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RESUMO 
 
O presente artigo faz uma discussão sobre o problema da superlotação e maus cuidados com a 

população carcerária, além disso, tem como objetivo descrever a privatização dos presídios e suas 

implicações nos direitos constitucionais que asseguram a  dignidade da pessoa humana. Assim, a partir 

de uma pesquisa bibliográfica, com método exploratório e análise descritiva foi possível sugerir que as 

unidades prisionais brasileiras não estão alcançando o objetivo traçado que é o processo de 

ressocialização da população carcerária, tendo em vista a precarização do ambiente e a privação da 

dignidade vivenciada nestas instituições. Neste sentido, é possível afirmar que o Poder Público vem 

falhando com relação a qualidade dos ambientes, da dignidade e da ressocialização dos indivíduos que 

se encontram privados da liberdade, consequentemente tem-se um processo de violência que se estende 

além dos portões das unidades de reclusão de liberdade.., Além disto, o Estado ao privatizar a partir do 

processo de terceirização as unidades prisionais não está transferindo para as empresas privadas seu 

direito de julgar e condenar, mas sim, seu dever de oferecer a população carcerária condições dignas 

para a ressocialização. 
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Introdução 

 Este trabalho teve como pauta se a privatização dos presídios resolverá o problema da 

população carcerária ou agravará ainda mais a situação dos presos no Brasil. Entende-se que o castigo 

para os presos deve ser apenas, a privação da liberdade e não dos seus direitos enquanto cidadãos,  

uma  vida dignidade, cabendo ao Estado, mediante o sistema judiciário assegurar essa garantia. A tia 

isso a eles 



 Esta discussão se justifica por ser um tema relacionado a vida, especificamente de pessoas que 

estão na condição de privação de liberdade, no qual tem tido destaque na mídia brasileira. Os meios de 

comunicação tem demonstrado como a população carcerária  vivência uma realidade cruel e degradante, 

em que o atual sistema penitenciário não tem possibilitado a ressocialização das pessoas que lá se 

encontram. 

 Somado a isso, no campo acadêmico o interesse pelo tema está articulado, ao contribuir com a 

consciência ética e jurídica do acadêmico. Além disto, a possibilidade de problematizar elementos que 

contribuam com a melhoria da vida de um grupo que está na condição de vulnerabilidade social, no caso 

deste estudo, a população carcerária. Por isto, tem o objetivo de descrever a privatização dos presídios e 

suas implicações nos direitos constitucionais que asseguram a  dignidade da pessoa humana. 

Metodologia 

 Para descrever sobre o problema da população carcerária no Brasil neste trabalho foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica e uma análise dos resultados encontrados, utilizado como método o 

exploratório.  

Resultados e discussão  

 O sistema carcerário do Brasil tem como dever) proteger a sociedade e reeducar o infrator para 

que este não se torne um reincidente, ocorrendo assim um processo de humanização das penas 

(MIRABETE, 2001).  Contudo, a realidade brasileira é marcada por um sistema penitenciário envolto 

em problemas, tal como descrito por Mariath e Rita (2010, p.11) que: 

É notório que o Sistema Penitenciário Brasileiro, movido por indicadores de 
superlotação, segregação e perpetuação de criminalidade, passa por uma crise sem 
precedentes. Ademais, tendo em vista que o destacado discurso de reabilitação do preso 
não tem passado de retórica, como pensar em soluções que não se traduzam em ficções 
jurídicas ou alternativas meramente simbólicas? 
Infelizmente, no contexto atual, alguns simbolismos e ficções parecem tomar peso e 
medida no campo da política criminal e penitenciária, como resposta imediata de 
melhoria da segurança pública e do sucesso da execução penal. 
Importa registrar, inicialmente, que no Brasil, os presos se amontoam em espaços 
minúsculos, tendo sua autoestima e suas chances de recuperação diminuídas. 
Observam diariamente o descumprimento dos dispositivos da Lei de Execução Penal 
(LEP). O sofrimento ganha imensuráveis dimensões quando aos presos adicionam-se 
suas famílias, multiplicadores da angústia e de dor àqueles impostas. 
Desde a concepção, os principais estabelecimentos penais do país foram idealizados 
para abrigar o maior número possível de presos. Os grandes complexos misturam 
pessoas que cumprem pena por tipificações penais de amplo espectro de ofensas, bem 
como os que sequer foram julgados, permitindo a interação entre presos provisórios e 
primários, levados ao cárcere em face de delitos de pequena monta, com os 
“profissionais” do crime.  

E com isso surgiu a necessidade de trazer a discussão sobre a privatização dos presídios, tendo 

em vista que o Como isto, observa-se que Estado não está conseguindo garantir a dignidade e 

ressocialização da população carcerária. Os presídios deveriam ser lugares que reeducassem os 



infratores para que esses pudessem voltar a sociedade e agir de maneira diferente da qual vinha agindo. 

Mas, para isto acontecer precisaria de um lugar que desse condições e preparasse o detento/presidiário 

para modificar e melhorar a sua conduta, no entanto, considerando as características reais e atuais dos 

presídios é possível sugerir que isso está longe de acontecer. 

 Por outro lado, historicamente é sabido que as más condições não são privilégios da 

contemporaneidade, mas desde a sua criação, como coloca Pedroso (2004, p.1): 

 A Constituição de 1824 estabelecia que as prisões devessem ser seguras, limpas, 
arejadas, havendo a separação dos réus conforme a natureza de seus crimes, mas as 
casas de recolhimento de presos do início do século XIX mostravam condições 

deprimentes para o cumprimento da pena por parte do detento. (EDROSO, 2004, p.1). 

 Diante desta problemática, surge a necessidade de se discutir a respeito da privatização ou até 

mesmo da terceirização dos presídios brasileiros.  

Entende-se que a privatização deve ser tomada diante da atual circunstância que se encontra a 

população carcerária hoje, em que há uma escola do crime, fábricas de rebeliões em que nada ou pouco 

ajuda na ressocialização dessas pessoas, como coloca Kirst (2008, p.4): 

A prisão, nas atuais condições, deteriora o ser humano. Fere indivíduo na 
autoestima sob todos os aspectos, eis que o obriga a viver em condições 
deficientes como a superlotação, alimentação paupérrima falta de higiene e 
assistência sanitária, dentre tantas outras situações degradantes e inaceitáveis 
sob uma ótica humanista [...]. 
As prisões, atualmente, não recuperam. Sua situação é tão degradante que são 
rotuladas com expressões como sucursais do inferno, universidades do crime e 
depósitos de seres humanos. O encarceramento puro e simples não apresenta 
condições para a harmônica integração social do condenado, como preconiza 
na Lei de Execução Penal. Punir, encarcerar e vigiar não bastam. É necessário 
que se conceda à pessoa de quem o Estado e a sociedade retiram o direito à 
liberdade o acesso a meios e formas de sobrevivência que lhe proporcionem as 
condições de que precisa reabilitar-se moral e socialmente. (KIRST, 2008, p.4). 

A partir das ideias e autores citados, sugerem que para se ter de fato uma ressocialização correta 

do indivíduo é necessário uma mudança drástica no sistema carcerário. Isto seria possível através da 

terceirização, apenas, das atividades-meios e a não privatização das atividades-fins. Assim, não se 

deseja transferir o direito do Estado/atividade típica em julgar o indivíduo, mas, apenas, o dever de 

oferecer a população carcerária a sua dignidade. 

Conclusões 

     Conclui-se que o Estado não vem alcançando bons resultados com a gestão nas unidades que 

constituem o sistema prisional no Brasil, como bem pode ser observado através da experiência dos 

Estados Unidos  e até mesmo das vivenciadas no nosso país.  A privatização dos presídios poderia ser 

uma das soluções encontradas para aprimorar a oferta dos serviços penitenciários, desde que tenha a 

responsabilidade e o compromisso com a melhoria das condições de vida, a dignidade da população 

carcerária e o aumento dos índices de ressocialização, que é o fim principal da privação de liberdade.  
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