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SITUAÇÃO CARCERÁRIA 

NO ESTADO DE SÃO PAULO

Camila Caldeira Nunes Dias1

Giane Silvestre2

O debate sobre o sistema penitenciário e a 
política de humanização das prisões (1975-1986)

Ao analisarmos o percurso das políticas penitenciárias paulista, 
tomando como período histórico os anos que marcam fi nal da déca-
da de 1970 até os dias atuais, temos um percurso bastante marcado 
pelas diferenças em diversas concepções, entre elas, tratamento do 
preso, tipos de regimes e até mesmo os modelos arquitetônicos das 
unidades prisionais. 

No fi nal da década de 1970, o ideal ressocializador, que já estava 
em franco declínio na Europa e Estados Unidos (Garland, 2001; 
Wacquant, 2001), paradoxalmente passa a ocupar um espaço im-
portante no debate político sobre a questão prisional no Brasil. 
Conforme Teixeira (2006, p.51), em termos das políticas de Estado 
essas questões adquiriram duas dimensões: na esfera legislativa, 

 1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, bolsista 
Fapesp, autora do livro “A igreja como refúgio e a Bíblia como esconderijo: 
religião e violência na prisão” e colaboradora do OSP.

 2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCAR, bolsista 
da Capes e pesquisadora do OSP.
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destaque para a CPI do sistema penitenciário nacional3 cujas pro-
postas estavam centradas na reinserção social do preso, com grande 
influência na promulgação da Lei de Execução Penal, de 1984; 
no âmbito do executivo a política de “humanização das prisões” 
constituiu-se como experiência inédita – e única – de uma política 
voltada essencialmente para a democratização da gestão prisional e 
de um intenso esforço para respeitar a dignidade e os direitos dos 
presos, com a preocupação de coibir arbitrariedades perpetradas 
pelos agentes estatais – incluindo a polícia.4 

Desta forma a concepção política que começa a tomar forma no 
fi m dos anos 1970 e início da década de 1980 tem duas orientações 
ideológicas: de um lado, a expectativa de que o trabalho seria a prin-
cipal porta de saída do mundo do crime e, portanto, de reintegração 
social, sendo este o objetivo fundamental da prisão e não a punição 
do infrator; de outro lado, e em consonância com esta assertiva, estava 
a centralidade adquirida pelas questões dos direitos humanos dos 
presos, da preservação de sua dignidade como essencial no proces-
so de ressocialização que deveria ser empreendido pela instituição 
penal. Nesse sentido, o modelo de política penitenciária ao longo 
dos anos 80 passa a ser produto de uma concepção de sociedade 
que está fortemente articulada à moralização e disciplinamento dos 
presos. Segundo Paixão (1987, p.20-1) prisão é “uma instituição 
correcional, em que indivíduos moralmente defi cientes redesco-
brirão, pela experimentação indexa de sofrimento, de privação e, 
principalmente, de trabalho, um sentido não intuído de integridade 
moral”. 

Entre as principais medidas desta política de humanização do 
Secretário de Justiça José Carlos Dias está a criação das Comissões 

 3 Nesta concepção, a recuperação do preso se daria, sobretudo, através do traba-
lho e, neste sentido, a criação da Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador 
(Funap), através da Lei Estadual nº. 1.238 de 22 de dezembro de 1976 é sua 
expressão direta. 

 4 No Rio de Janeiro, uma experiência muito semelhante, na mesma época, foi 
levada a cabo no governo de Leonel Brizola. Para mais detalhes da experiência 
carioca, ver Coelho ([1987] 2005).
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de Solidariedade, canais de representação e comunicação direta en-
tre os presos e a sociedade e a constituição de comissões de agentes 
penitenciários, pressupondo igualdade e equidade na representação 
dos dois grupos nas reivindicações e negociações com o poder públi-
co, motivo de profundo descontentamento por parte destes últimos 
(Teixeira, 2006, p.80). 

As reações a esta política foram grandes, não obstante o clima de 
abertura política. Conforme Salla (2007) e Teixeira (2006) apontam, 
as divergências e resistências à democratização do espaço prisional 
se deram a partir do interior do sistema prisional, a partir do staff de 
segurança das unidades, e do seu exterior, dos diversos segmentos 
conservadores da sociedade. Estas reações não se deram simples-
mente de uma forma “defensiva” de não aceitação das mudanças. 
Elas se expressaram em boicotes explícitos às novas propostas, in-
clusive com a participação – direta ou indireta – de funcionários do 
sistema em acontecimentos que redundaram em fugas ou rebeliões5 
(Salla, 2007, p.75). A primeira e única tentativa de democratização 
do sistema penitenciário durou muito pouco e nem chegou a ser 
efetivamente implantada, barrada pela ferrenha resistência dos 
segmentos conservadores intra e extramuros. Após muitos desgas-
tes, provocados, sobretudo, pelo explícito boicote destas forças, em 
1986 o governador Montoro demite o expoente desta orientação 
política democratizante, o secretário José Carlos Dias, e reconduz 
aos cargos alguns personagens importantes do governo anterior, de 
Paulo Maluf, cuja orientação política estava em fl agrante oposição 
com esta que não conseguiu resistir, em face de uma absoluta falta 
de apoio político e social de vários setores da sociedade – além dos 
partidos conservadores que se opunham àquele governo e do staff 
do sistema, destacam-se, neste sentido, o judiciário e grande parte 
da imprensa. 

 5 Mais informações sobre os acontecimentos deste período podem ser encontradas 
em Fischer (1989) e Góes (1991). 
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1987-1994: o paradoxo do “endurecimento” 
penal em plena transição democrática 

Os dois governos que se seguiram ao de Montoro, Orestes Quér-
cia (1987-1990) e Luiz Antônio Fleury (1991-1994), representaram 
um enorme retrocesso nos parcos avanços obtidos na gestão anterior, 
no sentido do respeito aos direitos humanos nas instituições policiais 
e prisionais (Salla, 2007, p.76). 

Teixeira (2006, p.92) chama atenção para o fato de que neste 
período os debates em torno da questão carcerária diminuem ex-
pressivamente e são substituídos por um consenso conservador em 
que se verá, pouco a pouco, o desmonte do arcabouço legal em torno 
das garantias individuais em nome de urgências referidas ao risco 
à paz e à segurança da “sociedade honesta”. Práticas e discursos 
que, fi nalmente, acompanham aquelas que já estavam em voga no 
“primeiro mundo” há vinte anos, em que o sujeito de direito perde 
espaço para uma concepção mais voltada à proteção da sociedade e 
à incapacitação dos elementos indesejáveis ao convívio social.

No Brasil, entretanto, o conservadorismo vai mais longe e adquire 
formas mais perversas que se expressam na ação arbitrária e extre-
mamente violenta das forças de segurança, que não raro, adquirem 
forma de grupos de extermínio. Foram inúmeros os casos em que a 
ação de agentes do Estado resultaram em centenas de mortes e na 
ausência absoluta de punição a seus executores ou responsáveis admi-
nistrativos e políticos e que contaram com expressivo apoio popular. 

Entre esses acontecimentos podemos destacar:6 a contenção vio-
lenta da rebelião pela polícia na Penitenciária de Presidente Wences-
lau, em 1986, com a morte de 14 presos; a ação da polícia na rebelião 
da Penitenciária do Estado, em 1987, que provocou 29 mortes; em 
1989 a política de extermínio tem continuidade com o evento que 
fi cou conhecido como “caso do 42º Distrito Policial”, onde 18 presos 

 6 As informações sobre os eventos mencionadas neste texto foram retiradas de 
Salla (2007, p.76-7). 
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morreram por asfi xia, em uma ação de represália dos policiais a uma 
tentativa de fuga, em que confi naram 51 presos em um cela de 1,5 m x 
4 m; e, para fi nalizar estes exemplos não poderia deixar de mencionar 
episódio que representa o ápice desta “política” e, simultaneamente, 
um divisor de águas uma vez que a arbitrariedade do Estado contra 
a população encarcerada ultrapassava todos os limites imagináveis, 
o “Massacre do Carandiru”, de 1992. Como é publicamente co-
nhecido, 111 presos, no mínimo, foram sumariamente executados 
por policiais da Tropa de Choque da Polícia Militar. Também é de 
conhecimento público a ausência de punição a todos aqueles que, 
como executores ou como “mandantes”, perpetraram esses crimes, 
expressando, desta forma, a chancela do Estado – e de grande parte 
da sociedade – a esta forma de ação. 

1995-2001: nova racionalidade emergente 
no sistema penitenciário

Desde o massacre do Carandiru, a pressão social para a desati-
vação da Casa de Detenção, palco não apenas deste teatro de horror, 
mas de sistemáticas denúncias de todo tipo de maus-tratos, abusos 
e torturas – impostas por funcionários, diretores e presos – mas 
também de uma corrupção endêmica, que assolava a estrutura da 
instituição, sendo cada vez mais frequentes as denúncias de fugas 
impossíveis de serem efetivadas sem o auxílio direto ou a conivên-
cia de funcionários. Isso para não falar da disseminação do uso de 
substâncias ilícitas dentro da cadeia e da conhecida prática de com-
pra e venda de celas por presos que tinham a colaboração direta de 
funcionários. Além disso, havia uma forte pressão de moradores da 
região do Carandiru e de setores imobiliários visando à valorização 
da região que utilizavam a justifi cativa das cada vez mais constantes 
fugas por túneis – que algumas vezes desembocavam em bueiros 
da região ou mesmo dentro de moradias – para ampliar as pressões 
sobre o governo da necessidade de desativar a unidade, haja vista a 
insegurança trazida pela mesma no bairro. 
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Tendo a desativação da Casa de Detenção de São Paulo como 
uma importante proposta de governo de Mário Covas, o estado de 
São Paulo recebeu signifi cativa verba do governo federal para a cons-
trução de novas unidades prisionais – que desencadeou o processo, 
que abordaremos adiante, de interiorização do sistema carcerário. A 
Casa de Detenção, no entanto, continuou funcionando a todo vapor 
neste período, muito embora a todo vapor também se expandisse o 
sistema carcerário paulista, em um aumento vertiginoso e inédito em 
sua história, acompanhado de um aumento também vertiginoso da 
população carcerária que impedia a abertura de vagas sufi ciente para 
absorver a enorme população carcerária da Detenção, que chegou a 
mais de 8 mil presos. 

Embora não tivesse a proposta de resgatar a progressista política 
de humanização dos presídios dos anos 80, o governo Covas teve a 
preocupação de frear a escalada de violência institucional dos dois 
governos que o antecederam, tomando várias medidas para alcançar 
esse objetivo. No caso das prisões, essa orientação era bem explícita 
no que se refere às intervenções policiais para a contenção de rebeliões 
e motins. Neste sentido, como Salla (2007, p.80) aponta, a negociação 
era privilegiada, em detrimento das intervenções diretas da polícia 
que, na maioria das vezes, resultavam em inúmeras mortes. 

Contudo, o governo Covas passou a enfrentar um período de 
muita turbulência, instabilidade e violência no sistema carcerário, 
que se expressavam no aumento vertiginoso das rebeliões, do nú-
mero de presos assassinados por outros companheiros, por resgates 
e fugas cada vez mais ousados. Embora não se admitisse, essa ins-
tabilidade era decorrente, sobretudo, do surgimento e expansão do 
grupo organizado de presos autodenominado Primeiro Comando 
da Capital (PCC). 

O PCC, de acordo com relatos dos próprios fundadores, nasceu 
em 1993 no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté, região do Vale 
do Paraíba. Outra excrescência deste sistema punitivo cruel e arbi-
trário, o Anexo ou “piranhão” como era conhecido, tratava-se de uma 
unidade prisional destinada aos presos considerados “perigosos” e, 
totalmente à revelia de qualquer regulamentação legal ou formal, 



POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  97

funcionava de acordo com um regime muito mais rigoroso para o 
cumprimento da pena. Era uma prisão de castigo que não constava 
em nenhum documento formal como tal. Isolamento, ausência de 
atividades laborterápicas ou educacionais, horário reduzido do ba-
nho de sol e, como complemento cruel a esse rol de arbitrariedades 
do sistema, espancamentos e torturas sistemáticas praticadas pelos 
funcionários e acompanhadas de perto por seu diretor. Este foi o 
berço do PCC. 

Assim, o governo Covas herdava um grande problema para sua 
administração que tinha sido gestado, sobretudo, a partir das arbitra-
riedades, da truculência e da violência institucional que caracterizou 
os governos de Quércia e, principalmente, de Fleury. Se o fato de o 
Anexo ter sido o berço do PCC é signifi cativo por tudo o que esta 
instituição representava em termos de sua completa ilegalidade e das 
práticas arbitrárias que eram perpetradas cotidianamente em seu 
interior, signifi cativo também o é o ano de criação do PCC, 1993. 
Ou seja, um ano após o Massacre do Carandiru e no bojo de todas 
as truculências deste período, conforme apontado anteriormente. 

O fato é que a transformação produzida a partir do surgimen-
to de uma organização de presidiários impôs uma nova dinâmica 
ao sistema carcerário e novos desafi os à administração prisional. 
Observando-se as rebeliões ocorridas neste período percebemos 
um signifi cativo aumento, não só em seu número, mas, sobretudo, 
na duração das mesmas, que não raras vezes perduraram por três ou 
quatro dias. As reivindicações adquirem um caráter estrutural e não 
mais pontual como outrora, a exemplo da desativação do Anexo da 
Casa de Custódia de Taubaté, que se tornou uma bandeira da facção. 
Além disso, a capacidade de organização e planejamento, aliada 
a possibilidade de investimento em armamento pesado e de agir 
coletivamente, permitiram que as ocorrências de fugas e de resgates 
adquirissem um nível de sofi sticação jamais visto no Brasil. 

O governo paulista, que não admitia a existência do PCC, via-se 
diante de um dilema: de um lado o compromisso de evitar interven-
ções policiais em rebeliões que pudessem redundar em um número 
elevado de mortes de presos; de outro, o aumento desses eventos, 
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acompanhado de exigências impossíveis de serem cumpridas de 
imediato e, ainda, de um aumento expressivo da violência entre a 
população carcerária, resultante da disputa por espaços e da luta 
pelo poder. 

A tentativa do governo de lidar com as lideranças do PCC de 
uma forma tal que sua existência não fosse publicamente admitida 
fracassou em 19 de fevereiro de 2001. Nesta data, em decorrência da 
remoção para o temido Anexo de Taubaté, das lideranças da facção 
que se encontravam na Casa de Detenção de São Paulo, explodiu a 
primeira megarrebelião do sistema carcerário paulista, na qual 29 
unidades prisionais se rebelaram simultaneamente, em um domin-
go, dia de visitas. Este evento também constituiu-se como divisor 
de águas na história do sistema carcerário paulista, evidenciando 
publicamente aquilo que o governo tentava esconder: não apenas a 
existência, mas, sobretudo, a organização, articulação e capacidade 
de planejamento que o PCC adquirira nestes anos em que a admi-
nistração prisional preferiu fazer vistas grossas a sua existência e às 
mudanças que vinham ocorrendo nos acontecimentos nas prisões de 
São Paulo. O PCC transformara-se, a partir daí, no “inimigo público 
número 1”, que deveria ser combatido a qualquer custo.

O PCC como realidade objetiva e as formas 
de combate

A partir de 2001, o PCC constituiu-se como fato objetivo e 
impôs-se como ator com o qual a administração prisional teve que 
considerar em suas ações políticas e decisões administrativas. Não 
havia mais como esquivar da existência da organização, como ocor-
rera durante quase uma década. O protagonismo do PCC aparece 
claramente tanto como alvo de decisões administrativas e atos le-
gislativos com objetivo repressivo, como também como importante 
interlocutor para efetivar acordos complexos e pouco transparentes 
que produzem períodos de trégua nas prisões paulistas cujas rupturas 
desestabilizam completamente o sistema de segurança pública do 
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Estado. O governo não admite a existência destes acordos, preferindo 
manter o discurso de que a ausência de ação da facção decorre da efe-
tividade de suas políticas repressivas. Por outro lado, em pesquisa no 
sistema carcerário,7 esses supostos acordos foram relatados por presos 
membros ou não do PCC por diversas vezes. De qualquer forma, o 
fato é que vemos a interposição de períodos relativamente longos de 
calma nas prisões do Estado com períodos de intensa instabilidade e 
de extrema violência, como o que ocorrera em maio de 2006. 

Entre as medidas governamentais para reprimir e desarticular o 
PCC, a mais importante delas foi a criação do Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) que impõe ao preso uma condição de cum-
primento da pena extremamente rigorosa, no qual o mesmo pode 
permanecer por um dado período de tempo uma vez que seja enqua-
drado em uma das situações previstas na lei, como por exemplo, a 
participação em organizações criminosas.8 Criado por uma resolução 
administrativa em São Paulo, logo após a megarrebelião promovida 
pelo PCC em 2001, o RDD tornou-se lei federal, incorporada à Lei 
de Execução Penal em 2003. Desde então, o RDD tem se mostrado 
efi ciente, se não para desarticular ou enfraquecer o PCC, mas como 
instrumento a partir do qual o poder público constrói acordos com 
as lideranças da facção, efetivando uma espécie de partilha do poder, 
ao permitir o controle da população carcerária pela facção desde 
que esse exercício do poder não seja percebido do lado externo das 
muralhas. Em troca da permanência longe do RDD, as lideranças 
da facção impõem o que chamam de “paz” no sistema carcerário.9 

 7 Ver Dias (2008) e em relação ao período atual, me refi ro à pesquisa de doutorado 
em andamento.

 8 Para uma crítica do RDD do ponto de vista jurídico, ver Carvalho & Freire 
(2005).

 9 Essa “paz” imposta pelo PCC podia ser percebida e claramente expressa pe-
los presos em pesquisa de campo no sistema entre 2003 e 2004 (Dias, 2008). 
Contudo, essa trégua foi rompida em 2005, quando explodiram rebeliões cuja 
característica central era a espetacularização da violência, culminando com a 
crise de maio de 2006. Desde o fi nal deste ano, no entanto, a trégua parece ter 
sido renegociada, sendo que atualmente um novo período de “paz” é vigente 
nas prisões paulistas. 
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Fruto da incompetência, do arbítrio, da violência e da omissão do 
Estado, o PCC constitui-se hoje como ator relevante no cenário polí-
tico paulista, estendendo sua organização para fora das prisões como 
pôde ser visto em 2006. O Poder Público, por sua vez, não consegue 
efetivar qualquer ação política que esteja fora do âmbito meramente 
repressivo e, ao priorizar a repressão contribui enormemente para que 
a facção se consolide como instância de poder no sistema carcerário a 
qual, apesar de seu inegável arbítrio e de um despotismo disfarçado, 
consegue obter legitimidade diante da grande maioria daqueles que 
estão sob seu domínio – exatamente a mesma legitimidade que falta 
ao Estado em sua relação com a massa carcerária, sempre pautada 
pelo arbítrio e pela truculência. 

A omissão e as arbitrariedades do Estado, cujo ponto culminante 
foi o Massacre do Carandiru, produziram o PCC – ou pelo menos 
deram forte contribuição para isso. O impacto desta violência policial 
extrema, contudo, não parou por aí. A política penitenciária sofreu 
grande infl exão a partir daquele episódio que teve como mote a de-
sativação da Casa de Detenção, com a consequente interiorização do 
sistema carcerário paulista. 

Rumo ao interior: a nova trajetória da política 
penitenciária pós-massacre do Carandiru

A violenta intervenção policial ocorrida na Casa de Detenção do 
Carandiru na cidade de São Paulo no ano de 1992, e que fi cou conhe-
cida como o Massacre do Carandiru, resultou, entre outras coisas, 
na morte de 111 presos. Este episódio marca a história do sistema 
penitenciário paulista não só pela violência com que ocorreu, mas 
também pelas mudanças de diretrizes, políticas e programas para o 
setor penitenciário a partir desta data. Pode-se dizer que o episódio 
do Carandiru é um “divisor de águas” na história do sistema peni-
tenciário paulista. 

Talvez a mais imediata ação governamental em resposta ao episó-
dio do Carandiru tenha sido a criação da Secretaria de Administração 
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Penitenciária (SAP). A SAP foi criada pelo então Governador Luis 
Antonio Fleury Filho, em 26 de janeiro de 1993 e, a partir de então, 
passou a administrar e gerir as unidades prisionais do Estado, sendo 
a primeira Secretaria criada para este segmento específi co no Brasil. 
Ainda no ano de sua criação, a SAP iniciou um amplo projeto de 
expansão de vagas no sistema penitenciário, para assim consolidar a 
promessa de desativação da Casa de Detenção do Carandiru em São 
Paulo. Em 1994, quando terminou o mandato de Fleury, o estado 
de São Paulo contava com 43 unidades prisionais e uma população 
de 55.021 presos, segundo dados da SAP. Mario Covas assume o 
governo do estado de São Paulo em 1995 e retoma o compromisso de 
desativação do Complexo do Carandiru, colocando a questão na sua 
pauta de ações. Inicia-se então, a partir deste período, uma expansão 
física do sistema prisional paulista que envolve uma “interiorização” 
das Unidades Prisionais do Estado. Assim, no ano de 1996 o então 
governador inicia um grande projeto de construção simultânea de 21 
duas novas unidades prisionais em São Paulo para receber os presos 
da Casa de Detenção do Carandiru sendo todas estas Unidades 
construídas no interior do estado.

Este chamado processo de interiorização das Unidades Prisionais 
no estado foi acompanhado por diversas crises, violências e rebeliões 
e, sobretudo, pela descrença no papel/função das prisões por parte 
da sociedade. Contudo, interesses econômicos e políticos também se 
vincularam nesse processo de negociação entre estado e municípios. 
De acordo com Eda Góes (2004), o contexto econômico do País neste 
período da interiorização penitenciária (fi nal da década de 1990) 
era de profunda estagnação e crise em vários setores da economia, 
materializada, sobretudo, no desemprego. Diversas pequenas e 
médias cidades do interior paulista vivenciaram este cenário, com o 
fechamento de fábricas e empresas. Em contrapartida, a construção 
destas novas unidades prisionais no interior do estado representou a 
geração de 18 mil novas vagas de empregos, resultantes de um inves-
timento de 230 milhões de reais, segundo os dados de Góes (idem). 
Tais investimentos assumiram uma dimensão ainda muito mais 
signifi cativa no âmbito municipal. Desta maneira, a implantação 
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destas novas unidades penitenciárias no interior do estado acabou 
proporcionando um retorno fi nanceiro que representou uma com-
pensação material importante aos municípios, sobretudo para aqueles 
cuja economia estava estagnada pela crise econômica generalizada 
em que se encontrava o País naquele período. Todo este processo 
também foi permeado pelo discurso da geração de empregos diretos e 
indiretos e que foi explorado politicamente como um retorno, ou uma 
compensação que equilibraria os supostos malefícios da presença das 
prisões nos municípios, além de servir como peça de marketing para 
minimizar as possíveis resistências da comunidade.

Como resultado deste processo, no ano de 1999, segundo os dados 
de Salla (2007), já chegavam ao número de 64 unidades prisionais 
sob a administração da SAP, 21 a mais do que 1998, abrigando um 
total de 47.000 presos. Embora as unidades planejadas para abrigar 
a população do complexo do Carandiru tenham sido construídas, a 
desativação da Casa de Detenção era constantemente adiada, sob 
argumentos relacionados ao aumento da criminalidade e conse-
quentemente a falta de vagas no sistema. A desativação do complexo 
do Carandiru só ocorreu efetivamente em dezembro de 2002, em 
decorrência da primeira megarrebelião das penitenciárias paulistas 
ocorrida entre 10 e 19 de fevereiro de 2001.

No ano de 2009, exatos dez anos após a primeira grande constru-
ção simultânea de Unidades Prisionais no interior, São Paulo conta 
com o montante de 147 Unidades Prisionais, sendo que 115 delas 
estão concentradas no interior e no litoral do estado, enquanto 32 
estão localizadas na Capital e Região Metropolitana de São Paulo. 
Pode-se dizer ainda, que o processo de interiorização destas Unidades 
foi direcionado à região centro-oeste do estado, já que somadas as 
Unidades Prisionais das Coordenadorias Central, Oeste e Noroeste 
tem-se o total de 97 Unidades nestas regiões do estado. 

Sem adentrar diretamente em questões mais amplas relativas à 
expansão do sistema penitenciário, como o aumento de pessoas en-
carceradas ou ainda as ações de organizações criminosas, este texto 
tem o objetivo de chamar atenção para a nova situação colocada aos 
municípios que receberam estas Unidades Prisionais. A implemen-
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tação de uma Unidade Prisional em um município de pequeno porte 
gera um impacto bastante sentido tanto em sua dinâmica econômica, 
como na social e esta foi uma prática bastante utilizada durante o 
referido processo de interiorização. Para uma breve exemplifi cação, 
pode-se apontar a Coordenadoria da Região Oeste, com sede no 
município de Presidente Venceslau e que abrange o maior número 
de Unidades Prisionais de todas as Coordenadorias do Estado, tota-
lizando 35 Unidades. Todas estas Unidades estão distribuídas em 21 
municípios, sendo que 14 deles possuem uma população inferior a 
30.000 habitantes e 8 destes municípios apresentam uma população 
inferior a 15.000 habitantes, segundo os dados da Fundação Seade, 
referentes ao ano de 2007. Todavia, pouco se sabe sobre a situação 
socioeconômica dos pequenos municípios do interior paulista, que 
receberam estas prisões nos últimos dez anos, assim como a situação 
dos familiares dos presos que são inseridos neste cotidiano prisional, 
para ter contato com seus entes. 

Diversos processos ocorrem nestes municípios e nestas socieda-
des, como a mudança nas noções relacionadas à sensação de insegu-
rança, criminalidade e também a emergência de formas de sociali-
zação entre comunidade e família dos presos que estão cumprindo 
pena naquele local. Quando um detento é condenado a cumprir 
pena em um município que não é o seu, como na grande maioria 
dos casos, sua família tem de se mobilizar para realizar as visitas 
enquadrando-se nas normas, dias e horários da unidade prisional, 
além de se adaptar a esta nova realidade que lhes é imposta. Uma 
pesquisa (Silvestre, G. 2007) realizada no município de Itirapina, 
no interior de São Paulo, considerado de pequeno porte e que possui 
duas unidades prisionais dentro de seus limites territoriais, procurou 
evidenciar as relações existentes entre os moradores do município e 
os familiares dos presidiários que se instalam na cidade durante os 
fi nais de semana. De acordo com os resultados da pesquisa, pode-se 
afi rmar que as relações estabelecidas moradores dos municípios e 
familiares de presos seguem esta nítida divisão permeada por relações 
de poder. Para Norbert Elias (2000), as relações sociais estabelecidas 
em pequenos grupos são verdadeiras relações de poder que acabam 
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por qualifi car e determinar as posições de cada indivíduo em uma 
determinada sociedade ou grupo. Notou-se que em Itirapina existe 
uma latente sensação de estranhamento e estigmatização em relação 
aos chamados “de fora”, associando, por vezes a presença destes com 
a criminalidade.

A estigmatização vai desde os tipos de roupa e bagagem que este 
grupo usa e carrega, os tipos de produto que compra, a forma de 
comportamento e até o fato de andarem sempre em pequenos grupos. 
Para os moradores, as visitas usam roupas “diferentes” e por vezes 
extravagantes que, os próprios moradores da cidade não fariam uso, 
além disso, declaram que as visitas estão sempre comprando produtos 
de alimentação, como refrigerantes, doces, biscoitos, entre outros, 
além de produtos de higiene pessoal. Eles apontam ainda que, as 
visitas estão sempre andando pela cidade em pequenos grupos de 
mulheres, geralmente com crianças, além de apresentarem um com-
portamento “diferente”. Também as teias de informalidade estão se 
formando e se expandindo de modo signifi cativo nestes municípios. 
O aumento do comércio informal apresenta relações diretas com o 
processo de implementação das penitenciárias, emergindo ainda 
como uma das consequências desses processos. Pode-se, com isso, 
suscitar uma maior discussão acerca da situação vivenciada por diver-
sos pequenos municípios que estão se inserindo em um processo de 
modernização econômica permeado pela informalidade, ilegalidade 
e também pela precarização do espaço urbano.

Evidentemente, os fatos citados não representam todas as con-
sequências advindas do processo de interiorização das Unidades 
Prisionais nos pequenos municípios paulistas, representam sim 
apenas uma parcela dos resultados de tal processo. Os impactos deste 
processo também atingem a dinâmica dos municípios nas questões 
ambientais, de saneamento básico, moradia, entre outras. Não por 
menos, desde 2007 tramita na Assembleia Legislativa do estado de 
São Paulo o Projeto de Lei nº 556/07 sob autoria da Deputada Ana 
Perugini, que “estabelece a obrigatoriedade da execução, pelo Estado, 
de ações compensatórias e de minimização dos efeitos negativos gerados 
por unidades prisionais nos municípios onde são instaladas, bem como da 
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elaboração de estudos prévios de seus impactos” (São Paulo, 2007). Este 
projeto prevê uma série de medidas que compensariam o município 
de possíveis danos causados pela instalação de Unidades Prisionais, 
além de estudos prévios para tais realizações mostrando ainda uma 
preocupação com as questões ambientais de cada município. Além de 
propor esta lei, a Deputada Ana Perugini tem feito visitas constantes 
a diversos municípios que passaram por este processo como Itirapi-
na, Lucélia, Limeira, entre outros. Durante as visitas, a Deputada 
faz a divulgação de seu projeto de Lei juntamente com o apoio dos 
prefeitos destes municípios.

As consequências geradas pelo impacto da instalação de Unida-
des Prisionais no interior do estado e que foram citadas neste texto 
de forma bastante resumida evidenciam que a expansão do sistema 
penitenciário paulista, que encontrou seu ápice no fi nal dos anos 90, 
marca um período recente em nossa história e passam a evidenciar 
seus desdobramentos de forma mais nítida nestes últimos anos. 
Pouco se fala da situação destes municípios e tampouco se admite a 
“porosidade” dos muros das prisões, já que cada vez mais se torna 
nítida a existência das relações entre o dentro e o fora da prisão. Há 
uma carência de ações e políticas públicas neste sentido, tanto para 
os municípios como para os familiares dos presos e cada vez mais as 
unidades passam a fazer parte do cotidiano das cidades interferindo 
diretamente em sua dinâmica e nas percepções da comunidade local 
em relação ao crime, violência e ao próximo.


