Para Goffman (1974) as instituições totais agem dentro de seus contrastes como 

força estratégica no controle dos homens. Cabe aqui destacar que para melhor 

compreensão o autor caracteriza os protagonistas dessas instituições, em: internado e 

equipe dirigente. Sendo assim a instituição, também, é um local de resistência e trabalho 

onde os indivíduos internados partilham de situações semelhantes e estão sobre constante 

vigilância. As instituições totais são regidas por regras e atividades, na maioria das vezes 

obrigatória e a vida familiar é bastante restrita aos internados, afastando eles o máximo do 

mundo exterior. 

Berger e Luckmann (2009, p. 89) enfatizam que, “as instituições devem 

pretender, e de fato pretendem ter autoridade sobre o individuo, independente das 

significações subjetivas que este possa atribuir a qualquer situação particular”.  Isso nos 

aponta para o mundo institucional como o mundo da maioria, do coletivo, do universal. 

As instituições totais tem como finalidade o controle do individuo, buscando 

mecanismos que ajustem este às imposições institucionais. A prisão é um tipo de instituição 

total, e mostra claramente a característica de coerção legitimada que adentra esses 

espaços. 

  

3. HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES PRISIONAIS 

 

A gênese da prisão e sua institucionalização estão vinculadas a prática de punir, 

essas “punições” realizavam-se de diferentes formas, variando de tempo e lugar. Entretanto, 

ainda que adotadas em diferentes épocas, essas práticas existiam para atender ao modelo 

socioeconômico hegemônico vigente. 

Foucault (1987) em Vigiar e punir: historia da prisão, faz um recorte histórico 

trazendo elementos fundantes da instituição prisão, colocando em evidencia as relações de 

poder que o ato de punir detém sobre os corpos humanos. Entre as formas de punir mais 

antigas, o suplício foi por muito tempo a prática de castigo adotada pela sociedade para 

“crimes” cometidos contra o soberano, onde cenas de horror, tortura e execuções eram 



 
 
 

                  

expostas para a população a fim de que o medo zelasse pela ordem, ou seja, a cerimônia 

do suplício coloca em plena luz a relação que dá poder a lei (p. 43). 

O autor, também, sinaliza que o suplício foi bastante utilizado até meados do 

século XIII. Não era outra coisa que punia se não a própria dor, pessoas tinham suas vidas 

ceifadas das formas mais sangrentas e bizarras em cerimonias assistidas por todos, para 

servir de exemplo para a população.  

Foucault (1987) mostra como a prática do suplício predominava em alguns 

momentos históricos na sociedade. Na segunda metade do século XVIII o suplício é 

questionado e repudiado por teóricos, filósofos, juristas, magistrados e também por uma 

parte significativa da população. Com as manifestações de indignação referentes às formas 

de suplício, foi preciso se pensar em outras formas de punir.  

No século XIII evidenciava-se uma transição de modelo econômico na 

sociedade. O sistema feudal aos poucos vai desaparecendo na historia e o sistema de 

produção capitalista se consolida como novo modelo socioeconômico na sociedade. É 

nessa transição de poder que emerge a “prisão” como privação de liberdade.  

Em seu livro Vigiar e punir, Foucault (1987, p. 25) relaciona os regimes de punir 

aos sistemas de produção em ordem cronológica e corrobora que, 

 

 numa economia servil, os mecanismos punitivos teriam como papel trazer mão-de-
obra suplementar — e constituir uma escravidão “civil” ao lado da que é fornecida 
pelas guerras ou pelo comércio; com o feudalismo, e numa época em que a moeda 
e a produção estão pouco desenvolvidas, assistiríamos a um brusco crescimento 
dos castigos corporais — sendo o corpo na maior parte dos casos o único bem 
acessível; a casa de correção — o Hospital Geral, o Spinhuis ou Rasphuis— o 
trabalho obrigatório, a manufatura penal apareceriam com o desenvolvimento da 
economia de comércio. Mas como o sistema industrial exigia um mercado de mão-
de-obra livre, a parte do trabalho obrigatório diminuiria no século XIX nos 
mecanismos de punição, e seria substituída por uma detenção com fim corretivo. 

 

Nesse sentido Foucault (1987) implica dizer que há uma “economia política” do 

corpo, onde são nas relações reciprocas e complexas que se expressam as relações de 

força, dominação e poder. O corpo tem um papel fundamental nessas relações, porém o 

autor pondera que ele só se torna força útil quando é produtivo e submisso ao mesmo 

tempo. 

O controle de seus corpos e de seu tempo torna-se economicamente viável, pois 

ao mesmo tempo em que a prisão pune, ela se apropria da força de trabalho desses 

indivíduos. Silveira (2009) corrobora que o trabalho utilizado nas prisões foi pensado para os 

abastados na sociedade, e esta ligada também as pessoas de outros países e regiões que 

se deslocavam a trabalho e no final do feudalismo ficaram a mercê do sistema 

socioeconômico vigente. 



 
 
 

                  

Quando questão da pobreza passou a ser um problema social, fez com que esta 

deixasse de ser uma condição de desmoralização social para ser um problema de 

degeneração humana. É nesse momento que a administração penitenciária constitui-se 

como um problema a ser resolvido exclusivamente pelo Estado. “Assim, a segurança e a 

contenção da marginalidade deixam de ser uma questão da localidade, como na Idade 

Média, e firma-se como um problema público, de toda a sociedade”. (Silveira, 2009, p. 36) 

Foucault (1987, p. 20) discorre sobre a prisão como resultado de uma 

jurisprudência a partir da Idade Média. Sem descartar as dificuldades e a lentidão com os 

quais eram tratados os inquéritos, pois dependiam de condições especificas para apreensão 

e execução de um julgamento como verdade bem fundada. Estas condições dividiam-se em 

três conhecimentos, sendo eles: conhecimento da infração: conhecimento do responsável e 

conhecimento da Lei. Nesse momento não é somente a pessoa “criminosa” que está sendo 

julgada, e sim todo um conjunto. O “crime” é entendido para além da pessoa que o pratica. 

As prisões para Foucault são como “aparelho disciplinar exaustivo”, por agregar 

a seu cargo todos os aspectos do indivíduo. Para ele o traço característico das instituições 

disciplinares está desenhado no seu modelo de arquitetura, destacanto o Panóptico, 

elaborado no século XVIII pelo jurista inglês Jeremy Bentham.  

O projeto arquitetônico do Panótico é descrito como: “na periferia, uma 

construção em anel; no centro, uma torre: esta vazada de largas janelas que se abrem 

sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, [...]”. (Idem, p. 165). 

Nesse sentido, entende-se que a instituição prisão deveria ser um lugar que 

surge com a finalidade de punir, intimidar e reformar, porém, a característica de punir que 

perpassa o espaço prisional mostra o quanto contraditório são os objetivos para os quais ela 

foi criada, uma vez que punir se apresenta como única e exclusiva finalidade. Esse caráter 

punitivo foi diagnosticado como equivoco no surgimento das prisões por Foucault.  

Segundo Jesus (2012, p. 19-20), “foi nos Estados Unidos que surgiram as 

primeiras penitenciárias, porém estabelecimentos antecedentes situados em Amsterdam, na 

Alemanha e na Suíça, já empregavam a pena privativa de liberdade”. Os sistemas de 

reclusão norte-americana se diferenciavam a partir do modelo que era adotado, a exemplo 

desses modelos temos o de Auburn e o de Filadélfia. No Brasil, o sistema penitenciário 

surge sobre influência do modelo europeu: o panótico.  

No século XVIII, a primeira prisão construída no Brasil encontrava-se no Rio de 

Janeiro, na época considerada província do país.  Jesus (2012, p. 22), também pondera que 

“a Casa de Correção do Rio de Janeiro, a qual posteriormente deu origem ao, já desativado, 

Complexo Penitenciário Frei Caneca, se constituiu como uma das primeiras penitenciárias 

modernas da América Latina”.  



 
 
 

                  

No século XIX, no Brasil, além da Casa de correção do Rio de Janeiro outras 

penitenciárias, como: a Casa de Correção em Pelotas, a Casa de Detenção do Recife e a 

Casa Penitenciária de Fortaleza foram construídas, marcando assim o inicio da prisão como 

forma de punir no Brasil.  

No Amazonas o crescimento populacional sempre se concentrou em Manaus, 

juntamente com o crescimento econômico. Imigrantes de diversas regiões eram atraídos por 

conta de “melhores condições de vida”, entre estes os nordestinos. Os índios escravizados, 

na época, (estimada no século XXII) também compõe essa população. O aumento 

demográfico na região fez com que a criminalidade tomasse uma proporção significativa. 

Ferreira e Valois (2010) apontam que esses aspectos, dentre outros, influenciaram no 

aumento de presos. 

Em 1791, no governo de Manuel da Gama Lobo d’Almada, foi criado à primeira 

“cadeia” em Manaus, situada na atual praça D, Pedro II, na época Praça do Quartel ou 

Praça do Pelourinho. 

A Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, instituída pela Lei 

524, de 18.10.1906, no governo de Constantino Nery, foi inaugurada no dia 19.03.1907, com 

característica da instituição total baseadas no preceito de Bentham, o panótico.  

Sobre a penitenciária, Ferreira e Valois (2010) destacam que ainda nos últimos 

dez anos, esse lugar apresentou casos de tortura e punições desumanas, “cela pequena, 

molhada e sem luz, onde os presos eram jogados sem roupa para cumprir punição 

disciplinar. Espancamentos oficiais faziam parte da rotina desse estabelecimento”.  

Atualmente a instituição não tem mais no nome a palavra ‘penitenciaria’ e sim 

Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa. Além desta, existe outros estabelecimentos penais 

na Capital: Complexo Penitenciário Anísio Jobim; Unidade Prisional do Puraquequara; Casa 

do Albergado de Manaus; Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; Centro de 

Observação e Instituto Penal Antônio Trindade-IPAT.    

As fragilidades para as criações das Unidades Prisionais pelo Brasil e 

Amazonas, refletiram no município de Parintins. Município este com baixos índices de 

desenvolvimento humano, uma população que vive a deriva das políticas públicas, 

dependente de um mercado de trabalho precarizado e informal. 

 

4. UNIDADE PRISIONAL DE PARINTINS 

 

Observando o processo histórico da Unidade Prisional identifica-se uma 

ausência de planejamento na construção de um presídio para o Município. A Unidade 

Prisional que hoje funciona é resultado de uma Delegacia de Polícia que antes funcionava 



 
 
 

                  

no prédio. Com pequenos ajustes, a partir do dia 1º de Fevereiro de 2001 foi inaugurada a 

Unidade, a fim de receber presos provisórios e sentenciados. 

 

4.1 Aspectos físicos e humanos 

 

 Com relação aos presos, a Unidade trabalha com três regimes de pena: 

semiaberto; aberto e fechado. No regime semiaberto encontra-se 61 (sessenta e um) 

homens e 4 (quatro) mulheres. No regime aberto há 22 (vinte e dois) homens e 8 (oito) 

mulheres. De acordo com entrevistas realizadas com funcionários da instituição sobre os 

regimes aberto e semiaberto, foi informado que: Os presos que estão cumprindo pena no 

semiaberto, eles assinam uma folha de frequência todos os dias, já os que estão em regime 

aberto, só assinam nos finais de semana, sexta sábado e domingo. 

Atualmente, a Unidade dispõe de 99 (noventa e nove) pessoas em situação de 

prisão, sendo 94 (noventa e quatro) homens e 05 (cinco) mulheres, essa estimativa é 

referente apenas ao regime fechado que abrange os provisórios e sentenciados, vale 

destacar que há uma variação do número de reclusos em virtude da dinâmica da 

criminalidade no Município. Porém, ressalta-se que o prédio foi projetado para receber 36 

(trinta e seis) reclusos, desse número, 32 (trinta e dois) homens e 04 (quatro) mulheres. 

Constatou-se uma superlotação na Unidade, visto a instituição conter o número 

de pessoas superior ao que suporta. Ao todo existem treze celas subdivididas em pavilhões, 

como representa o quadro a seguir. Onde: P.P.P, corresponde ao pavilhão de presos 

provisórios; P.P.S, corresponde ao pavilhão de presos sentenciados; P.P.> 60 anos, 

corresponde ao pavilhão de presos com mais de 60 anos e P.P.E V.D, corresponde ao 

Pavilhão de presos por Estupro e violência doméstica.  

 

Quadro 1: Divisão por Pavilhão 

  P.P. P P.P. S P.P.> 60 anos P.P. E e V.D 

CELAS Nº 
preso 

Espaço 
(m²) 

Nº 
preso 

Espaço 
(m²) 

Nº 
preso 

Espaço 
(m²) 

Nº 
preso 

Espaço 
(m²) 

1 5 4 8 6 7 4 7 9 

2 10 4 9 6 - - - - 

3 5 4 7 6 - - - - 

4 5 4 10 6 - - - - 

5 4 4 - - - - - - 

6 6 4 - - - - - - 

 



 
 
 

                  

No quadro acima não se encontra o espaço destinado às mulheres, pelo motivo 

de não se tratar de um pavilhão e sim de uma cela anexada à parte externa do prédio 

administrativo, a qual encontra-se 5 (cinco) mulheres em situação de prisão em um espaço 

de 6m².  

De acordo com a Resolução nº 003, de 23 de setembro de 2005, do CNPCP – 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a estrutura física exigida pelas 

normas brasileiras de organização penitenciária, prevê o limite máximo de seis (6) presos 

por cela de dez metros quadrados (10m2). Este dado evidencia como as pessoas em 

situação de prisão têm seus direitos violados, sendo submetidas à situação sub-humanas, 

onde nem o espaço considerado adequado para abriga-lo enquanto condenado de justiça é 

respeitado.  

Ao todo, o quadro de profissionais é composto por sete pessoas: 05 (cinco) 

agentes penitenciários, um administrativo e o Diretor, todos concursados. Porém, apenas 

um agente penitenciário fica por turno em escala de trabalho de 24hrs por 72hrs. Essa 

realidade se configura como um desafio para estes, que em número reduzido, tem que 

preservar a “ordem” do local. Tais ressalvas apontam o quanto são precários os serviços 

que dispõe a Unidade e como é comprometida a segurança tanto dos profissionais como a 

dos reclusos.  

Com base na Resolução nº 09, de 13 de novembro de 2009, do CNPCP deve 

ser menos de 05 (cinco) presos por agente penitenciário. Ou seja, o único agente 

penitenciário que responde por turno na Unidade, além de receber um trabalho muito maior 

do que deveria executar, torna-se vulnerável, visto que a lotação pode causar transtornos 

diários, e um profissional apenas não é capaz de controlar, colocando sua própria vida em 

risco. 

Referente a única sala administrativa, observou-se, que esta ocupa um espaço 

de aproximadamente 12m², onde trabalham  os profissionais da Unidade (o diretor, o 

gerente administrativo, estagiários, entre outros). Estes dividem o pequeno espaço, o qual 

apresenta precárias condições de trabalho.  

A cozinha corresponde ao lugar destinado ao preparo das refeições, não existe 

refeitório em nenhum cômodo da Unidade. A alimentação é terceirizada e a empresa é 

contratada pela Secretaria em Manaus. No dia de quarta-feira é permitida entrada de 

alimentos fornecidos por familiares. Sete reclusos trabalham na cozinha, estes dormem em 

um cômodo anexado a mesma, que serve como dispensa. O local é pequeno, 

aproximadamente 5m², o qual é destinado a guardar os alimentos  e mal cabe os alimentos. 

Os reclusos dormem neste local em colchonetes no chão em pequenos espaços.  



 
 
 

                  

Na Unidade existe apenas uma sala de aula, na qual funciona o EJA- Ensino de 

Jovens e Adultos, de 1º a 4º serie pela manhã de 8:00h às 11:00h e,  a tarde o fundamental 

de 14:00h às 17:00h. Porém, a sala destinada à aula é pequena (estimada em 12m²). 

Segundo relatos, são abertas somente 22 (vinte e duas) vagas por turma, todas as 

matrículas são preenchidas, não sendo suficiente para o número de pessoas que a 

instituição dispõe, entretanto, o número de desistência ao longo da formação é auto, sendo 

concluinte uma média de 8 a 6 alunos por ano.   

Quanto à criminalidade, na Unidade de Parintins a maior parte dos reclusos 

responde por tráfico de substância entorpecente, furto e roubo. Conforme nos foi relatado 

nos últimos meses o número de violência doméstica também tem aumentado. Existem, 

também, alguns casos de estupro e homicídio. 

Caso o crime seja atuado no município, o julgamento e respectivamente a pena 

serão cumprida no próprio município. A questão de transferência só é concedida por mau 

comportamento, motim ou rebelião (no caso de líderes). Em situação contrária, Parintins 

recebe transferência de outros municípios. Atualmente na Unidade existem reclusos de 

Nhamundá, Itacoatiara e um fugitivo de Rio Grande do Norte. 

Com relação às ações religiosas na Unidade, todos os sábados pela parte da 

manhã são realizados os encontros religiosos, os quais são amparados por Lei, sendo que, 

um sábado é católico, onde a Igreja da Paroquia de São José tem um movimento chamado 

Pastoral Carcerária responsável desses encontros, e no outro evangélico, destinado às 

igrejas protestantes. Esses encontros são realizados na Unidade, existe um local 

improvisado, para essas ações religiosas. As igrejas estão sempre presente, realizando 

ações filantrópicas como: doação de roupa, sapato, material higiênico, entre outros.  

 

4.2 Lei de Execução Penal: descaso e violação 

 

Os dados da pesquisa indicaram a inexistência de uma verba mensal viabilizada 

pelo Estado, tão pouco pela prefeitura. A maioria dos serviços oferecidos é fruto de 

parcerias. O Estado não dispõe de uniforme, tanto as vestimentas quanto o material de 

higiene é fornecido por familiares ou doações. De acordo com o que reza a legislação, todo 

preso de justiça é responsabilidade do Estado e cabe à ele assistência material, como bem 

expressa  o Art. 12 da LEP, quando fala que  a assistência material ao preso e ao internado 

consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. 

No Art. 95 da LEP a visita íntima é um direito das pessoas em situação de 

prisão. Percebe-se que a visita intima que prevê a legislação, não condiz com a realidade 

encontrada na Unidade, pois, a legislação versa que é proibida a visita íntima nas celas de 



 
 
 

                  

convivência dos presos. Segundo o agente administrativo a visita intima é realizada da 

seguinte forma: eles estipulam lá um determinado tempo pra cada um, é realizada na 

própria cela, eles utilizam cortina, lençol e outras coisas, eles estipulam um tempo pra cada 

um. É um consenso lá entre eles na cela. 

Assim, entende-se que as pessoas em situação de prisão, são penalizadas não 

somente com a privação de liberdade, como também tem seus direitos violados, reforçando 

as assertivas de Foucault (1987), quando diz que a prisão serve apenas para fabricar novos 

criminosos ou para afunda-los ainda mais na criminalidade.  

A partir das observações sistemáticas, ficou claro que a Unidade não dispõe de 

serviços próprios destinados à saúde, precisando assim contar com as parcerias de 

Unidades de Saúde mais próximas. Tal afirmativa é confirmada pelo Gerente Administrativo 

na seguinte fala: quando um preso precisa de um remédio que não tem no posto ou hospital 

o Diretor se vira, já teve caso dele tirar do bolso dele pra comprar e quando não a gente 

pega o endereço do interno e procura a família. 

Outra problemática que não é assistida por profissionais especializados é a dos 

dependentes químicos, de acordo com o que foi informado há um numero significativo na 

Unidade, contudo o procedimento adotado para com estes é feito da seguinte forma: a 

questão do tratamento não existe. Quando ocorre a situação da abstinência a gente leva pro 

hospital, o médico detecta logo e aplica medicação e ele retorna. (Agente administrativo, 

pesquisa de campo, 2015). 

No aspecto relativo às rebeliões, desde 2001, foram registradas 06 (seis) 

rebeliões. A primeira foi no ano de 2003; a segunda no ano de 2007; a terceira no ano de 

2010; a quarta no ano de 2012, esta ocorreu na Delegacia, na época tinha mais de 200 

reclusos na Unidade sinalizando uma superlotação, por esse motivo havia presos de justiça 

na delegacia; a quinta foi no ano de 2013 e a ultima em 1º de setembro de 2014, deixando 

02 (duas) vitimas de homicídio. 

 A última rebelião, ainda recente, deixou os moradores do município bastante 

abalados. As vitimas de homicídio foram mortos de forma cruel, ambos do sexo masculino, 

um foi decapitado e outro espancado. Outros lugares nos últimos anos, também, tiveram 

situações parecidas, podendo citar algumas, como: a rebelião na Penitenciária Estadual de 

Cascavel; a rebelião na Unidade Prisional do Puraquequara; a rebelião do Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas.  

Diante de tudo que aqui foi abordado, constata-se o quanto o Sistema 

Penitenciário da Unidade Prisional de Parintins é efetivado de forma fragmentada, 

fragilizada, precária, inadequada e não têm condições mínimas que ofereça dignidade 

humana para profissionais, pessoas em situação de prisão e familiares das pessoas em 



 
 
 

                  

situação de prisão, burlando assim a Lei de Execução Penal que garante penitenciarias com 

estrutura adequada para com seus sujeitos, e serviços especializados que vise a 

ressocialização dos mesmos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir, a partir da realidade evidenciada na Unidade Prisional de Parintins, 

percebesse que o Sistema Penitenciário ao invés de institucionalizar, acaba 

desinstitucionalizando as pessoas em situação de prisão, pois não oferece estruturas e 

serviços que possibilite a estes recriar suas histórias no convívio social. A violência, a 

insalubridade, a falta de assistência, não alcançam os objetivos que legitimam a existência 

das prisões na contemporaneidade. O instituído, ou melhor o desinstituido que se vê nas 

unidades prisionais não indica um processo de ressocialização, deixando os reclusos a 

quem de seus direitos. Diante disso, é necessário repensar o papel da “prisão” na sociedade 

e o que de fato ela viabiliza.  

Logo, faz-se necessário a construção de uma penitenciária que seja de fato e de 

direito agente de transformação social na vida das pessoas que devem usufruir desses 

serviços, visto se tratar primeiramente de seres humanos, os quais voltaram para o convívio 

social, implicando assim, na segurança de modo particular e coletivo. 
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