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RESUMO 
 
 
Introdução: A pena privativa de liberdade foi definida como forma de isolamento de 
indivíduos socialmente perigosos e sua reabilitação, tendo como objetivo a inibição da prática 
criminal. Considerando a afirmativa que todas as pessoas são protegidas pelos Direitos 
Humanos, aqueles que estão em cárcere também são contemplados por esses direitos. Entre os 
objetivos da Lei de Execução Penal, está a proteção dos direitos humanos dos detentos. Além 
da privação de liberdade, que é por si só, um fator estressor, as más condições de salubridade 
do ambiente prisional devem ser consideradas como fator de impacto ao psiquismo. Ao que se 
refere à superpopulação nos presídios, a realidade se contradiz aos direitos fundamentais dos 
presos, pois, não há respeito à integridade física e moral dos sujeitos. Dessa forma, adotou-se 
como problemática desta pesquisa compreender como a violação dos direitos humanos pode 
afetar na saúde mental dos presidiários. Acreditando-se que a superlotação nas celas, falta de 
higiene, má alimentação, e o difícil acesso aos cuidados de saúde física e mental, possam 
acarretar em agravos à saúde da pessoa privada de liberdade. Objetivo Geral: Analisar a 
percepção de reclusos em uma APAC, acerca da violação dos direitos humanos dentro do 
sistema penitenciário, e suas implicações na saúde mental dos detentos. Objetivos 
Específicos: Conhecer como os presidiários são tratados no sistema penitenciário; averiguar 
se os direitos humanos dos presidiários são garantidos; verificar a existência de possíveis 
agravos à saúde mental dos presidiários. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
empírica, de caráter qualitativo. Participaram da pesquisa dez presidiários de ambos os sexos, 
que cumprem pena nas APACs de uma cidade do interior de Minas Gerais. A coleta de dados 
foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram organizados a partir da 
análise de conteúdo temática e da enunciação, e discutidos na perspectiva do que reza a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Lei de Execução Penal. Resultado: 
Verificou-se que o tratamento concedido aos presos é opressor, com agressões físicas e 
psicológicas frequentes, o que gera sentimentos de humilhação e perda da dignidade humana. 
O cuidado humanizado é escasso e os direitos humanos não são garantidos. A higienização 
das celas é mínima e feita pelos próprios presos, ainda que em condições limitadas. A 
alimentação oferecida é em quantidade insuficiente e sem qualidade, embora seja 
responsabilidade do Estado fornecer alimentação digna. Verificou-se a presença de sintomas 
depressivos, sendo que estes parecem estar relacionados ao estresse causado pelo ambiente 
prisional, e aumentam o risco de suicídio na prisão. Todos os participantes citaram algum 
prejuízo físico ou psicológico em sua saúde, após a entrada no sistema prisional, desde 
impactos considerados leves, a graves. Tais impactos não são devidamente cuidados pelos 
profissionais de saúde do sistema. Considerações Finais: Evidenciou-se que as condições de 
vida atuais no sistema, acarretaram em danos psicológicos nos participantes desse estudo. Os 
dados discutidos nesta pesquisa podem contribuir para gerar novos estudos, tendo em vista 
que esta temática não se esgota nos limites deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Direitos Humanos. Saúde Mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os elementos 
constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações 
insuportáveis, a uma economia dos direitos suspensos”. 
 

Michel Foucault. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os direitos humanos são considerados conquistas da civilização, e uma sociedade só é 

civilizada se seus direitos são protegidos e respeitados. A principal finalidade dos direitos 

humanos é garantir ao ser humano o respeito à vida, à liberdade, à igualdade e à dignidade 

(SILVA, 2009). A Declaração dos Direitos Humanos reza que os direitos preexistem a todas as 

instituições políticas e sociais, devendo ser protegidos pelas instituições governamentais 

diante qualquer ofensa (ONU, 1948a). A Organização das Nações Unidas (ONU, 1945) tem 

como objetivo principal garantir a paz mundial, por meio do bom relacionamento entre países, 

e amenizar as desigualdades sociais no mundo. 

Considerando a afirmativa de que todas as pessoas são protegidas pelos Direitos 

Humanos, aqueles que estão em cárcere também são contemplados por esses direitos. 

Machado, Souza e Souza (2013) colocam que o sistema prisional como pena, tem o propósito 

de punir aqueles que não exercem suas responsabilidades. Estes eram ordenados a refletirem 

em suas celas buscando se arrepender pelo seu comportamento, assim, ficando mais próximo 

de Deus. Foi no Brasil no século XIX, que surgiram as celas individuais e as oficinas de 

trabalho.  

Segundo os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: 

INFOPEN existe uma carência de vagas em todo o país, sendo que se tem por volta de 

726.712 presos em um sistema capacitado apenas para 367.217 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2017). Além da privação de liberdade, que por si só é um fator estressor, as más condições de 

salubridade do ambiente prisional devem ser consideradas como fator de impacto no 

psiquismo (SOUZA, 2004). Diante dessa afirmativa, Constantino, Assis e Pinto, (2016) 

mostram que o estresse é uma resposta orgânica diante situações estressoras representadas de 

duas formas: a moderada, que é a adaptação ao dia a dia e, a excessiva, que se refere à 

manifestação de sofrimento psíquico com reações físicas e emocionais. 

 Machado, Souza e Souza (2013) falam que a superpopulação nos presídios contradiz 

aos direitos fundamentais dos presos, pois, não há respeito à integridade física e moral dos 

sujeitos. A Lei de Execução Penal (LEP) de nº 7.210/1984 em seus preceitos legais destaca 

que o presidiário tem direito à saúde, sendo este um direito social. Porém, há contradição 

entre a legislação e a prática no que se refere à efetivação do direito à saúde dos presidiários 

(ARRUDA et al, 2013, p. 6647). O censo penitenciário nacional efetuado no ano de 2014 
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identificou 2.864 presidiários portadores do vírus HIV, representando 1,21 % do total das 

unidades que informaram o dado, equivalente a uma taxa de incidência de 1.215,5 pessoas 

soropositivas para cada cem mil presos, devido às precárias instalações, escassez de 

atendimento apropriado, uso de entorpecentes e relações sexuais sem preservativos 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014). Neste sentido: 

 

Não é preciso ser presidiário para saber que os estabelecimentos 
penitenciários no Brasil são sinônimos de locais insalubres e não atingem o 
mínimo de condições exigido para a preservação da dignidade da prisão do 
infrator. Celas superlotadas, com pouca ventilação, pouca luminosidade, 
péssimas condições de higiene e de alimentação, que em hipótese alguma 
simbolizam e atingem a finalidade da sanção penal (COSTAS, 2004, apud, 
MACHADO; SOUZA; SOUZA, 2013, p. 208).  

 

Identifica-se o déficit na saúde pública carcerária quando Constantino, Assis e Pinto 

(2016), mostram que uma das qualidades aos cuidados dedicados aos detentos, é que os 

presos não devem sair da prisão em piores condições de saúde de quando entraram. Diante do 

contexto apresentado, questiona-se: Como a violação dos direitos humanos pode afetar a 

saúde mental de presidiários, em uma unidade penitenciária de uma cidade do interior do 

Estado de Minas Gerais? Acredita-se que a superlotação nas celas, a falta de higiene, a má 

alimentação, e o difícil acesso aos cuidados de saúde física e mental, possam acarretar em 

agravos à saúde da pessoa privada de liberdade.  

Damas e Oliveira (2013) afirmam que as celas superlotadas, má-alimentação, 

sedentarismo, uso de entorpecentes e a ausência de higiene, favorecem condições propícias à 

proliferação de epidemias e desenvolvimento de patologias, como a prevalência considerável 

de casos de DST/AIDS, tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos mentais, hepatites, 

traumas, diarreias infecciosas, hipertensão arterial e diabetes mellitus entre a população 

carcerária. 

Arruda et al (2013) definem a situação do sistema prisional como uma calamidade, 

pois não se obtém avanço na infraestrutura, na contratação de profissionais, e no recebimento 

de recursos. Resultando em problemas como a superlotação, desprezíveis condições de 

estrutura física, inadequação nas condições de repouso e alimentação, más condições 

higiênicas, ausência de uma política efetiva de reinserção social, constante violação de 

direitos dos apenados, além de um descaso aos egressos. 

Apesar de numerosos os estudos que tratam da temática aqui abordada, eles parecem 

não esgotar as perguntas que se pode fazer sobre o assunto. Souza (2004) afirma que além das 
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péssimas condições do ambiente prisional, existe o estresse que é um fator causado pela 

privação de liberdade, e deve-se considerar o impacto que diferentes tipos de prisões causam 

ao psiquismo do sujeito. Ou seja, tal diversidade abre precedentes para novas investigações. 

Essa percepção é coincidente como o que apontam Santos e Aquino (2016, p. 3), “a 

superlotação, falta de saneamento básico, apoio psicológico, maior controle de entrada de 

entorpecentes e a escassez de investimento de órgãos públicos, contribuem com que este 

indivíduo não volte a agir em prol da sociedade”. O grande número de variáveis acerca do 

fenômeno, sendo elas de ordem econômica e social, permite presumir que há a necessidade de 

que se atualize o conhecimento científico nesse âmbito, como se apresenta no presente estudo. 

Alvim (2007) coloca que a forma de punição deve ser eficaz e a pena deve ser justa ao 

infrator, para que quando sair da prisão seja um indivíduo recuperado, pronto para se 

ressocializar a sociedade, e não cometer mais infrações. Tal afirmativa evidencia a relevância 

social do estudo que aqui se propõe. O apenado, ao ser tratado com dignidade e respeito, se 

sente apto a se recuperar, e não ter mais uma vida em conflito com a lei. Implicando também 

na vida da sociedade que sentirá os efeitos da recuperação do detento, baixando os índices de 

violência e resultando em uma melhor qualidade de vida.  

Justifica-se o interesse pelo tema abordado, a circunstância de a pesquisadora ter 

tido um familiar em cárcere, e vivenciar juntamente com ele, o sofrimento de uma vida em 

privação de liberdade. As más condições de vida no sistema penitenciário acarretaram em 

consequências físicas e psicológicas no sujeito, e nos familiares. Conhecer de perto a 

realidade da vida no cárcere foi assustador, angustiante e frustrante. Foi doloroso ver uma 

pessoa amada receber um tratamento desrespeitoso e desumano.  
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2.  OBJETIVOS 
 

 

2.1 Geral 

 

 

Analisar a percepção de reclusos em uma APAC, acerca da violação dos direitos 

humanos dentro do sistema penitenciário, e suas implicações na saúde mental dos detentos.    

 

 

2.2 Específicos 

 

 

 Conhecer como os presidiários são tratados no sistema penitenciário; 

 Averiguar se os direitos humanos dos presidiários são garantidos;  

 Verificar a existência de possíveis agravos à saúde mental dos presidiários. 

 
.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA PRISIONAL 

 
ISADORA SOARES NONATO1 

JOÃO PAULO DE SOUSA2 
 

 
RESUMO 

 
 

Introdução: O Brasil é o país que possui a terceira maior população carcerária do planeta, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A pena de prisão ao ser aplicada no 
Brasil se torna uma arma contra os detentos e a comunidade, pois não contribui com a paz 
social e a ressocialização do detento. Contudo, leis e normas têm sido criadas para melhorar 
as condições de vida dos presidiários, pois, suas condições psicológicas e materiais no 
ambiente prisional são precários, e afetam em sua saúde. Objetivo Geral: Analisar a 
percepção de reclusos em uma APAC, acerca da violação dos direitos humanos dentro do 
sistema penitenciário, e suas implicações na saúde mental dos detentos. Objetivos 
Específicos: Conhecer como os presidiários são tratados no sistema penitenciário; averiguar 
se os direitos humanos dos presidiários são garantidos; verificar a existência de possíveis 
agravos à saúde mental dos presidiários. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
empírica, de caráter qualitativo. Participaram da pesquisa dez presidiários de ambos os sexos, 
que cumprem pena nas APACs de uma cidade do interior de Minas Gerais. A coleta de dados 
foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram organizados a partir da 
análise de conteúdo temática e da enunciação, e discutidos na perspectiva do que reza a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Lei de Execução Penal. Resultado: 
Verificou-se que o tratamento concedido aos presos é opressor, com agressões físicas e 
psicológicas frequentes, o que gera sentimentos de humilhação e perda da dignidade humana. 
O cuidado humanizado é escasso e os direitos humanos não são garantidos. A higienização 
das celas é mínima e feita pelos próprios presos, ainda que em condições limitadas. A 
alimentação oferecida é em quantidade insuficiente e sem qualidade, embora seja 
responsabilidade do Estado, fornecer alimentação digna. Verificou-se a presença de sintomas 
depressivos, sendo que estes parecem estar relacionados ao estresse causado pelo ambiente 
prisional, e aumentam o risco de suicídio na prisão. Todos os participantes citaram algum 
prejuízo físico ou psicológico em sua saúde, após a entrada no sistema prisional, desde 
impactos considerados leves, a graves. Tais impactos não são devidamente cuidados pelos 
profissionais de saúde do sistema. Considerações Finais: Evidenciou-se que as condições de 
vida atuais no sistema, acarretaram em danos psicológicos nos participantes desse estudo. 
Entende-se que os dados discutidos nesta pesquisa, podem contribuir para gerar novos 
estudos, tendo em vista que esta temática não se esgota nos limites deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Direitos Humanos. Saúde Mental. 
ABSTRACT 

                                                
1 Graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário do Cerrado Patrocínio (UNICERP). 2018. E-mail: 
Isadora_soares.22@hotmail.com  
2 Professor Orientador. Centro Universitário do Cerrado Patrocínio (UNICERP). 2018. E-mail: 
terapeuta.joaopaulo@gmail.com 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: Brazil is the country with the third largest prison population on the planet, 
behind only the United States and China. The prison sentence when applied in Brazil becomes 
a weapon against detainees and the community, as it does not contribute to the social peace 
and the resocialization of the detainee. However, laws and regulations have been created to 
improve prisoners' living conditions because their psychological and material conditions in 
the prison environment are precarious and affect their health. General Objective: To analyze 
the perception of prisoners in an APAC, about the violation of human rights within the 
penitentiary system and its implications on the mental health of inmates. Specific Objectives: 
To know how inmates are treated in the penitentiary system; to ascertain whether the 
prisoners' human rights are guaranteed; to verify the existence of possible damages to the 
inmates' mental health. Material and Methods: This is an empirical research of a qualitative 
nature. Ten prisoners of both sexes, who served their sentence in the APACs of a city in the 
interior of Minas Gerais, participated in the study. Data collection was performed through a 
semi-structured interview. The data were organized from the analysis of thematic content and 
enunciation, and discussed in terms of what the Universal Declaration of Human Rights and 
the Criminal Enforcement Law says. Result: It has been found that the treatment accorded to 
prisoners is oppressive, with frequent physical and psychological aggression, which creates 
feelings of humiliation and loss of human dignity. Humanized care is scarce and human rights 
are not guaranteed. The hygiene of the cells is minimal and done by the inmates themselves, 
albeit under limited conditions. The food offered is in insufficient quantity and without 
quality, although it is the responsibility of the State, to provide decent food. The presence of 
depressive symptoms has been verified, which seem to be related to the stress caused by the 
prison environment, and increase the risk of suicide in prison. All participants cited some 
physical or psychological damage to their health, after entering the prison system, from 
impacts considered mild to serious. Such impacts are not properly cared for by the system's 
health professionals. Final Considerations: It is concluded that the current living conditions 
in the system, resulted in psychological damages in the participants of this study. It is 
understood that the data discussed in this research can contribute to generate new studies, 
considering that this theme is not limited to the limits of this work. 
 
Keywords: Prison System. Human rights. Mental health. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pena privativa de liberdade é uma forma de isolar indivíduos socialmente perigosos 

e contribuir com a sua reabilitação, tendo como objetivo a inibição da prática criminal 

(DAMAS; OLIVEIRA, 2013). O Brasil é o país que possui a terceira maior população 

carcerária do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2017). A pena de prisão, da forma como é aplicada no Brasil, torna-se uma arma 

contra os detentos e contra a comunidade, pois não contribui com a paz social e a 

ressocialização (PACI, 2013).  Isso se deve, de acordo com Assis (2007), ao elevado índice de 

reincidência de criminosos no sistema carcerário. Estima-se que cerca de 90% dos egressos do 

sistema prisional, quando retornam à sociedade, voltam a cometer crimes, e retornam à prisão. 

Em uma entrevista no ano de 2007, o Ministro da Justiça José Eduardo Martins 

Cardoso declarou: “Do fundo do meu coração, se fosse para cumprir muitos anos em alguma 

prisão nossa, eu preferia morrer. Quem entra em um presídio como pequeno delinquente, 

muitas vezes sai como membro de uma organização criminosa para praticar grandes crimes”. 

A partir dessa declaração, identifica-se a calamidade do sistema penitenciário na atualidade, e 

vários fatores contribuem para esta precariedade no sistema, como o abandono, a falta de 

investimento, e o desprezo do poder público. O sistema que tinha como função substituir 

penas desumanas se tornou um local de aperfeiçoamento de criminosos, e um ambiente 

insalubre, com más condições de higienização, e espaço insuficiente, dificultando na 

ressocialização dos detentos (MACHADO; SOUZA; SOUZA, 2013, p. 205). 

Segundo Oliveira e Guimarães (2011), leis e normas têm sido criadas para melhorar a 

situação de vida dos presidiários, pois suas condições psicológicas e materiais no ambiente 

prisional são precários, e afetam em sua saúde. Nos últimos tempos, a saúde mental tem se 

mostrado um assunto bastante importante a ser discutido com internos, familiares, 

profissionais como agentes penitenciários, trabalhadores administrativos, e profissionais da 

saúde que atuam nas prisões. Sendo esta, uma atitude negligenciada pelas autoridades 

públicas, causando desordens e prejuízos comprovados, inclusive, através do elevado número 

de suicídios constantes no Brasil, e no mundo. No Brasil, de acordo com os registros do 

Infopen, no ano de 2016, foi registrada uma taxa de 0,8% para casos de suicídio no sistema 

prisional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017). Através das investigações, Constantino, Assis 

e Pinto (2016), trazem que os prisioneiros possuem índices elevados de 10 a 15% para 

transtornos mentais, sendo estes resultados maiores que a comunidade em geral, que estima 
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em 2%.  

Segundo Constantino, Assis e Pinto (2016), os sintomas depressivos estão 

relacionados ao estresse causado no ambiente prisional, sendo mais frequentes em presos 

novatos, e está relacionado a um maior risco de suicídio na prisão. Arruda et al (2013) 

ressaltam que, além da falta de recursos para um atendimento de qualidade devido a questões 

físicas e estruturais do ambiente, existe uma escassez de profissionais de saúde da área de 

ciências humanas para a efetivação de trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares na 

melhoria da saúde física e mental do preso.  

Diante do descaso e da escassez do cuidado humanizado apontados pela literatura que 

aborda o assunto, verifica-se que a dignidade humana não se faz presente dentro das 

instituições prisionais, o Estado tem o seu sistema penitenciário em desordem, fazendo com 

que o problema se prolongue, visto que o número de presos aumenta e a ressocialização não 

acontece (FAGUNDES; TEIXEIRA; CARNEIRO, 2017). Santos e Aquino (2016), 

complementam dizendo que a partir do momento que a dignidade do preso é ameaçada e 

violentada, além do desamparo de afeto familiar ou social, o resultado é que o detento busque 

novamente apoio no crime. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Na elaboração deste estudo, foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa e de 

campo. Spink (2003) mostra que a pesquisa empírica é normalmente empregada na Psicologia 

Social, praticada fora das salas de entrevistas, ou seja, é uma forma pela qual o pesquisador 

vai a campo para coletar dados que serão depois analisados. Para isso, utiliza-se uma 

variedade de instrumentos e métodos, tanto para a coleta, quanto para a análise. 

Turato (2000) esclarece que o método qualitativo não recorre a números, cálculo de 

percentagem, técnicas estatísticas, tabelas, amostra numericamente representativas, ensaios 

randomizados, questionários fechados e escalas. Nele, o pesquisador também procura a 

relação face a face, valorizando as trocas afetivas na interação pessoal, escutando a fala do 

sujeito com foco sobre tópicos ligados à saúde/doença, aos processos terapêuticos, serviços de 

saúde e/ou sobre como lidam com suas vidas. É observado também a linguagem 

corporal/comportamental, no sentido de complementar, confirmar ou desmentir a fala. O alvo 
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de interesse do pesquisador é o significado que as coisas ganham, o significado que um 

indivíduo ou um determinado grupo podem atribuir à natureza que lhes dizem respeito.  

Em outra perspectiva da abordagem qualitativa, Fraser e Gondim (2004) falam que 

além de conhecer as opiniões das pessoas sobre determinado tema, o método pretende 

entender as motivações, os significados e os valores que sustentam as opiniões e as visões de 

mundo. Ou seja, dar voz ao outro e compreender de que lugar ele fala. 

 

3.2.2 Cenário da Pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada em uma APAC – Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados – de uma cidade do interior do Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma entidade 

civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e à 

reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade, com intuito da 

humanização do sistema prisional no Estado, sem perder a finalidade punitiva da pena. É 

trabalhada a recuperação do condenado e sua reinserção no convívio social, valorizando o 

indivíduo como ser integral, restaurando valores inerentes à personalidade humana, 

promovendo sua transformação e capacitando-o a conviver novamente, de forma harmoniosa 

em seu meio social (MINAS GERAIS, 2009).  

Em dezembro de 2001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) lançou o 

projeto Novos Rumos na Execução Penal, com o objetivo de incentivar a criação e expansão 

do método APAC como política pública e alternativa de humanização do sistema prisional no 

Estado (ORDÓÑEZ VARGAS, 2009, p. 137). 

O sistema APAC não recebe exclusivamente detentos do sexo masculino. A primeira 

APAC feminina foi criada na cidade de Itaúna-MG, em 26 de julho de 2002, com algumas 

mulheres que cumpriam pena nas celas masculinas da Cadeia Pública local. Desde então, 

outras APACs femininas foram criadas no Estado (ORDÓÑEZ VARGAS, 2009). No 

município em que a pesquisa foi desenvolvida, existem duas APACs, sendo uma masculina, e 

uma feminina. A amostra deste estudo conta com participantes das duas unidades. 

Este trabalho não tem como finalidade comparar a APAC com o Sistema Penitenciário. 

A escolha desse cenário deu-se pela facilidade de acesso aos participantes, por se tratar de 

uma organização não governamental (ONG). As experiências vivenciadas por essa população 

enquanto estavam sob custódia do Estado, verbalizadas e convertidas em dados de pesquisa, 

contribuíram para o alcance dos objetivos pretendidos nesse estudo. Ou seja, o cenário físico 
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no qual aconteceu a coleta de dados foi a APAC, mas o foco do trabalho é o sistema 

penitenciário, bem como os presidiários que por ele passaram.  

Como técnica de definição amostral, empregou-se nesse estudo a amostragem 

propositiva, um critério de amostragem não-probabilística, metodologia comum em pesquisas 

de caráter qualitativo. Essa técnica opta por recrutar propositalmente, indivíduos que têm 

relação direta ou indireta com o fenômeno observado, capazes de contribuir para o 

esclarecimento da pergunta proposta na pesquisa. Conforme diz González Rey (2002), o 

trabalho com grupos tem natureza interativa, considera-se o grupo em sua subjetividade, não 

como soma de indivíduos. Contudo, “entre os pesquisadores qualitativos surge o conceito de 

amostra propositiva, definida mais pela natureza do problema, e não pela natureza estatístico-

populacional” (p. 169). 

 

3.2.3 Participantes da Pesquisa 

 

 

Participaram da pesquisa, cinco presidiários do sexo masculino e cinco presidiárias do 

sexo feminino, os quais cumprem pena nas APACs masculina e feminina de uma cidade do 

interior do Estado de Minas Gerais. Em pesquisas de cunho qualitativo, como é o caso da 

metodologia empregada nesse trabalho, o número de participantes nem sempre pode ser 

definido com antecedência. Como afirma González Rey (2002), o processo de seleção de 

grupos e pessoas não deve ser definido de forma conclusiva logo no início, pois, não se pode 

ter um estudo como ato de seleção, mas como um processo que a acompanha e é parte das 

necessidades que surgem nele. Para justificar o número total de participantes, foi aplicado o 

critério de amostragem por saturação, que é uma ferramenta utilizada em investigações 

qualitativas em diversas áreas. A finalidade é fechar o tamanho final de uma amostra em 

estudo, e suspendendo a inclusão de novos participantes na pesquisa, quando os dados obtidos 

começam a ser repetidos, desse modo, sendo irrelevante persistir na coleta de dados 

(FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). 

Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: ser maior de idade, ter 

cumprido pena no sistema penitenciário e aceitar participar voluntariamente do estudo. São 

critérios de exclusão: o participante não se disponibilizar a responder a todas as perguntas, e 

não concordar em realizar a entrevista com um gravador de áudio. 

 

3.2.4 Técnica de Coleta de Dados 
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Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, a técnica de entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE A). De acordo com Manzini (2012), a entrevista 

semiestruturada é caracterizada por um roteiro com perguntas abertas, e é indicada para 

estudar um fenômeno de uma população específica. Deve existir flexibilidade na sequência da 

apresentação das perguntas ao entrevistado, e o entrevistador pode realizar perguntas 

complementares para entender melhor as questões apresentadas. A entrevista, de acordo com 

Duarte (2004), é fundamental quando se quer analisar práticas, crenças, valores e sistemas 

classificatórios de cada indivíduo. Segundo o autor, se a técnica for bem realizada, elas 

permitirão profundidade no assunto abordado, de forma que os entrevistados percebam e 

signifiquem sua realidade no momento atual. 

A pesquisadora foi até a instituição para se apresentar, esclarecer a razão de sua 

presença no local e, planejar junto aos responsáveis, os dias e horários adequados para a 

coleta de dados. Após a coleta da assinatura de autorização do responsável pelas APACs 

(ANEXO A e B), os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) 

foram apresentados aos reclusos convidando-os a participarem do estudo. Nesse momento, 

quaisquer dúvidas referentes à pesquisa foram esclarecidas. Em seguida, os detentos que 

concordaram em participar, assinaram os TCLEs. Após esses procedimentos, a coleta de 

dados foi iniciada. 

As entrevistas foram aplicadas pela pesquisadora, individualmente, em um ambiente 

que garantia privacidade. Foram registradas em áudio, mediante um gravador de voz e 

transcritas imediatamente após o término do procedimento. O tempo de aplicação foi inferior 

a 50 minutos, com o propósito de evitar qualquer desconforto para o participante.  

 

3.2.5 Procedimento de Análise dos Dados 

 

 

Os dados coletados foram organizados conforme a metodologia de análise de 

conteúdo, conforme Bardin (2016), nas vertentes, temática, que investiga o que está sendo 

dito em palavras e, da enunciação, que investiga o não dito, mas expresso em gestos e 

emoções, por exemplo. Para a autora, a análise de conteúdo é um instrumento metodológico 

que se aplica a conteúdos variados, de ordem psicológica, sociológica e histórica, procurando 

conhecer o que está por trás das palavras, oscilando entre a objetividade e a subjetividade, 

garantindo ao investigador, o interesse pelo escondido, o inédito, o não dito. A escolha deste 

método de análise se justifica pela necessidade de compreender as incertezas que surgem nas 
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hipóteses, pelo enriquecimento proporcionado por ele na leitura dos dados, e pela 

compreensão das significações que se estabelecem além das falas propriamente ditas. Os 

resultados da pesquisa foram discutidos com base na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948a), na Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) e, nas produções 

científicas recentes da psicologia que investigam essa problemática, especialmente as do 

campo da psicologia social. 

 

3.2.6 Questões Éticas 

 

 

Este projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 (CNS 466/12 de 

12/12/2012), bem como à resolução 510/16 (CNS 510/16 de 07/04/16) do Conselho Nacional 

de Saúde, a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto 

foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP (COEP/UNICERP) 

e a coleta de dados somente foi realizada após aprovação do COEP/UNICERP (ANEXO C) 

parecer 052/18 (ANEXO D), e da assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Apresenta-se a seguir, as categorias que sobrevieram da análise dos dados de pesquisa. 

Diante disso, foram construídos os seguintes eixos temáticos: (1) Tratamento Concedido aos 

Detentos; (2) Direitos Humanos e Cuidado Humanizado; (3) Convivência e Superlotação; (4) 

Higiene e Alimentação e, (5) Saúde Mental dos Presidiários antes, e após a Privação de 

Liberdade. Para resguardar suas identidades, os participantes do sexo masculino foram 

designados como M1, M2, M3, M4 e M5, e as participantes do sexo feminino como F6, F7, 

F8, F9 e F10, como ilustra a Tabela 1. 

Observou-se neste estudo, baixo grau de escolaridade entre os detentos, assim como o 

estado civil com maior prevalência é solteiro. De acordo com o Departamento Penitenciário 

Nacional, as informações obtidas acerca da escolaridade são de 70% da população carcerária 

no Brasil, ou seja, 482.645 pessoas. 
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Tabela 1 – Dados Sociodemográficos dos Participantes  
 Participantes 

 M1 M2 M3 M4 M5 F6 F7 F8 F9 F10 

Estado civil 
Solteir

o 
União  
Estável 

União  
Estável 

Solteir
o 

Casado Solteira Viúva Solteira Separada Solteira 

Idade 38 38 37 39 31 37 52 38 40 23 

Escolaridade E.F.**3 E.F.*4 E.F.* E.F.** E.M.* E.F.** E.F.** E.F.** E.M.* E.M.* 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, 17,75% da população prisional brasileira ainda não tiveram acesso ao ensino 

médio, tendo concluído no máximo, o ensino fundamental.  Entre a população que se encontra 

no ensino médio, tendo ou não essa etapa, encontra-se 24% da população privada de 

liberdade. Pode-se considerar que a criminalidade está relacionada à baixa escolaridade. No 

que se refere ao estado civil, os dados disponíveis informam sobre 64% da população 

carcerária, equivalente a 442.237 pessoas, entre esta população, destaca-se o maior índice de 

pessoas solteiras, equivalente a 60%, as pessoas em união estável ou casado, representam 

37% da população prisional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017). 

 

3.3.1 Tratamento Concedido aos Detentos 

 

 

Um dos objetivos desse estudo foi conhecer o tratamento concedido aos detentos 

dentro do sistema penitenciário. Todos os participantes relataram que o tratamento no sistema 

é ruim e desumano. Apenas um participante relatou ter tido uma estadia e convivência 

razoável no sistema prisional. Segundo Assis (2007), a partir do momento em que o preso 

passa à tutela do Estado, ele perde todos os seus direitos fundamentais, não só o direito de 

liberdade, passando a ter um tratamento detestável e a sofrer variados tipos de castigos que 

acarretam a degradação de sua personalidade, e à perda de sua dignidade.  

 

Olha, a questão do tratamento no sistema comum é opressão. Você não tem 
um tratamento como ser humano. Em relação a preso com agente 
penitenciário é só isso, é xingamento, tiro, agressão, é daí pra pior (M1). 
 
Olha é bem rigoroso, é bem rígido lá. Fui bastante prejudicado ali sem 

                                                
3 *Completo 
4 ** Incompleto 
 



23 
 

causas aparentes, sem motivação. (M2). 
 
Eu particularmente tranquilo, porque eu sempre fui uma pessoa na minha, 
cada um tinha os problemas deles lá, coisa que não cabia a mim julgar e eu 
também não envolvia (M3). 

 
A princípio era meio complicado às vezes colocava apelido na gente pelo 
crime que a gente entrou, [...] elas ficavam chamando a gente de 
sequestrante (F6). 
 
O tratamento lá não é muito bom não, porque eles colocam apelido pelo que 
eu fiz, nunca me chamava pelo nome e isso me deixava muito triste, eles 
falavam muita coisa que magoava a gente (F8). 
 
Extremamente rude, muito desumano, é terrível, traumatizante. Agressão que 
eles falam que não existe, existe sim, tem agressão verbal, psicológica, tem 
todo tipo de agressão lá dentro (F9). 

 

Diante das falas do participante M3, pôde-se perceber que as condições de vida no 

sistema prisional não o prejudicaram por completo, pois ele não ia contra as regras, e, apesar 

de desejar, não reclamava, como também não exigia os seus direitos como ser humano. O seu 

comportamento ia de acordo com as ordens dos agentes, pois assim, ele não causaria 

discórdia, evitando sofrer agressões físicas. Porém, ainda teve os seus direitos violados, o 

prejudicando como ser humano. Contudo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

considera essencial a proteção dos direitos, para que o ser humano não seja intimidado a 

participar de rebeliões contra a tirania e a opressão (ONU, 1948a). 

De acordo com Assis (2007) defender que os presos usufruam de suas garantias 

previstas em lei durante o cumprimento de pena, não é desejar que a prisão se torne um 

ambiente cômodo, pois, enquanto o Estado e a sociedade negligenciarem a situação do preso 

os tratando como lixo humano, assim como o ambiente prisional, o problema da segurança 

pública e da criminalidade tende a se agravar. 

O art. 41 inciso 11 da Lei de Execução Penal (LEP) afirma que é direito do preso ser 

chamado pelo nome (BRASIL, 1984). Diante desta afirmativa, pode-se constatar nas falas das 

participantes F6 e F8, que a lei não é cumprida, gerando sentimentos de humilhação e 

violação dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma no art. 6 

que, todo ser humano tem o direito de ser reconhecido como pessoa em todos os lugares, 

perante a lei (ONU, 1948a).  

Ao descreverem o tratamento recebido, os participantes citam as agressões físicas e 

psicológicas sofridas por agentes dentro do sistema penitenciário. Dentre vários outros 

direitos que são desrespeitados, Assis (2007) fala que o preso sofre principalmente com a 
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prática de torturas e agressões físicas, os abusos e as agressões cometidas por agentes 

penitenciários e por policiais ocorrem de forma intensa. Percebeu-se que, as agressões físicas 

ocorrem com mais frequência entre homens, e as agressões psicológicas entre mulheres, como 

se pode verificar: 

Opressão tem toda hora, apanhar também, quando não é você é o 
companheiro do lado [...] se você colocar a mão no chão pra querer levantar 
já é motivo deles te dá um tiro, mesmo que seja de borracha, é uma coisa que 
dói (M1). 
 
Com outros eu vi que era desumano, não respeitava, agredia. Comigo graças 
a Deus não, psicológica às vezes tinha porque é devido a outras pessoas 
arrumar problema com os agentes, funcionários, então sempre vinha pra 
cima de todo mundo (M3). 
 
Passei por tudo isso, algemar, jogar o preso no chão, pisar nele, spray de 
pimenta sem o preso dever, tiro de borracha [...] você pede um atendimento o 
agente fala que não vai te dar, o psicológico da gente fica nervoso (M4). 
 
(Choro) Que nem o dia mesmo que eu fui presa, eu apanhei lá dentro da cela 
das outras presas, mas foi a Sra. A1. que incentivou elas a me bater, 
psicológicos era só a Sra. A2. que me xingava, mas eu não dava confiança. 
(F7). 
 
Meus seios estavam cheios de leite eles não me deram assistência pra isso, 
falavam que eu estava fedendo leite, ofenderam uma amiga minha já, 
chamavam ela de velha, porca, ofendiam até as visitas (F10). 
 

As agressões sejam elas físicas, psicológicas, ou morais, são frequentes no sistema 

penitenciário, atitudes essas que desrespeitam o ser humano e agridem a sua dignidade. A LEP 

mostra nos incisos de 1 a 15 do art. 41, que dispõem sobre os direitos infraconstitucionais 

garantidos ao preso no decorrer da execução penal. Baseando-se na ideia de que, a execução 

da pena privativa de liberdade deve ter por base o princípio da humanidade, e qualquer ato de 

punição desnecessária, cruel ou degradante, será de natureza desumana e contrária ao 

princípio da legalidade (BRASIL, 1984). 

Segundo Assis (2007), o despreparo e a desqualificação dos agentes fazem com que 

eles consigam conter rebeliões somente por meio de violência, cometendo vários abusos e 

impondo aos presos uma espécie de disciplina carcerária que não está prevista em lei. Na 

maior parte dos casos esses agentes não são responsabilizados por seus atos e permanecem 

impunes. A partir do momento em que a pessoa passa a ser considerada um detento, ele perde 

apenas a liberdade, independentemente dos crimes que cometeram, não perderam a alma, a 

dignidade e a vida (BRASIL, 2009). 
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3.3.2 Direitos Humanos e Cuidado Humanizado  

 

 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerado que o reconhecimento 

da dignidade referente a toda humanidade e seus direitos iguais, fundamenta-se na liberdade 

da justiça e da paz no mundo. O art. 2 inciso 1 afirma que “todo ser humano tem capacidade 

para usufruir os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de 

qualquer espécie” (ONU, 1948a, p. 5). Questionou-se aos participantes se eles recebiam um 

cuidado humanizado. Pôde-se observar que os direitos referentes ao cuidado humanizado, e 

ao tratamento como cidadão previstos em lei, não são garantidos dentro do sistema prisional. 

 

Direito você não tem, lá é muito claro, o seu direito é permanecer calado, 
você não tem direito a nada, de reivindicar nada, se você for reivindicar fica 
pior (M1). 
 
Eu acho que o sistema deveria funcionar para que a gente se sinta ser 
humano, e que você não perca a integridade física, nem psicológica, porque 
sai com traumas (M2). 

 
Com remédio eu até recebia, mas como pessoa... depois que eu apanhei eles 
me levaram no médico e tudo, mas não me deram remédio para tirar as 
manchas, não me deram nada (choro) (F7). 
 
Eu tinha sobre a minha saúde, porque eu sou doente, nesse ponto aí eles 
estavam sempre atentos, só que eles maltratavam demais, xingavam a gente. 
Atrás daquelas grades para eles não somos seres humanos (F8). 
 
Trabalho humanizado lá nunca existiu, os direitos humanos, por exemplo, 
quando vão lá, somos proibidas de falar com eles, se alguém experimentar 
falar alguma coisa é castigado depois (F9). 

 

No art. 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos mostra que todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são favorecidos de razão e 

consciência, devendo agir com espírito de fraternidade em relação uns aos outros. O art. 7 

assegura que todos são iguais perante a lei, e têm direito a igual proteção da lei, contra 

qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal 

discriminação (ONU, 1948a).  

O trabalho humanizado no sistema penitenciário é escasso. Antes de tudo, o presidiário 

é um ser humano dotado de direitos assim como qualquer outro, porém, direitos estes que lhe 

são retirados assim que passam a ser considerados como presidiários. Os detentos têm 

conhecimento sobre os direitos humanos, porém, sentem-se oprimidos para reivindicar esses 
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direitos. Existe o medo de serem punidos, como por exemplo, com agressões físicas, terem 

suas visitas canceladas por um determinado tempo, ficar em uma cela sozinho – denominada 

pelos participantes como cela do castigo – entre outras punições comuns no sistema prisional.       

 A LEP afirma no art. 40 que é imposto a todas as autoridades o respeito à integridade 

física e moral dos condenados, e dos presos provisórios (BRASIL, 1984). Santos e Aquino 

(2016), asseguram que, ao afrontar os direitos da dignidade humana do sujeito, em um 

ambiente como as penitenciárias que são esquecidas pela sociedade e pelo poder público, e 

que utilizam técnicas desumanas, o cidadão é fadado a reincidir na vida do crime, pois o 

mesmo é ofendido pela sociedade, e pelo sistema, sem chance alguma de defesa. 

 

3.3.3 Convivência e Superlotação 

 

 

As instalações destinadas aos presos de acordo com as Regras Mínimas da ONU 

(ONU, 1948b), devem satisfazer as exigências de higiene, considerando o clima, 

especialmente o volume de ar, espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação. 

Portanto, Machado, Souza e Souza (2013) mostram que a superpopulação nos presídios 

contradiz aos direitos fundamentais dos presos, pois, não há respeito à integridade física e 

moral dos sujeitos. A seguir, são apresentados os relatos de como é a convivência em uma cela 

pequena, com um número maior de pessoas para o qual foi planejada.  

  

Cada cela é um ambiente, então a convivência tem que ser muito cautelosa, 
as celas ali acho que é 1,5 por 3,0 para três, quatro pessoas, quando você tem 
duas, três pessoas que você já criou uma “amizade”, (movimento de aspas 
feita com as mãos pelo participante) fica fácil de você levar (M1). 
 
A gente costuma trazer aquele ambiente família lá pra dentro das celas. Às 
vezes são oito vagas dentro de uma cela, eles colocam lá 14, 15, 16 (M2). 
 
É tranquilo, porque eu fiquei numa ala mais restrita que ao ver deles é uma 
ala de castigo, mas para mim foi o melhor lugar porque ficava só eu e outro, 
não tinha briga, não tinha problema, nem com os agentes com nós (M3). 

 
Um ambiente escuro, frio, coisa de calabouço mesmo, horrível, lotado, sujo, 
terrível (choro). Éramos 12 pessoas e seis camas, o resto ficava tudo no 
chão, um chão frio, ventava muito, chovia lá dentro (F9). 
 
A cela era pequena, para três, mas eles colocavam seis, sete, uma cela que 
cabe 13, 14, eles colocam 20, 17. Mas lá é muito apertado, muito abafado, 
escuro, pouca ventilação, perigoso até pegar uma doença (F10). 
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O art. 92 da LEP reza que o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, 

desde que os requisitos A do art. 88 sejam respeitados, sendo esses, salubridade do ambiente 

pelos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. 

O parágrafo único desse art. traz como outro requisito básico o limite de capacidade máxima, 

que deve atender aos objetivos da individualização da pena (BRASIL, 1984).  

Nota-se que o ambiente em que os presos são instalados contradiz ao que está 

registrado em lei, pois as celas abrigam mais pessoas do que o limite permitido, e não oferece 

conforto mínimo e privacidade. Pessoas dormem no chão, e frequentemente mais de uma 

pessoa em um colchão de solteiro, situações que não zelam pelo bem-estar físico e mental do 

ser humano privados de liberdade. Santos e Aquino (2016) ressaltam que o ser humano que é 

exposto a condições degradantes que afrontam e agridem a sua dignidade, deixa de se 

reconhecer como cidadão de direitos, perdendo-se de vez para a criminalidade.  

 

3.3.4 Higiene e Alimentação 

 
 

No ambiente prisional, segundo o item 12 das Regras Mínimas da ONU (1984b), deve 

conter instalações sanitárias adequadas para que as necessidades dos presos sejam realizadas 

de um modo limpo e decente. Assim, como reza o item. 14. todos os locais de um 

estabelecimento penitenciário devem ser mantidos limpos. Os participantes relatam a seguir, 

como era a higienização nas celas. 

 
Vai de cela pra cela, como eu já trabalhei dentro da penitenciária de cela 
livre5, aquela única pessoa que fica solto para pagar6 alimentação, para pagar 
remédio, tem cela que você chega que você não consegue ficar nem na porta 
(M1). 
 
Em questão de higienização aquela penitenciária é complicado, porque eles 
restringem as coisas que podem entrar pela quantidade.  A gente não tem 
nem o direito de tá pedindo um sabão a mais do que aquilo ali que tá escrito 
(M2). 

 
A limpeza, na maioria das vezes a gente jogava água no chão, esfregava com 
o pano e ensaboava, rapava com o chinelo e depois secava com o pano (F6). 
 
As presas mesmo mantêm a limpeza, é obrigatório, tem que manter a 
limpeza porque somos nós que estamos ali dentro, então a higiene é bastante 

                                                
5 O termo cela livre se refere aos presidiários que trabalham cuidando da higienização dos corredores, e da 
distribuição de alimentação, medicação, encomendas e correspondências para os demais presos daquele 
pavilhão. 
6 O termo pagar se refere à distribuição de alimentos, medicação e outros materiais para os demais presos. 



28 
 

rigorosa (F8). 
 

No que se refere à limpeza das celas, apenas um participante considerou ser boa: 

“tranquilo, nós que fazíamos a limpeza da cela, até porque era fácil de limpar, que não era 

muito grande” (M3). Os outros participantes disseram ser um ambiente limpo, em suas 

mínimas condições, devido o próprio preso fazer a sua higienização. Por ser um ambiente em 

que eles vivem, a limpeza deve ser rigorosa. De acordo com Kolling, Silva e Sá (2013), a 

vulnerabilidade da população em privação de liberdade aumenta as chances de contágio de 

doenças infecciosas, causando um aumento também nas taxas de morbidade e mortalidade 

devido às situações de superpopulação, violência, iluminação e ventilação naturais 

insuficientes, falta de proteção contra condições climáticas extremas, serviços médicos 

deficientes, inadequações nos meios de higiene pessoal e de nutrição, e as restrições ao acesso 

a água potável. Contudo, não é condizente se ter uma política pública de saúde, se o próprio 

local é insalubre, e não favorecendo a saúde mental e física do sujeito. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), do sistema carcerário no ano de 2009, 

afirma que o sistema prisional que contém estrutura adequada para descanso, higiene, 

alimentação, lazer, trabalho, assim como o fornecimento de instalações de qualidade, tem 

grande influência no sentimento de bem-estar e nas condições de vida do preso. Porém, 

constatou-se que a maioria dos estabelecimentos prisionais não oferece aos presos condições 

mínimas para que vivam adequadamente (BRASIL, 2009). 

No decorrer das entrevistas percebeu-se a relevância em se falar sobre a alimentação, 

pois, alguns participantes enfatizaram o assunto ao relatar não se alimentarem bem. Segundo 

eles, há, neste quesito, descaso por parte do sistema prisional. O art. 25 inciso 1 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, afirma que todo ser humano tem direito a saúde e bem-estar, 

inclusive a alimentação e vestuário (ONU, 1948a). 

 

Você é tudo limitado, sua alimentação é rigorosa (M4). 
 
A alimentação de lá que é muito ruim, tem dia que eles mandam o marmitex7 
para a cela, a presa come porque né... muito ruim. Eu nunca tinha passado 
por isso, eu quero é esquecer (choro) (F7). 

 
É terrível a forma como eles tratam, a comida que se come (F9). 
 
A comida de lá não é boa, a marmita vem aberta. Já passei fome lá, não vou 
mentir, já veio até salada azeda pra gente, quando a gente compra bolacha, 

                                                
7 Marmitex é à alimentação servida na unidade prisional, em cela, para cada preso, e acondicionada em marmitas 
descartáveis. 
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as coisas de alimento, eles jogam no vaso sanitário (F10). 
 

Entre os direitos que são desrespeitados no sistema prisional, está a alimentação digna. 

Rudnicki e Passos (2012) ressaltam que os detentos também possuem o direito de receber do 

Estado, alimentação suficiente e saudável para seu sustento. Diferentemente, do que relataram 

os participantes, que afirmaram ser em quantidade insuficiente e sem qualidade, motivo de 

revoltas entre detentos. 

As Regras Mínimas da ONU (1984b) prevêem no item 20-1 que o apenado deve 

receber uma alimentação de boa qualidade, com valor nutritivo e que seja suficiente para a 

manutenção de sua saúde, para que ele possa manter suas forças. De acordo com o item 20-2 

todo preso deve ter acesso a água potável quando necessitar. A LEP prevê ainda no art. 12. 

que a assistência ao preso e ao internado consiste no fornecimento de alimentação, vestuários 

e instalações higiênicas (BRASIL, 1984).  

Conforme a CPI, em quase todas as unidades prisionais os detentos reclamam da 

comida que é servida, trazem denúncias de alimento perdido, podre e estragado (BRASIL, 

2009). Nesse sentido, deve-se destacar que em todo sistema prisional, a pessoa perde o direito 

de comer o que deseja ou prefere, recebendo um prato único e servido em horários fixos 

(RUDNICKI; PASSOS, 2012). 

 

3.3.5 A saúde Mental dos Presidiários antes, e Durante a Privação de Liberdade. 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos registra no art. 21 inciso 2 que, “todo 

ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país” (p. 11). O art. 25 

inciso 1 afirma que todo ser humano tem direito a saúde e bem-estar, cuidados médicos e aos 

serviços sociais indispensáveis (ONU, 1948a). Questionou-se nas entrevistas, como os 

participantes avaliam sua saúde mental antes, e durante a privação de liberdade.   

 

Olha, eu não posso falar que era sadia, pode ser o que me levou a mudar o 
meu caminho, eu venho de uma família boa, [...] tinha esse dinheiro mas não 
tinha carinho, amor, atenção. Eu fui descobrir que não tinha um pai, ele é 
meu padrasto, aí comecei a entender o porquê da diferença de tratamento 
entre eu e minha irmã mais velha, eu tinha perdido o meu avô que era tudo 
pra mim, então eu fiquei sem chão, eu fiquei perdido e aquilo ali me fez 
extraviar (M1)  

 
Era muito boa a minha condição, memorizava as coisas mais rápido, ao 
contrário de hoje em dia, sou difícil de memorizar, acho que isso aí é devido 
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ao ambiente, o cárcere, é muitos pensamentos passando na cabeça da gente, 
e não é fácil cumprir pena (M3). 

 
Era melhor porque tava perto da família, trabalhava, eu era mais feliz, lá o 
meu problema psicológico piorou, eu tinha muito medo de lá, (.. .)sofri 
bastante pelos apelidos, pelo jeito que elas tratavam a gente quando tinha 
atendimento, aquele agachamento tinha que ficar nua na frente delas, então 
aquilo me abalou bastante (F8). 
 
Era bem, embora eu sempre fazia terapia, era bem (F9). 

 
Todos os participantes responderam que a sua saúde mental era considerada boa antes 

da prisão. Porém, algumas falas mostraram que as dificuldades do cotidiano se agravaram 

durante a privação de liberdade. De acordo com o participante M1, a falta de afeto e apoio 

familiar, pode ter sido gatilhos que contribuíram para que o sujeito praticasse crimes.      

O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário/PNSSP, instituído pela Portaria 

Interministerial nº 1.777, de 9 de setembro de 2003, afirma que as situações de confinamento 

que se encontram os presos definem seu bem-estar físico e psíquico. Essas pessoas trazem 

com elas problemas de saúde, vícios, transtornos mentais que se agravam devido às condições 

precárias de moradia no sistema penitenciário, alimentação e saúde (BRASIL, 2004). 

Segundo Constantino, Assis e Pinto (2016), os sintomas depressivos estão 

relacionados ao estresse causado no ambiente prisional, sendo mais frequentes em presos 

novatos, e está relacionado a um maior risco de suicídio na prisão. A seguir será discutido 

sobre o adoecimento psicológico que a privação de liberdade causa, assim como o ambiente 

insalubre da prisão. 

 
Eu tentei suicídio em 2013 [...] eu caminhei oito anos sem nenhum tipo de 
visita familiar, carta, nada, a minha família hoje também pensa da mesma 
forma que um agente penitenciário, que você é irrecuperável. Então foi 
juntando muita coisa e eu não fui aguentando. Lá você não tem com quem 
falar. É ruim ficar dentro de uma penitenciária preso com as coisas, não 
poder colocar pra fora, uma hora você explode, foi onde eu tentei suicídio 
(M1). 
 
Lá eu entrei até em depressão, aí eu comecei a tomar remédio, mas na época 
lá eles oprimiam muito (M4). 
 
Eu tive depressão, ficava ansiosa quando era pra sair para o atendimento, 
ficava quase a noite toda acordada, eu acordava a noite e eu via coisas que 
não existia, alucinação mesmo (F8). 
 
Eu tentei suicídio três vezes em Poços de Caldas, fiquei internada numa 
clínica, tomo medicamento, não vejo à hora de sair daqui para eu poder fazer 
o tratamento certo, ter acesso a terapias, e médicos direito. Tenho traumas 
que carrego comigo por causa da prisão (F9). 
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Insônia, depressão, falta de comer, anemia. O meu psicológico é só tristeza, 
estou longe da minha família, o que mais me afeta é isso (F10). 

 

A privação de liberdade causa grande impacto psicológico no ser humano. Todos os 

participantes citaram algum prejuízo físico ou psicológico em sua saúde, após a entrada no 

sistema prisional, desde impactos considerados leves a graves. Tais relatos evidenciaram que 

que não receberam o devido cuidado por parte dos profissionais de saúde do sistema prisional. 

 Os sintomas depressivos estão diretamente relacionados ao ambiente insalubre das 

prisões, à superlotação que obriga os presos a dormirem juntos em uma única cama ou no 

chão, à pouca ventilação das celas, à má alimentação, ao sedentarismo, entre outros fatores. 

Em uma pesquisa feita no estado de São Paulo em 2006, é confirmado que 61,7% dos presos 

tiveram ao menos uma ocorrência de transtorno mental ao longo da vida, e cerca de 25% 

daqueles que estavam em regime fechado foram diagnosticados com pelo menos um 

transtorno mental no ano anterior ao estudo, sendo, o transtorno depressivo o mais 

investigado entre pessoas presas (CONSTANTINO; ASSIS; PINTO, 2016). 

Diante disso, Oliveira e Guimarães (2011) dizem que a saúde mental tem se mostrado 

um assunto bastante importante a ser discutido com internos, familiares, profissionais como 

agentes penitenciários, trabalhadores administrativos, e da saúde que atuam nas prisões. 

Sendo esta, uma atitude negligenciada pelas autoridades públicas, causando desordens e 

prejuízos comprovados, inclusive, pelo elevado número de suicídios na prisão. No Brasil, de 

acordo com os registros do Infopen, no ano de 2016, foi registrada uma taxa de 0,8% para 

casos de suicídio no sistema prisional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017). Os autores 

afirmam ainda que a saúde das pessoas seja afetada devido às precárias condições de vida 

psicológicas e materiais no ambiente prisional. As investigações de Constantino, Assis e Pinto 

(2016) revelam que de 10 a 15% dos prisioneiros possuem diagnósticos de transtornos 

mentais. Sendo, portanto, números significativamente maiores do que se estima para a 

comunidade em geral, que é cerca de 2%.  

Paci (2013) juntamente com a LEP traz como maior importância o direito de 

assistência médica aos detentos, mas que na prática não é um benefício oferecido 

corretamente. A seguir, os participantes relatam se precisaram de assistência médica dentro da 

penitenciária, e se foram atendidos. 

 

Quando eu fui preso um dos tiros que eu tomei na rua ainda estava aberto, e 
pra você ir no PS da rua acho que você tem que está quase morrendo, 
cheguei a quase perder o pé dentro da penitenciária por causa de negligência. 
Ali funciona assim, [...] todo mundo começa a gritar, ou todo mundo começa 
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a chutar, xingar, balançar a grade, para poder dar atenção, só vai dessa 
forma, [...] quando você vai passar na escada muita das vezes ainda o agente 
te dá um tapa, um chute, fala que você incentivou o bloco inteiro a tumultuar 
o plantão dele (M1). 
 
Me ignoraram, então eu me senti um lixo porque era questão de saúde, já 
virei a cara para a parede esperando a morte, é revoltante. O cuidado é 
péssimo, o PS não funciona, o posto de saúde não funciona (M2). 
 
Sempre que procurei eu fui atendido. Tem que ter paciência né porque às 
vezes leva na hora, uma hora depois, um dia depois, uma semana depois 
(M3). 
 
Tive, mas nem todas às vezes, porque só homem era mil quinhentos e tanto, 
não conseguiam fazer os atendimentos suficientes, então às vezes passava 
alguma coisa (F6). 
 
Tive, na saúde eles cuidavam muito bem, porque eu sou diabética, 
hipertensa, então todo dia eu tinha os meus medicamentos certinho, apesar 
que sempre que elas chegavam lá elas maltratavam (F8).  
 
Não tive, quando tava muito mal mesmo a gente comprava remédio uma da 
outra, trocava em alguma coisa que você tinha e a outra não tinha, [...] você 
vai fazendo isso porque no desespero tão grande, a gente se medicava porque 
não tem auxílio nenhum (F9). 

 

Diante disso, infere-se que o tratamento de saúde no sistema prisional não funciona 

corretamente, o preso não recebe o devido cuidado e, de acordo com as falas dos 

participantes M1, M2 e F8, quando recebem, são maltratados, e o procedimento para levar o 

preso ao atendimento é demorado, como complementam os participantes M3 e F6. Assis 

(2007) afirma que, para irem aos hospitais, os presos dependem da disponibilidade da escolta 

dos agentes penitenciários, que na maioria das vezes é demorada. Ocorrendo assim, a dupla 

penalidade do condenado, pois, além da pena de prisão, o estado de saúde que o preso 

adquire durante sua permanência no cárcere, é lamentável. Pode-se considerar o 

descumprimento dos dispositivos da LEP, que prevê no inciso 7 do art. 40, que o direito à 

saúde é obrigação do Estado (BRASIL, 1984). 

As rebeliões feitas pelos presos são uma forma de reivindicar os seus direitos, e 

chamar a atenção das autoridades para a situação desumana à qual eles são submetidos dentro 

da prisão (ASSIS, 2007). A ausência de cuidados por parte do Estado é considerada 

negligência, caracterizada pela dor ou prejuízo que proporciona ao outro quando não supre 

suas necessidades fundamentais, como a saúde. “Esses cuidados estão relacionados às 

necessidades básicas fundamentais, que podem ser materiais, psicológicas ou sociais. A saúde 

é a necessidade mais vital dentre todas, pois sem condições mínimas de saúde, não há vida” 
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(KOLLING; SILVA; SÁ, 2013, p. 5).  

Paci (2013) traz que a superlotação, a precariedade e a insalubridade, tornam as 

prisões um ambiente propício à contaminação de doenças e epidemias. Fatores como má 

alimentação dos presos, sedentarismo, uso de entorpecentes e más condições de higienização, 

faz com que os presos saiam em condições piores de saúde de que quando entraram. A 

carência de tratamento adequado à saúde dos presos não ameaça somente a vida deles, pois a 

transmissão de doenças se torna mais acessíveis por meio das visitas conjugais, e no 

livramento condicional do preso.  

Brasil (2004) apresenta como um dos princípios fundamentais do Plano Nacional de 

Saúde no Sistema Penitenciário/PNSSP, o direito à saúde como direito legítimo de cidadania, 

afirma também que os profissionais das equipes de saúde têm uma função importante, pois 

convivem com os presos e entendem as representações sociais das doenças, assim, podendo 

induzir mudanças significativas no sistema penitenciário brasileiro. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta pesquisa investigou os agravos na saúde mental de presidiários, desencadeados 

pela violação dos direitos humanos dentro de uma unidade do sistema prisional, em uma 

cidade do interior do Estado de Minas Gerais. Procurou-se identificar questões específicas que 

contribuíram para o impacto psíquico no sujeito em situação de privação de liberdade. Assim, 

na elaboração desta pesquisa, destacaram-se cinco eixos, sendo eles: tratamento concedido 

aos detentos; direitos humanos e cuidado humanizado; convivência e superlotação; higiene e 

alimentação; e, saúde mental dos presidiários antes, e após a privação de liberdade. 

A hipótese adotada, inicialmente para este trabalho foi confirmada, pois, os resultados 

indicaram a dificuldade de se desempenhar o trabalho humanizado no sistema prisional, assim 

como, permitir que os presos exerçam seus direitos. O tratamento concedido aos detentos é 

desqualificado, as agressões físicas e psicológicas são frequentes, a superpopulação nas celas 

contradiz as leis desrespeitando a integridade do sujeito, a higiene e a alimentação são de 

baixa qualidade, e os cuidados de saúde são escassos. Identificou-se que toda trajetória do 

preso no ambiente prisional deste estudo, resultou em danos psicológicos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO      

 

 

Identificou-se que devido às agressões físicas e psicológicas que os presidiários 

sofrem, a identificação por apelidos – o que é contra a lei – gera sentimentos de humilhação, 

inferioridade, trauma, entre outras consequências. As agressões são atitudes frequentes no 

sistema penitenciário, o que desrespeita o ser humano e fere a sua dignidade.  

Verificou-se que os detentos não têm seus direitos garantidos no sistema, mesmo 

conhecendo a lei. Esses direitos não são reivindicados, pelo fato dos presos se sentirem 

oprimidos, pois, suas manifestações parecem provocar os agentes penitenciários, resultando 

em agressões e punições contra o preso.   

Constatou-se que as celas abrigam mais pessoas do que o limite permitido, fazendo 

com que algumas pessoas durmam no chão. Não existe espaço, iluminação e ventilação 

suficientes. Situações que não zelam pelo bem-estar físico e mental do ser humano privado de 

liberdade, leva-os a não se reconhecerem como cidadãos de direitos. Ressalta-se que, segundo 

Machado, Souza e Souza (2013), a superpopulação nos presídios contraria aos direitos 

fundamentais dos presos. 

A higienização das celas é considerada razoável, pois, verificou-se que os próprios 

presos fazem a limpeza com os produtos que possuem, porém, constata-se que os 

estabelecimentos prisionais não oferecem aos presos condições mínimas para que vivam 

adequadamente. Entre os direitos que são desrespeitados no sistema prisional, está à 

alimentação digna, ainda que essa seja uma responsabilidade do Estado, os detentos recebem 

uma alimentação insuficiente para seu sustento, e sem qualidade.  

Compreende-se que a privação de liberdade causa grande impacto psicológico no ser 

humano. A saúde mental dos presidiários era considerada boa antes da privação de liberdade, 

e durante o cumprimento de pena, desencadearam-se adoecimentos psicológicos, entre eles 

está à depressão, e como consequência dela, tentativas de suicídio. Tal sintomatologia está 

relacionada ao ambiente insalubre e à escassez de cuidado humanizado nas prisões. Verificou-

se que o tratamento de saúde no sistema prisional não funciona corretamente, e o estado de 

saúde que o preso adquire durante sua permanência no cárcere, é lamentável.        

Quanto ao trabalho, estudo e lazer, nenhum dos participantes relatou ter concluído os 

estudos no sistema prisional. Aqueles que deveriam cursar o início do Ensino Fundamental, 

informaram não haver número suficiente de alunos para que formasse turma. As participantes 

queixaram-se da falta de oportunidade de estudar. Alegam ainda, terem sido proibidas, sem 
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conhecimento da causa.  Um número considerável de participantes trabalhou com artesanato 

em suas celas, como cela livre, e na faxina. As participantes do sexo feminino se queixaram 

de serem maltratadas com agressões psicológicas durante o percurso para a faxina, e 

lavanderia. Segundo seus relatos eram chamadas por apelidos, entre outros xingamentos. O 

lazer no sistema prisional é chamado de banho de sol. Nesses momentos, os presos vão para o 

pátio sob a luz do sol, e têm um momento de recreação. Porém, alguns participantes, de 

ambos os sexos, preferiam ficar nas suas celas, para evitar agressões físicas e psicológicas por 

parte dos agentes penitenciários. 

A hipótese deste estudo foi confirmada, e os objetivos propostos foram alcançados. 

Verificou-se que o tratamento concedido aos detentos contradiz ao que está registrado em lei, 

pois, as agressões físicas e psicológicas no sistema prisional são frequentes, desrespeitando o 

ser humano e ferindo a sua dignidade. Logo, os direitos humanos dos presos não são 

garantidos e respeitados. A causa dos agravos psicológicos deve-se ao ambiente insalubre das 

prisões, ao tratamento ruim, à negligência do Estado, e dos profissionais do sistema tratando-

se de cuidados de saúde, resultando em sintomas depressivos e, entre eles, ideação suicida nos 

participantes.       
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

TÍTULO DO PROJETO: Direitos Humanos e o Sistema Prisional 

 

Data: ___/___/______ Entrevista nº 

Idade: 

Sexo:         F          M Estado civil: Escolaridade: 

 

 

1- Por quanto tempo você cumpriu pena na penitenciária?  
 
2- Como era o tratamento que você recebia?  
 
3- O que você entende por cuidado humanizado? Você o recebia? E como foi? 
 
4- Como era o ambiente na cela em que você permaneceu? 
 
5- Você já se sentiu humilhado por funcionários da penitenciária? 
 
6-  Você vivenciou maus tratos físicos ou psicológicos? Quais? 
 
7- Você desfrutou em algum momento de atividades de estudo, trabalho ou lazer? 
 
8- Como era sua saúde mental/psicológica antes de ser detido (a)?  
 
9- Você sofreu de alguma doença psicológica enquanto cumpria pena na penitenciária? 
 
10- Teve acesso a cuidados de saúde quando precisou? Se sim, como foi esse cuidado? 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPANTES 
MAIORES DE 18 ANOS 

 
Eu, Isadora Soares Nonato, estudante do curso de Psicologia do Centro Universitário do 

Cerrado Patrocínio, convido-o(a) a participar de pesquisa sobre Direitos Humanos e o sistema 
prisional que tem como objetivo: Analisar, pela percepção de reclusos na APAC, as possíveis 
consequências para a saúde mental destes presidiários, produzidas pela eventual violação dos direitos 
humanos, quando detidos no sistema penitenciário; conhecer como os presidiários são tratados no 
sistema penitenciário; averiguar se os direitos humanos dos presidiários são garantidos; verificar a 
existência de possíveis agravos à saúde mental dos presidiários. 

A sua participação é voluntária, sendo sua colaboração muito importante para o andamento da 
pesquisa, que consiste em: Responder individualmente a uma entrevista semiestruturada. Nesse 
procedimento, a pesquisadora fará perguntas ao participante, relacionadas aos objetivos desse estudo. 
O participante poderá respondê-las livremente. A entrevista semiestruturada acontecerá em ambiente 
privativo e terá duração de até 50 minutos. A entrevista será gravada em áudio e transcrita 
imediatamente após o término do procedimento. Serão assegurados a você o anonimato, o sigilo das 
informações, a privacidade e todas as condições que lhe garantam a proteção à dignidade 
constitucionalmente assegurada. A utilização dos resultados da pesquisa será exclusiva para fins 
técnico-científicos. Os riscos na participação serão minimizados mediante a atuação do pesquisador 
pela atenção e zelo no desenvolvimento dos trabalhos em assegurar ambiente seguro, confortável e de 
privacidade, evitando desconforto e constrangimento. Se você concordar em participar na pesquisa 
estará contribuindo para o desenvolvimento da ciência nesta área. Os resultados da pesquisa serão 
analisados e publicados, mas sua identidade será assegurada e mantida em absoluto sigilo. Caso 
concorde em participar, em qualquer momento você poderá solicitar informações ou esclarecimentos 
sobre o andamento da pesquisa, bem como desistir dela e não permitir a utilização de seus dados, sem 
prejuízo para você. Você não terá nenhum tipo de despesa e não receberá nenhuma gratificação pela 
participação na pesquisa. 
Consentimento: 
 Declaro ter recebido de Isadora Soares Nonato, estudante do curso de Psicologia do Centro 
Universitário do Cerrado Patrocínio, as orientações sobre a finalidade e objetivos da pesquisa, bem 
como sobre a utilização das informações que forneci somente para fins científicos, sendo que meu 
nome será mantido em sigilo. Aceito participar da pesquisa por meio da realização de entrevista, bem 
como permito a utilização dos dados originados da mesma. Estou ciente de que poderei ser exposto(a) 
a riscos de constrangimentos associados ao meio aceite do convite, e que poderei, a qualquer 
momento, interromper a minha participação, sem nenhum prejuízo pessoal. Fui informado(a) que não 
terei nenhum tipo de despesa nem receberei nenhum pagamento ou gratificação pela minha 
participação. Declaro que minhas dúvidas foram esclarecidas suficientemente e concordo em 
participar voluntariamente das atividades da pesquisa.  
Assinatura do(a) participante(a): _________________________________________________ 
Data: _____/_____/_____. 
Pesquisadora: Isadora Soares Nonato  
Geraldo Matias de Abreu, 2178 - Bairro Olímpio Nunes   
Assinatura:______________________________________________ 
Data:28/05/2018 
Orientador: João Paulo de Sousa 
Alameda dos Ingás, 179 - Bairro Dona Diva   
Assinatura: ______________________________________________ Data: 28/05/2018 
Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP: Fone: (34) 3839-3737 ou 0800-942-3737 
Av. Liria Terezinha Lassi Capuano, 466, Campus Universitário - Patrocínio – MG, CEP: 
38740.000 

Impressão de polegar 
caso não assine 
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