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RESUMO 

Com objetivo de conhecer a política pública do Estado de São Paulo no que se 

refere à reintegração social de presidiários, esta pesquisa teve como finalidade avaliar 

projetos com aquele objetivo sob a ótica da análise do comportamento, procurando 

entender suas propostas e características. Para tanto, tomaram-se como fontes de 

informações dois documentos oficiais disponíveis: o Relatório de Acompanhamento 

Mensal e o Manual de Projetos de Reintegração Social (MPRS). O segundo documento 

tem como objetivo o delineamento de uma política voltada para a reintegração social de 

presidiários e, por essa razão, constituiu fonte principal da pesquisa.  As análises 

seguiram o trajeto permitido pelos dados e partiram de questões como: Quem é a 

população-alvo dos programas e que comportamentos dessa população são priorizados 

pelo mesmo?;Quais são os objetivos dessas intervenções?;Que procedimentos são 

utilizados para instalar estes comportamentos e com que recursos?;Que relação se 

estabelece entre as condições empregadas no programa e situações que provavelmente o 

indivíduo enfrentará uma vez reintegrado à sociedade?;Que avaliação vem sendo feita 

dos programas implantados?;O que se pode depreender dessa análise sobre a política de 

reintegração social adotada pelo Estado? 

     A análise de uma literatura vinculada à análise experimental do comportamento 

indicou um conjunto de elementos que devem estar presentes no planejamento e 

intervenção de um programa social. que subsidiou a formulação de categorias que foram 

empregadas para tratar as informações.  

     Os resultados demonstraram que a ausência de informações nos projetos do MPRS 

ou a sua precariedade fez com que o roteiro fosse utilizado muito mais para explicitar 

lacunas e suas implicações em projetos como os aqui analisados, do que propriamente 

como instrumento de uma análise comportamental.  

     A dificuldade que se teve para organizar o material, de certa forma, já deve sinalizar 

uma dificuldade do governo para lidar com informações sobre sua política de 

reintegração de presidiários.  

     Acima de tudo, os resultados e os elevados números de reincidência no Estado de 

São Paulo (40%) demonstram uma carência na área de reintegração social, e a 

necessidade, de sociedade, Governo e cientistas se aplicarem ao tema.  

Palavras-chave: reintegração social, sistema prisional, análise do comportamento. 
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ABSTRACT 

The goal of our research was to apply the lessons of behavioral analysis to the 

Sao Paulo state policy regarding social reintegration of prison inmates.  Our source data 

came from two official documents made available by the State: (1) The Monthly 

Following Report, and (2) the Manual of Projects of Social Reintegration (MPRS – 

Manual de Projetos de Reintegração Social).  The MPRS tracks guidelines for the 

development of government policies, and acted as the primary data source for our 

research. 

Our analysis asks a series of questions: towards what groups are these projects 

targeted?  What behaviors they are hoping to remedy? What are their objectives? What 

are the procedures used to encourage specific behaviors and what resources are used?  

What is the relation between the program and the reality of life outside prison? What 

sort of evaluation has been done on these projects? What does this say about the state 

policy towards social reintegration of prisoners? 

The behavioral analysis literature suggests a series of elements that should be 

considered in planning a social program, and in dealing with intervention.  This 

literature guided the organization of our research. 

The results evince a lack of valuable information in those projects guided by the 

MPRS, and for that reason the Manual was used more as a guide of missing elements 

than as an instrument of behavioral analysis.  

The difficultly of organizing the material is itself a reflection of the State’s 

inability to deal with social reintegration of prisoners. 

The results of our research, and the high criminal relapse rates in the State of 

Sao Paul—40%—highlight the deficiency of programs currently deployed in this area, 

and point to the need for a joint social, governmental and scientific effort to remedy the 

problem. 

 

Key words: social reintegration, prison system, behavioral analysis 
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Entre 2000 e 2008, o número de presos no Sistema Penitenciário 

Brasileiro aumentou de 232.755 para 440.013. Ou seja, em apenas 8 

anos, o número de homens e mulheres encarcerados no país quase 

dobrou. No sistema penitenciário do Estado de São Paulo, a média é de 

900 novos presos a cada mês, considerando-se a diferença entre os 

ingressantes e os que saem em liberdade. Dentre esses indivíduos, 

estima-se1 que 40% sejam reincidentes. 

 De acordo com a legislação brasileira e com a legislação 

internacional, é obrigação do Estado prover educação, saúde, 

trabalho e assistência material básica que contribuam para a futura 

reintegração social do preso.  

Embora tais informações devam ser suficientes para justificar a 

relevância para a psicologia do problema social/educacional que 

representa o encarceramento de pessoas em nossas prisões, o interesse 

pelo tema da presente pesquisa teve como origem um trabalho 

realizado pela pesquisadora em uma unidade prisional de São Paulo. 

Esse trabalho, realizado junto ao grupo “Mentes Sem Grades”2, tinha 

como objetivo realizar intervenções no que se referia à reintegração 

social dos presidiários. Cada edição do trabalho tinha duração de 6 

meses, contava com dois participantes do grupo e atendia a uma 

média de 10 presidiários. Uma dessas edições, publicada em revista 

                                                      

1  No relatório do Sistema de Informações Penitenciárias (InfoPen) de Junho de 2008, de um total 

de 102.891 presidiários, divididos entre primários com uma condenação, primários com mais de 
uma condenação e reincidentes, consta que 41.102 presos sejam reincidentes.  
2 “A modalidade de atendimento psicoterápico psicodramático grupal foi iniciada na 

penitenciária de segurança máxima Mario de Moura e Albuquerque (Franco da Rocha 1), em 
março de 2002, a partir da finalização de uma parceria dessa instituição com a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Com o término da atividade, estudantes e ex-alunos da 
mesma universidade, numa iniciativa independente de trabalho voluntário, deram continuidade 
à prestação do serviço, que veio a expandir-se também para a penitenciária Nilton Silva 
(Franco da Rocha 2) e para a unidade semi-aberta. O grupo realizador de tais atendimentos, 
auto-intitulado Mentes sem grades, era constituído, no primeiro semestre de 2005, por um 
supervisor, três psicólogos (diretores) e três estudantes (egos-auxiliares) do quinto ano de 
Psicologia da PUC-SP. Integrantes do grupo Mentes sem grades: Daniel Gulassa, Diego Bragante, 
Roberta Amaral, Lygia Dorigon, Maya Foigal, Thais Guimarães e Luiz Amadeu Bragante 
(supervisor).” (Gulassa, 2007. p. 1) 
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(Gulassa, 2007), relatou que o trabalho teve efeitos positivos, como 

“aumento da tolerância dos presos em relação à sua própria condição, 

além de melhora nas relações interpessoais entre estes e também entre 

os não-presos”. (p. 1)  

Desde então, permaneceu o interesse pela questão da 

reintegração social de pessoas encarceradas, na medida em que, 

além de ela constituir matéria de responsabilidade do Estado, foi aqui 

encarada como um compromisso de atuação do profissional na área 

de psicologia, em especial do analista do comportamento. Assim 

sendo, a oportunidade de elaboração de um projeto para o mestrado 

permitiu a retomada do tema e o aprofundamento desta análise. 

A importância de tomar projetos de reintegração social3 do 

Estado como foco de estudo está, em primeiro lugar, no dever do 

analista do comportamento em fazer parte da solução de problemas 

envolvendo comportamentos humanos. Holland (1978) aponta os 

presidiários como uma das vítimas do sistema e afirma que a ciência do 

comportamento deveria estudar esta parcela da população e criar 

alternativas para ela. 

O principal argumento da tese defendida pelo autor baseia-se na 

impossibilidade de sucesso de qualquer procedimento de trabalho com 

o presidiário caso não sejam levadas em conta as condições que 

vigoram em seu ambiente natural. E, neste sentido, segundo ele, 

devem-se, em primeiro lugar, identificar as variáveis determinantes do 

repertório de comportamentos que levaram o infrator à prisão. Assim, 

                                                      

3 Na literatura, podem ser encontrados alguns termos referindo-se às mudanças que deveriam 
ocorrer em um indivíduo submetido ao sistema penitenciário, ao longo do cumprimento de sua 
pena. Entre eles, os mais comuns são reabilitação (Sá, 1998), ressocialização (Baratta, 1990) e 
reintegração social. Esta última expressão tem sido empregada pelo Ministério da Justiça, 
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, e pela Secretaria de Administração 
Penitenciária – SAP, e, por essa razão, também será empregada neste trabalho.  
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toda e qualquer tentativa de reintegração social do presidiário precisa, 

em segundo lugar, prepará-lo para enfrentar o ambiente no qual ele 

voltará a viver. Estas premissas constituíram um ponto de partida para a 

análise de projetos de reintegração social do indivíduo que cometeu 

delito, realizada neste trabalho.   

A revisão da literatura (comentada adiante) mostrou que 

analistas do comportamento ocuparam-se da questão da reintegração 

social de indivíduos que cumpriam pena privativa de liberdade. Os 

estudiosos conduziram análises que indicavam ora razões pelas quais 

programas voltados para reintegração social de presos foram mal 

sucedidos, ora razões pelas quais foram bem sucedidos; algumas vezes, 

ainda, apontavam revisões de pontos relevantes que deveriam constar 

em programas de reintegração social. Quando discutido o insucesso 

desses programas, algumas das razões alegadas estavam entre aquelas 

mencionas por Holland (1978).  

O detalhamento da presente pesquisa foi precedido por duas 

etapas: a primeira consistiu na localização e análise de literatura 

analítico-comportamental sobre comportamento criminoso e 

programas de reintegração social de presidiários; a segunda envolveu 

um estudo sobre a estrutura prisional no Brasil e, em particular, de como 

opera esse sistema no Estado de São Paulo. Esta segunda etapa teve 

como objetivo primordial obter elementos que permitissem entender o 

contexto em que se originam programas de reintegração de presidiários 

e como eles se desenvolvem.  
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A REINTEGRAÇÃO SOCIAL PARA A ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO 

 

VIOLÊNCIA E O COMPORTAMENTO CRIMINOSO   

 

Buvinic e Morrison (2000) discutem razões pelas quais vivemos em 

um mundo mais violento, em que a taxa de homicídios saltou de 5,82 

para cada 100.000 pessoas, em 1980-84, para 8,86 durante 1990-94. 

Dentre essas razões, argumentam os autores que, tanto um conjunto de 

fatores demográficos (ex: proporção relativa de pessoas jovens, 

urbanização, turismo, taxas de pais/mães solteiros) quanto a 

intensificação da integração global são responsáveis pelo cenário. Os 

mecanismos através dos quais essa integração social colabora para a 

violência são, segundo eles, a) decréscimos na renda; b) disseminação 

de uma cultura violenta através da mídia e; c) aumento das trocas com 

indústrias de armamento. 

Segundo os autores, o grande preditor de violência não é a 

pobreza, mas a lacuna entre ricos e pobres. Observar outros que 

possuem parece aumentar a experiência de privação e o valor dos 

reforçadores que não podem ser obtidos devido a condições 

estruturais, independentemente de seu comportamento.  

O termo violência tem sido usado como referência para uma 

multiplicidade de ações e de agentes: violência do Estado, violência da 

mídia, violência da exclusão social, violência de certos rituais, violência 

de atos criminosos – roubos, seqüestros e assassinatos -, violência do 

trabalho infantil, violência na infância, violência contra a mulher, 

violência nas relações cotidianas, violência dos pequenos gestos etc.  

Para a Organização Mundial de Saúde, a violência pode ser dividida 

em três grandes categorias: 1. Violência contra si mesmo, sendo 

exemplos dessa categoria suicídios e auto-agressões; 2. Violência 
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interpessoal, que se refere à violência entre indivíduos da mesma família 

ou da mesma comunidade, sendo exemplos dela, maus tratos a 

crianças e idosos, violência entre casais, agressões sexuais, violências 

contra patrimônios etc.; e 3. Violência coletiva, que pode ser social, 

política ou econômica, e se refere a violências cometidas por grupos 

contra outros grupos, como é o caso de guerras, terrorismo e crime 

organizado. 

Como se vê, o termo violência abrange um fenômeno com 

amplas manifestações. Neste estudo, pretende-se abordar apenas as 

formas de violência tipificadas como violação da lei penal, os 

chamados comportamentos criminosos.  

Estudar o comportamento criminoso implica circunscrever o 

conceito a ponto de se poder discriminar porque alguns 

comportamentos são considerados criminosos e outros não. Na 

sociedade moderna, cada país cria leis que definem se um 

comportamento é ou não criminoso, estipulando sansões penais pela 

ação ou omissão de determinados comportamentos.  

Para Wilson e Herrnstein (1985), um comportamento criminoso 

pode ser definido como um comportamento que viola uma lei existente 

em determinada cultura. Geralmente, tais comportamentos têm como 

conseqüências o dano a outras pessoas ou à sociedade em que ele é 

praticado. Como analistas do comportamento que são, os autores 

enfatizam a importância de se lidar com o comportamento criminoso 

como qualquer outro operante. Desse ponto de vista, deve-se estar 

atento aos determinantes deste comportamento.  

Ainda para esses autores, outro ponto a ser levado em 

consideração é a investigação de como este comportamento foi 

instalado. Para tanto, se faz necessário atentar para as diferentes 

histórias de vida, já que estas afetam tanto o comportamento operante 

como o respondente do indivíduo.  Métodos familiares de disciplina e 

experiências primárias na escola são elementos importantes no 
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desenvolvimento de repertórios comportamentais que envolvem a 

percepção das conseqüências, a impulsividade, formulações sobre o 

que é justo e injusto. Segundo os autores, estes são fatores que podem 

influenciar a origem e manutenção do comportamento criminoso. Para 

Wilson e Herrnstein (1985), trabalhos que se ocupam da prevenção da 

instalação do repertório de comportamentos criminosos são de 

fundamental importância. Contudo, o foco do presente estudo são as 

ações voltadas para indivíduos que já que passaram por uma história 

de vida em que certos repertórios de comportamento foram instalados 

e desempenhados.  

Em uma situação em que o indivíduo encontra-se cumprindo 

pena privativa de liberdade, o planejador de ações de reintegração 

social, analista do comportamento ou não, deveria planejar a 

instalação gradativa de um repertório de comportamentos alternativos 

nas condições sob as quais um indivíduo viverá uma vez fora da prisão, 

olhando sempre para a relação do indivíduo com o ambiente de forma 

crítica.4  

Por estas razões, o comportamento criminoso e a reintegração 

social de indivíduos que cometem delitos é um campo não apenas 

possível como necessário para estudo e aplicação da tecnologia da 

análise do comportamento. 

 

                                                      

4 Na literatura encontram-se discussões acerca do comportamento de escolha e admite-se aqui 
que uma das possibilidades de se entender o comportamento criminoso, seria por esse ângulo. 
No entanto, no presente trabalho pretendeu-se discutir iniciativas voltadas para a reintegração 
social e, nesse sentido, pareceu difícil a relação entre comportamento de escolha e projetos de 
reintegração social. Isso porque , para Rachlin e Green (1972) e Herrnstein (1970), a escolha é 
feita em relação à melhor combinação entre as alternativas e o indivíduo escolherá sempre a 
melhor das opções. A diferença entre eles é que para Rachlin e Green (1972) a escolha atual é 
feita com base no valor que o reforçador terá no futuro, enquanto que, para Herrnstein (1970), a 
escolha é feita com base no valor atual do reforçador. Uma implicação importante disto é que 
os pressupostos de Rachlin e Green (1972) nos levam a crer que, no final de um período, o sujeito 
sempre terá a maior quantidade de reforços que lhe era possível, enquanto que os pressupostos 
de Herrnstein (1970) nos levam a crer que, ao final de um período, o resultado pode não ser o 
melhor possível. Fica claro que o comportamento criminoso pode ser um exemplo disso, no 
entanto, visto por esse ângulo, programas de reintegração social parecem não fazer sentido.   
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O COMPORTAMENTO CRIMINOSO COMO UMA AMEAÇA À CULTURA 

  

Para Skinner (1953, p.468), uma cultura pode ser definida como 

“(...) um conjunto particular de condições na qual um grande número 

de pessoas se desenvolve e vive”. Em 1989, o mesmo autor oferece 

outra definição que julga mais útil:  

Cultura pode ser definida de modo mais útil como as 

contingências de reforçamento mantidas pelo grupo, as quais são 

transmitidas quando, de novo, modelam a união dos membros na 

modelagem de outros. Se o grupo é confinado a uma parte do 

mundo em particular, algumas contingências características 

podem ser físicas, mas a maioria será de natureza social. (p. 75) 

 

Portanto, para estudar o comportamento humano em toda a sua 

complexidade, deve-se levar em consideração a cultura em que este 

indivíduo está inserido.  

Do ponto de vista da ontogênese, o fato de o homem ser sensível 

à contigüidade entre estímulos e as conseqüências do seu 

comportamento mostrou ser uma grande vantagem, uma vez que 

permitiu a ele lidar com traços não tão estáveis do ambiente, 

ampliando suas chances de sobrevivência. No entanto, do ponto de 

vista de uma cultura, esta sensibilidade poderia levá-lo a uma direção 

até mesmo oposta àquela que o levaria à sobrevivência, pois 

conseqüências reforçadoras ao indivíduo a curto prazo não são 

necessariamente benéficas a ele e/ou ao grupo, a médio ou longo 

prazos. (Skinner, 1974). 

Skinner (1953) defende que, para evitar que as comunidades 

humanas cheguem ao fim é necessário que haja planejamento cultural. 

Em 1974, o mesmo autor afirmava que para planejar uma cultura, deve-

se ter como primeira meta o estabelecimento do bem-estar do outro 

como reforçador para o indivíduo. Além disso, decidir a que os 
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reforçadores seriam contingentes e planejar as contingências de 

acordo com isso é tão importante quanto planejá-los. Um planejador 

cultural deve ter em mente que, assim como ações que ameaçam a 

cultura precisam ser alteradas, as que a promovem precisam ser 

preservadas/ implementadas. 

Um problema que se coloca às culturas é o que fazer com os 

comportamentos anti-sociais e com as pessoas que os emitem. Punição, 

por seus prováveis efeitos a curto prazo parece ser um método 

empregado tanto por indivíduos no seu trato com os demais, quanto 

por agências de controle (Skinner, 1953; Sidman, 1989). Experimentos de 

laboratório e observações de comportamentos mantidos por 

conseqüências aversivas no ambiente natural têm sugerido que 

punição, em alguns casos, suprime o comportamento punido; no 

entanto, a longo prazo, isto não se mantém. Skinner se mostrava 

contrário à punição pelo fato de este tipo de ação eliminar o 

comportamento indesejado temporariamente, sem ensinar um novo 

comportamento ao indivíduo.  

A depender da sociedade em que se vive e do comportamento 

criminoso emitido, um indivíduo pode ter de responder a uma agência 

governamental. Uma das medidas utilizadas em diferentes 

comunidades tem sido a restrição de liberdade. A prisão funciona 

como ambiente de contenção, de modo a dificultar que sejam 

emitidos comportamentos que causem danos a outrem. No entanto, 

conter um indivíduo e impedi-lo de emitir determinados 

comportamentos não ensina a ele quais comportamentos devem ser 

emitidos em seu lugar.  

Ellis (1991), ao discutir práticas culturais no sistema penitenciário 

norte-americano, diferencia comportamentos cerimoniais de 

tecnológicos. Os comportamentos cerimoniais são aqueles que 

manteriam o status quo do indivíduo que se comporta.  
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O comportamento cerimonial é mantido por reforçadores sociais 

que derivam seu poder reforçador do status, posição, ou 

autoridade do agente reforçador independente de qualquer 

relação com mudanças no ambiente que direta ou indiretamente 

beneficiam a pessoa que se comporta. (p. 2)  

O comportamento tecnológico, por sua vez, é mantido por 

mudanças não arbitrárias no ambiente – por sua utilidade, valor ou 

importância para a pessoa que se comporta e para outros. Desta 

forma, poderiam ser vistos como comportamentos que se mostram úteis 

para a cultura. 

Utilizando a noção de metacontingências como “unidade de 

análise que descreve as relações funcionais entre uma classe de 

operantes e uma conseqüência de longo prazo comum a todos os 

operantes” (Ellis, 1991 p. 2), a autora defende que existem 

metacontingências políticas e econômicas gerando e mantendo o 

comportamento cerimonial em sistemas penitenciários nos Estados 

Unidos.  

A autora aponta uma série de dificuldades na instalação de 

intervenções tecnológicas no sistema penitenciário, dentre elas as 

contingências competidoras entre contingências cerimoniais e 

tecnológicas, já que estas muitas vezes vão em direção oposta à das 

primeiras. 

A despeito de todas as dificuldades apontadas, Ellis (1991) ainda 

advoga que os analistas do comportamento, a seu ver os mais 

capacitados para lidar com pessoas institucionalizadas, deveriam estar 

presentes nos sistema penitenciário, certificando-se do apoio necessário 

através de documentos ou trabalhando como consultores. 

Tanto para Ellis (1991) quanto para Sidman (1989), a tarefa de 

reduzir a incidência da criminalidade por meio do replanejamento dos 

ambientes que a originam é infinitamente complexa. Sidman (1989) 

aponta a dificuldade de se obter o controle necessário dos 
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reforçadores e assim eliminar as conseqüências aversivas em uso e 

substituí-las por reforçadores positivos.  

Do ponto de vista destes analistas do comportamento, as 

penitenciárias só fariam sentido se fossem pensadas estratégias para 

reintegração social, em função das quais o indivíduo tivesse condições 

de aprendizado de um novo repertório de comportamentos. Para 

Sidman (1989) e Susman e Nietzel (1990), entre outros, uma falta de tal 

planejamento pode até mesmo instalar e fortalecer comportamentos 

criminosos em indivíduos que passam pelo sistema penitenciário. 

Modelação e pressão dos semelhantes podem exercer uma influência 

substancial sobre o comportamento criminoso e aumentar a 

criminalidade.  

Sabendo dessas conseqüências, o analista do comportamento 

que pretende ser “parte da solução” (Holland, 1978) deve trabalhar 

planejando novas contingências para estes ambientes. A dificuldade 

de controle de variáveis em ambientes complexos impede o rigor da 

pesquisa de laboratório, mas não invalida a importância da observação 

e da interpretação desta. Assim, Skinner (1974) afirma que:   

 (...) no campo da ciência pura, particularmente no 

planejamento de uma cultura, devemos reconhecer uma 

espécie de complexidade em face da qual o rigor de uma 

ciência de laboratório não pode ser mantida. Isso não 

significa que a ciência não possa contribuir para a solução de 

problemas cruciais. Está no espírito da ciência insistir em uma 

observação cuidadosa, na coleta de informações 

adequadas, e na formulação de conclusões que contenham 

um mínimo da "lógica dos sentimentos". Tudo isso se aplica 

tanto às situações complexas quanto às simples. (p 472) 

 

Em vista da validação da importância de estudos em situações 

onde não seja possível ao pesquisador o controle de muitas das 
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variáveis, cabe analisar quais contribuições os analistas do 

comportamento já forneceram ao problema e quais resultados foram 

obtidos.  

 

A AÇÃO DE ANALISTAS DO COMPORTAMENTO EM AMBIENTES PRISIONAIS 

 

Susman e Nietzel (1990) fizeram uma revisão de programas, com 

orientação analítico comportamental, realizados nos Estados Unidos e 

voltados para indivíduos acusados de diversos crimes, entre eles 

agressões e abuso de crianças e cônjuges. Dividiram os programas 

avaliados em programas institucionais, comunitários e de prevenção de 

crimes.  

Em relação aos programas institucionais, os autores relataram que 

investigadores começaram a propor e a realizar intervenções para 

criminosos institucionalizados na década de 1960. Acreditavam que, 

nesses ambientes, poderiam controlar com precisão os antecedentes e 

as conseqüências do comportamento dos infratores. Sidman (1989) 

ilustra este pensamento:  

Prisões e reformatórios controlam reforçadores em uma 

extensão que não é permitida no mundo exterior. Enquanto os 

infratores são temporariamente incapazes de se engajar nos 

atos que os levaram para a prisão, é possível usar o 

reforçamento positivo para ensinar a eles formas mais 

aceitáveis e adaptativas de conduta. Antes de deixar a 

prisão, o infrator poderia ser preparado com novas opções e 

meios legais de sobrevivência. A redução do número de 

infratores reincidentes também reduziria a crescente 

necessidade de novas prisões. (p 263).   

 

Alguns estudos realizados no final da década de 1960 e começo 

da de 1970 demonstraram estatisticamente a redução de 
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comportamentos indesejados e aumento de comportamentos 

desejados a curto prazo, indicando possibilidade de modificação de 

comportamentos submetidos a mudanças nas contingências que os 

controlavam (Susman e Nietzel, 1990; Ellis, 1991).  

No entanto, uma série de problemas começou a perturbar este 

clima de entusiasmo norte-americano e levou a uma redução ou 

eliminação de muitas dessas intervenções institucionais. Os ataques 

mais problemáticos tomaram forma de desafios legais com o programa 

START (tratamento especial e treinamento de reabilitação),5 que teve 

seus responsáveis processados criminalmente por usarem estratégias 

aversivas. Apesar de o programa ter sido encerrado, a discussão sobre 

a coerção utilizada pelo sistema prisional persistiu. Críticas a outros 

programas foram feitas pela mídia e por profissionais da área, inquéritos 

judiciais foram abertos e rebeliões demonstraram insatisfação dos 

presidiários. Com essas preocupações, o interesse em pesquisas e 

intervenções nessas instituições diminuiu e pouquíssimos estudos foram 

publicados na década de 19806. (Susman e Nietzel , 1990)   

Susman e Nietzel (1990) apontam quatro grandes grupos de 

técnicas e metodologias utilizadas no manejo de comportamentos 

                                                      

5 Com base no modelo institucional da penitenciária de Patuxent, de Maryland, foi iniciado em 
1972 o programa START que consistia num sistema gradativo de quatro fases com recompensas 
para os comportamentos socialmente desejados. Com o intuito de tornar algumas situações 
mais reforçadoras, o programa previa uma fase inicial de privação na qual o indivíduo 
permanecia em confinamento solitário (poço de segregação) em uma cela de 1,80m por 
2,70m, sem contato com o mundo exterior, e com ventilação, iluminação e aparelhos sanitários 
deficientes.  Esta primeira fase durava de 30 a 60 dias até que prisioneiro "estivesse disposto na 
medida a pedir ajuda".  Prisioneiros se esforçavam para ascender ao nível mais elevado, no qual 
adquiriam privilégios como mesas de sinuca, televisão, o direito de pintar e decorar a própria 
cela, direitos estes que não teriam fora da condição do programa. Apenas prisioneiros do 
terceiro e quarto níveis poderiam pleitear a livramento condicional. Em 1971, o tribunal de 
Maryland condenou o programa de modificação de comportamento de Patuxent que servia 
de base para o programa START, por suas punições cruéis. O programa foi abandonado em 
1974 em meio a acusações de privilegiar participantes e ao mesmo tempo usar  punições cruéis 
e violando os direitos humanos. 
6  Apesar de outros autores como Ellis (1991) e Latessa (2004) indicarem escassez de estudos nos 
dias atuais, eles não citam o período de diminuição. 
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criminosos. São elas: educação, economia de fichas, treinamento7 de 

habilidades sociais e procedimentos aversivos.   

As técnicas e metodologias voltadas para educação visavam o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas e promoção educacional 

mediante instrução programada e administração de contingências. 

Diversos programas envolveram o uso de economia de fichas, sendo 

essa uma técnica bastante utilizada, tanto para adultos quanto para 

jovens em conflito com a lei. Treinamento de habilidades sociais 

implicava  em trabalhar uma variedade de habilidades  que se 

acreditava serem deficientes entre jovens em conflito com a lei e 

criminosos. Exemplos delas eram controle da raiva e treino de 

assertividade. Por fim, os programas que fizeram uso de procedimentos 

aversivos foram utilizados principalmente para controlar 

comportamentos de transgressores sexuais e comportamentos não 

cooperativos. Para Susman e Nietzel (1990), provavelmente, estas 

terapias foram utilizadas muito mais freqüentemente do que apareceu 

na literatura, pois técnicas aversivas eram difíceis de justificar de uma 

perspectiva teórica e ética, em função da alta probabilidade de efeitos 

colaterais indesejados e falhas na generalização dos efeitos desejados. 

Um problema apontado por Susman e Nietzel (1990), 

independentemente da técnica utilizada, foi a ausência, na maior 

parte dos estudos, de registros de follow-up. Além disso, os que os 

empregaram, apontaram dados inconsistentes. Este mesmo problema 

também foi apontado por outros autores como Davidson e Seidman 

(1974) e Emery e Marholin (1977). 

Partindo da revisão de 27 artigos publicados entre 1968 e 1976, 

em periódicos de renome8, Emery e Marholin (1977) avaliaram 

                                                      

7 O termo treinamento é utilizado na linguagem técnica de análise do comportamento, para 
designar um processo onde se objetiva ensinar algo a um sujeito. A meu ver o termo não possui 
qualquer conotação negativa que possa haver no uso da mesma palavra quando utilizada no 
cotidiano.  
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programas que tinham jovens em conflito com a lei como população-

alvo. Os autores discutiram a capacidade dos programas em alcançar 

as chamadas mudanças de segunda ordem, ou seja, mudanças que 

acarretariam a resolução do problema (diminuição da reincidência 

criminal). Apontaram que apenas 9% dos estudos se propunham a fazer 

a intervenção individualizando os comportamentos-alvo e, portanto, 

planejando uma análise funcional.     

Em relação aos dados de follow-up, os autores indicam que em 

26% dos programas os registros foram feitos até um mês após o fim da 

intervenção; 11% até 6 meses e 8% até 1 ano após o término da 

intervenção. No entanto, nenhum estudo apontou registros após 1 ano 

da intervenção. Emery e Marholin (1977) defendem a extrema 

importância do acompanhamento a longo prazo dos comportamentos 

estudados, por conta da alta taxa de reincidência e da dificuldade de 

generalização e manutenção de comportamentos como os que foram 

planejados para essas intervenções.  

Ao levantar hipóteses sobre as possíveis razões para a coleta dos 

registros de follow-up apenas a curto prazo, os autores se voltaram para 

contingências controladoras do comportamento do pesquisador, uma 

vez que este poderia estar sujeito ao controle de prazos rígidos de 

editores e financiadores. A este problema, Emery e Marholin (1977) 

respondem com a sugestão de instaurar em periódicos uma sessão em 

cada número para a publicação de dados de follow-up coletados mais 

de 1 ano após o término da intervenção. 

Por conta da baixa incidência de estudos que individualizaram 

suas ações (9%) e da restrição dos dados de follow-up, Emery e Marholin 

(1977) concluíram que a relação entre programas de intervenção e 

redução dos comportamentos infratores não foi demonstrada.  

                                                                                                                                                            

8 JABA, Behavior Therapy, Behavior Therapy and Experimental Psychiatry e Behavior Research 

and Therapy 
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Também Davidson e Seidman (1974) se dedicaram a revisar 

estudos realizados por “modificadores do comportamento9” com jovens 

infratores. Os autores apontam que não se pode atribuir às intervenções 

os resultados positivos obtidos porque os procedimentos metodológicos 

apresentaram muitas falhas. Davidson e Seidman (1974) destacam, a 

propósito dos programas que revisaram, seis problemas metodológicos.  

Uma preocupação inicial diz respeito à demonstração de que 

mudanças observadas eram função das manipulações experimentais 

sob investigação. Os autores apontam que, na literatura revista, 82% dos 

estudos empregando delineamento de grupo não incluíam um grupo-

controle sem tratamento.  

Uma segunda questão diz respeito à medida de linha de base e 

ao estado estável10 necessários para iniciar uma manipulação ou 

reversão, já que pelo menos então, a maior parte da literatura em 

análise do comportamento utilizava o paradigma A-B-A a fim de 

demonstrar relações funcionais11. A exigência de obtenção de um 

estado estável seria uma preocupação principalmente pelo fato de, 

neste caso, se estar lidando com desempenhos altamente variáveis.  

Um terceiro problema metodológico diz respeito à separação de 

vários mecanismos responsáveis pela mudança observada. Por 

exemplo, na tentativa de avaliar eficiência de uma fonte é importante 

separar o reforçamento contingente das instruções.  Esta questão pode 

ser examinada com o uso de delineamentos de linha de base múltipla 

ou simples. 

O quarto problema metodológico apresentado por Davidson e 

Seidman (1974) se refere ao uso de medidas múltiplas para controlar 

tanto os resultados quanto o processo dos procedimentos de mudança 

do comportamento. Apontam que não existe uma única medida que 

                                                      

9 Expressão empregada, à época. 
10 Conceito apresentado por Sidman em 1960 
11 Ressalta-se que o texto é de 1974. 
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seja inerentemente válida para todos os procedimentos. Dada a 

complexidade do fenômeno por eles rotulado de “delinqüência”, 

parece que múltiplas medidas dos efeitos experimentais são 

necessárias.  

Um quinto problema metodológico diz respeito à subjetividade 

dos pesquisadores de campo na coleta das informações. Os autores 

assinalam como problemática a questão da contaminação dos 

registros e dados, por conta da expectativa do experimentador.  

O sexto e último problema metodológico aventado por Davidson 

e Seidman (1974) concerne às medidas de follow-up necessárias para 

corroborar (ou não) a proposição de que as mudanças terapêuticas 

continuariam ao longo do tempo (generalização), quando as 

manipulações experimentais não mais estivessem presentes. No 

entanto, se as mudanças estivessem associadas apenas à intervenção, 

seria de se esperar que houvesse uma regressão nos ganhos, uma vez 

que esta tivesse sido finalizada.  Os autores apontam que apenas 18% 

dos estudos revistos reportaram dados de follow-up.  

Na implementação de um programa para jovens em conflito com 

a lei, realizado por Reppucci e Saunders (1974), foram identificados oito 

problemas que poderiam alterar a eficácia do programa, porém nem 

todos peculiares à análise do comportamento ou à atuação do analista 

do comportamento.  

1. Forças institucionais em diferentes níveis da organização, muitas vezes 

contrárias à implementação dos programas. Os autores apontam que 

essa resistência poderia ser desastrosa para o programa inteiro ou para 

parte dele e que, no mínimo, poderia causar atrasos frustrantes ao 

pesquisador.  

2. Pressões externas, como interesses políticos, econômicos ou 

considerações administrativas, são forças potenciais para mudanças no 

programa de intervenção que podem não coincidir com o que o 

experimentador almeja. Um exemplo de pressão externa e seu efeito 
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sobre a implementação do programa pode ser ilustrado com um 

programa que depende de verbas para manter um esquema de 

economia de fichas. Uma vez suspensa a verba, o tratamento é 

finalizado.  

3. Dificuldade em adaptar a linguagem da Análise do Comportamento 

ao pessoal em treinamento sem comprometer a filosofia da teoria. Os 

autores sugerem que o vocabulário em Análise do Comportamento seja 

utilizado, a princípio, para garantir que os conceitos sejam aprendidos. 

Mas, uma substituição desse vocabulário deveria entrar no 

planejamento da pesquisa para que a terminologia empregada se 

tornasse mais significativa e aceitável para as pessoas em treinamento, 

tendo sempre em mente a necessidade de um monitoramento 

contínuo do significado das palavras sendo utilizadas.  

4. Outro problema está relacionado a diferentes objetivos em relação a 

populações diretamente atingidas por uma intervenção como, por 

exemplo, o pessoal interno à instituição (staff) e grupo de internos à 

instituição. Muitas vezes, o analista do comportamento deve trabalhar 

com o staff e, para tanto, seria necessário que essas pessoas fossem 

treinadas para se tornarem “engenheiros comportamentais naturais no 

ambiente”. O problema que se coloca ao analista do comportamento 

é a falta de acesso a contingências que controlam o comportamento 

do staff.   

No que diz respeito ao grupo de internos à instituição, um grupo 

de jovens, por exemplo, pode ter objetivos diferentes ou até mesmo 

opostos às contingências programadas pelo pesquisador. O grupo 

pode reforçar comportamentos considerados inadequados pelo 

pesquisador, representando assim um problema para a implementação 

de um programa.  

5. Os recursos financeiros limitados podem comprometer um programa 

de intervenção uma vez que medidas constantes e monitoramento do 

comportamento são requisitos custosos e desta forma podem acabar 
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sendo deixados de lado e comprometer a avaliação de eficácia do 

programa. 

6. Conceituação de atividades programadas pelos seus rótulos e não 

pela sua função comportamental podem atrapalhar, uma vez que os 

indivíduos poderiam agir mais com base no rótulo do que com base na 

função da atividade. Os autores exemplificam este problema com uma 

situação prática enfrentada por eles. Em uma escola onde estava 

implementado o programa de economia de fichas, foi anunciado que 

os alunos ganhariam uma viagem de estudos para Las Vegas. Os 

experimentadores defendiam que a viagem não era apenas de estudos 

e que também era um programa reforçador para os alunos e, portanto, 

também deveria entrar no programa. Se a viagem entrasse no 

programa de economia de fichas, não seria permitido que alunos com 

poucos pontos viajassem. O diretor era contra a inclusão e houve uma 

votação na escola em que todos os professores deveriam se decidir a 

favor ou contra a inclusão da viagem no programa. Os autores 

concluíram que o rótulo “viagem de estudos” foi prejudicial, uma vez 

que impediu muitos professores de pensar na função da atividade. 

7. A crença de que os pesquisadores são inflexíveis e ditatoriais pode 

também atrapalhar a implementação de um programa. Os autores 

sugerem que o pesquisador adote uma postura flexível sem 

comprometer a consistência teórica.  

8. O pesquisador deve estar atento para que os valores do programa 

de modificação do comportamento de alguma forma coincidam, ou 

não se choquem, com os valores de indivíduos influentes no ambiente 

onde será implantado o programa; caso contrário, a chance de 

sucesso será menor.   

 

Apesar da comprovação de alguma eficácia de programas de 

intervenção institucional em penitenciárias, diversos autores apontam a 

dificuldade na manutenção de comportamentos adquiridos durante o 
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cumprimento da pena, uma vez que o indivíduo se encontre fora da 

instituição. (Susman e Nietzel,1990; Sidman,1989; Holland,1978)  

Holland (1978) esclarece que: 

   O modificador de comportamento executa um arranjo 

especial de contingências de reforçamento em ambientes 

institucionais especiais. E dos sujeitos cujo comportamento é assim 

corrigido espera-se que mantenham seu novo comportamento 

independentemente das condições que prevaleçam fora da 

instituição. Se mudanças duradouras, reais, devem ser realizadas, 

são essas as contingências que precisam ser mudadas. Mudanças 

duradouras de comportamento exigem que se modifiquem as 

contingências que produzem e mantêm o comportamento 

original. (p. 3) 

 

Para Susman e Nietzel (1990):  

Dentro das instituições, programas comportamentais têm 

produzido melhora significativa em alvos específicos, porém sua 

falha em atingir a generalização, produzir efeitos a longo prazo e 

lidar com objeções legais, algumas bem concebidas, outras não, 

reduziram sua implementação. Os programas envolvendo 

mudanças na comunidade comportamental têm se mostrado 

com freqüência inicialmente promissores, mas raramente têm sido 

incorporados com uma base consistente e regular em programas 

da comunidade. Finalmente, formulações comportamentais têm 

muito a oferecer para prevenção da criminalidade, porém 

estratégias preventivas são difíceis de avaliar, e é notoriamente 

difícil para os programas atingirem melhoras mais significativas do 

que as alternativas existentes. (p. 539) 
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Estas conclusões de Susman e Nietzel (1990) não deveriam causar 

estranheza, já que, 1 ano antes (198912), Sidman (2003) havia publicado 

seu livro sobre a coerção em que, mais do que advogar a favor de 

medidas preventivas contra a criminalidade, apresentou argumentos 

pelos quais programas de reintegração social têm tido baixa eficácia.  

Entretanto, se, por um lado, o próprio Sidman reconhece a 

dificuldade da tarefa de prevenção, conforme já mencionado, por 

outro ele também ajuda a entender a “inevitabilidade” do 

confinamento em prisões: pela dificuldade na realização da tarefa de 

prevenir é que “não ousamos eliminar nossas prisões (p 262).”  

A despeito dos problemas metodológicos apontados por 

Davidson e Seidman (1974), das dificuldades encontradas por Reppucci 

e Saunders (1974) e da especial dificuldade na generalização de 

intervenções, uma experiência de sucesso utilizando educação em 

ambientes prisionais é relatada por Cohen e Filipczak (1971), em A new 

learning environment. 

 Os autores descrevem, em seu livro, um planejamento que 

envolve o uso de reforçamento positivo para atividades educacionais. 

O programa previa uma primeira etapa em que eram utilizados 

reforçadores artificiais para instalar e manter os comportamentos-alvo. 

Os presidiários que optavam por se tornarem alunos, e assim 

freqüentarem as aulas, recebiam dinheiro por isso, de forma que 

poderiam passar a obter coisas que, do contrário, não estariam 

disponíveis a eles.  Além de reforçadores planejados para a presença 

em sala de aula, também foram previstos outros incentivos para alunos 

por ocasião das notas altas. Exemplo de incentivos usados pelos 

pesquisadores foi o direito a um espaço privativo e o direito à troca de 

pontos por itens em uma loja, escolhidos pelos próprios presidiários. 

                                                      

12 Data da publicação original 
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Em uma segunda etapa do planejamento, foi previsto que as 

novas habilidades adquiridas pelos alunos os colocassem em contato 

com contingências mais naturais: em algum momento, os presidiários 

estavam trocando créditos13 para pagar cursos que eles solicitavam, 

sinalizando, então, que eles haviam entrado em contato com 

contingências mais naturais.  

Os autores apresentaram evidências que indicam que muitos 

desses sujeitos, uma vez fora da penitenciária, engajaram-se em novas 

oportunidades possibilitadas pelo programa e investiram nelas. 

Segundo Ellis (1991), este programa atingiu critérios 

comportamentais importantes para a maior parte das intervenções em 

instituições, na medida em que, ao longo da intervenção, o 

comportamento foi treinado consistentemente, objetivamente 

observado, medido e monitorado. Além disto, a depender do momento 

da intervenção, o comportamento-alvo poderia ser consequenciado 

logo após sua ocorrência, ou as conseqüências poderiam ser 

programadas para manter o comportamento desejado por longos 

períodos de tempo, através da administração do atraso entre o 

comportamento-alvo e as consequências mantenedoras. Outro ponto 

que parece ter sido importante para o sucesso do programa foi o fato 

de os pesquisadores controlarem contingências relevantes para uma 

intervenção, como contratação e treinamento de equipe, além de 

financiamento adequado.  

 Além desses pontos citados acima, fator crucial para o sucesso 

da intervenção foi o fato de os comportamentos-alvo escolhidos pela 

intervenção serem operantes com grandes chances de serem 

reforçados também no ambiente natural do sujeito.  

                                                      

13 Que obtinham com as boas notas, por exemplo.  
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Com essa experiência de sucesso, Cohen e Filipczak (1971) 

puderam demonstrar que a criação e execução de um programa de 

reintegração social é uma tarefa árdua, porém possível.    

 Outro programa de reintegração social, desenvolvido por 

Fournier, Geller e Fortney (2007), buscou aprimorar habilidades de 

cuidado entre presidiários, com a criação de um programa de 

interação entre humanos e animais.   

Os autores dividiram os 48 indivíduos que desejavam participar da 

pesquisa em dois grupos. Um deles passava pelo programa enquanto o 

outro aguardava, desta forma servindo como grupo controle por um 

período.  O programa consistia em treinar algumas habilidades em 

cachorros abandonados pelo período de 8 a 10 semanas. Durante esse 

tempo os internos voluntários providenciavam ao cachorro todas as 

necessidades básicas e os treinavam em obediência básica. Depois 

desse período, os cachorros eram levados para adoção. Os resultados 

indicaram aumento no progresso do tratamento terapêutico na 

comunidade, diminuição nas infrações institucionais e melhora na 

sensibilidade social.  

Com a intenção de aprender mais sobre fatores que poderiam 

predizer o sucesso ou fracasso de uma intervenção, Andrews, Bonta, 

Hoge, Zinger, Gendreau, e Cullen (1990a e b) analisaram outros 

programas de reintegração social presentes na literatura norte-

americana. Os autores encontraram três elementos que chamaram de 

princípios de risco, de necessidade e de responsividade. Identificaram a 

presença de pelo menos um deles em todos os programas, mas apenas 

os considerados bem sucedidos contemplavam os três elementos.14 O 

                                                      

14 Para definir se um serviço correcional era apropriado os autores, levaram em consideração os 

seguintes aspectos: 1. Serviço a casos de alto risco; 2. Todos os programas comportamentais, 
com exceção daqueles desenvolvidos para casos de baixo risco; 3. Colocações refletindo 
comparações específicas entre responsividade e tratamento e; 4. Programas não 
comportamentais que claramente declaravam como objetivo uma necessidade criminogênica 
e em que uma intervenção estruturada fora empregada. 
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princípio do risco sugere que programas de intervenção intensivos 

encontrarão melhores resultados entre presidiários considerados 

“graves”15. O princípio também indica que participantes de menor 

gravidade não respondem bem a programas de intervenção intensivos 

e estes casos encontram-se melhor alocados em programas não 

intensivos. Os autores também afirmam que os programas de 

reintegração social com melhores resultados estão justamente entre os 

casos considerados mais graves.  

O segundo princípio envolve o que os autores chamaram de 

necessidade criminogênica. Este foi o nome dado a fatores de risco 

dinâmicos que constituem o nome dado a fatores, chamados pelos 

autores de necessidades que, quando alterados, são associados a uma 

variação subseqüente nas chances de se comportar criminalmente. 

Este princípio prevê que programas que dedicam uma atenção 

especial à redução dessas necessidades são importantes para um 

programa mais amplo de reintegração social e que a redução das 

mesmas acompanha a redução na reincidência. Andrews et al (1990a) 

concluem que os serviços mais eficientes são aqueles que têm como 

objetivo intermediário reduzir as necessidades criminogênicas.  

Os autores assinalam que alvos intermediários mais promissores 

incluiriam: a) mudar atitudes anti-sociais, sentimentos e relacionamento 

com pessoas do mesmo grupo; b) promover melhora na relação afetiva 

familiar combinada com aumento no monitoramento e supervisão por 

parte da família; c) promover a identificação com modelos anti-

                                                                                                                                                            

Para definir se um serviço correcional era inapropriado, os autores levaram em consideração os 
seguintes aspectos: 1. Serviço implementado a casos de baixo risco e/ou não coerentes com a 
necessidade ou o sistema de responsividade; 2. Dependência de relações não diretivas ou 
aconselhamento psicodinâmico não estruturado; 3. Abordagem de grupo com mais ênfase na 
comunicação de grupo e sem um plano claro para ganhar controle sobre a modelagem e o 
reforçamento; 4. Abordagens com objetivos acadêmicos ou vocacionais não diretivas ou com 
pouco alvo. 5. Usar estratégias para assustar os sujeitos para que eles “entrem na linha”. 
15 Não há referência direta do que os autores consideraram como casos graves, mas por 
inferência parece guiar a definição o tipo de delito, a conduta no ambiente prisional e o 

número de reincidências.   
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criminais; d) aumentar habilidades de autocontrole a 

autogerenciamento; e) substituir habilidades de mentir, roubar e agredir 

por outras habilidades pró-sociais; f) reduzir a dependência química; g) 

e, em geral, mudar a densidade de reforço e os custos de resposta para 

as atividades criminais e não criminais em situações familiares, 

acadêmicas, vocacionais e em outros settings comportamentais.  Em 

teoria, modificar contingências comportamentais dentro de casa, 

escola e trabalho como forma de aumentar a densidade do reforço 

para atividades não criminais pode reduzir a motivação para o crime e 

aumentar o custo de resposta para atividades criminal uma vez que o 

sujeito teria mais a perder.  

O último dos três princípios descritos por Andrews et al (1990a), 

necessário para o sucesso de uma intervenção, é o princípio da 

responsividade. Está ligado à seleção do estilo e ao modo de serviço 

que são a) capazes de influenciar tipos específicos de alvos 

intermediários programados para os ofensores e b) compatíveis com o 

estilo de aprendizado dos ofensores. Os autores exemplificam que 

programas apropriados tipicamente, mas não exclusivamente, 

envolviam o uso de princípios de aprendizado comportamental e social, 

aumento de habilidades e mudança cognitiva. Mais especificamente, 

os programas envolviam modelagem, prática gradual, ensaios, role 

playing, reforçamento, recursos para pesquisa, além de explicações e 

aconselhamento verbal detalhado (fazer sugestões, dar razões, 

reestruturação cognitiva).  

Andrews et al (1990a) apontam que alguns modos e estilos de 

serviço devem ser evitados sob todas as circunstâncias. Alertam que 

programas para grupos devem ser abordados com muito cuidado, pois 

abrir a comunicação entre internos pode se tornar um fator 

criminogênico. Para que isso não aconteça, em programas residenciais 

em grupos, por exemplo, os clínicos devem ganhar o controle das 
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contingências de interação para que padrões de comportamento anti-

criminais sejam reforçados, ao invés dos pró-criminais.  

Estudos e aplicações voltadas para a população carcerária são 

parte fundamental ao se pensar na reintegração social; no entanto, 

Cullen, Lutze, Link e Wolfe (1989) e Latessa (2004) apontam que isso não 

é o suficiente. Para vencer o desafio da mudança do sistema 

correcional, é necessário que se preste atenção também a outras 

populações e à política de mudança do sistema prisional.   

Com o objetivo de explorar a natureza e as fontes das 

orientações e ideologias dos agentes penitenciários, Cullen et al (1989) 

fizeram uso de um questionário com 57 afirmações, na qual o sujeito 

deveria marcar com números de 1 a 7, sendo 1 concordo 

veementemente, e 7 discordo veementemente. As perguntas giravam 

em torno da prática do agente e do que eles pensavam sobre a 

reintegração social do presidiário.   

Os resultados apontaram que apesar dos agentes acreditarem 

que parte de seu trabalho era manter a ordem e isto incluía atitudes 

negativas em direção os presidiários, eles pareceram definir-se mais 

como agentes preocupados com a reintegração do que apenas com 

a manutenção da ordem, e também pareceram acreditar no potencial 

da cadeia de reintegrar socialmente os presos.  

Apesar de não serem poucas as diferenças estruturais no sistema 

e culturais entre Estados Unidos, país onde a pesquisa foi realizada, e o 

Brasil, o estudo alerta para um ponto importante ao se pensar no 

processo de reintegração social. A função dos agentes penitenciários 

não deveria ser apenas a de manter a ordem, já que estão envolvidos 

no trato direto com os presidiários. Há importância em se 

instrumentalizar esses agentes de forma que possam fazer parte 

integrante do processo de reintegração social.  
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Como Cullen et al (1989) ressaltam, a reintegração social não é 

uma tarefa simples, e inclui levar em consideração uma multiplicidade 

de agentes e suas ações.  

 

A RESPONSABILIDADE DO ESTADO  

 

A criação e implantação de programas efetivos que visem à 

reintegração social é, textualmente, uma responsabilidade do Estado, 

na medida em que compete a este não apenas criar medidas 

preventivas contra a criminalidade, mas também planejar e 

implementar práticas que visem a reintegração social dos que foram 

aprisionados.   

Na trajetória da presente pesquisa foi útil traçar uma recuperação 

histórica do sistema prisional no Brasil e de políticas públicas que tinham 

em vista a recuperação daqueles condenados à prisão. Olhar para 

história do que se chama hoje de reintegração social proporcionou 

uma visão mais ampla do fenômeno abordado. Saber do momento em 

que essa política se iniciou diz muito sobre as contingências em vigor na 

época, assim como saber sobre o funcionamento do sistema hoje, 

oferece um panorama sobre contingências importantes na 

manutenção deste sistema. Por todas estas razões, o produto desta 

etapa do trabalho também será relatado. 

 

MARCOS HISTÓRICOS DA CRIAÇÃO DE PRISÕES E O DIREITO À 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL NO BRASIL  

 

O uso de prisões para contenção física de um indivíduo é recurso 

bastante antigo na história da humanidade. Na Antiguidade, estes 

espaços eram utilizados para conter o indivíduo que aguardava 

julgamento ou execução. Nesse período, as penas eram, em sua 

maioria, corporais ou de morte. O estabelecimento da prisão como 
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pena ocorreu apenas no século XVIII, por ocasião da Revolução 

Francesa, quando foi determinado pelo Código Penal Francês (1791) 

que um indivíduo poderia ser condenado a cumprir tempo em regime 

fechado como forma de punição. A partir de então, essa nova 

modalidade de pena generalizou-se para o mundo. (Gomes Neto, 

2000). 

As prisões precisaram então ser reformuladas, pois passariam a 

abrigar mais pessoas e por maior período. Alguns modelos foram 

criados. Entre eles, havia o sistema pensilvânico (de caráter celular e de 

profundo isolamento), o sistema panótico (construção redonda, com 

celas individuais voltadas para o centro comum, onde se situavam a 

sala de direção e a torre de vigilância) e o sistema auburniano (no qual, 

além do trabalho em comum, a norma exigia absoluto silêncio) 

(Mirabete, 1988).  

No século XIX, outros sistemas foram propostos, incluindo-se aí o 

sistema de Montesinos. Este sistema era inovador, pois propunha um 

tratamento mais humanístico aos presidiários, além de acreditar no 

potencial do trabalho como instrumento reabilitador. 

No Brasil, a prisão como instrumento da pena só foi instituída em 

1830, com a introdução do Código Criminal do Império. Tal documento 

apresentava idéias de justiça e de equidade, influenciado pelas idéias 

liberais que inspiraram as leis penais européias e dos Estados Unidos, 

objeto das novas correntes de pensamento e das novas escolas penais.  

No final do século XIX, as leis penais sofreram sensíveis mudanças 

em razão da abolição da escravatura e da proclamação da 

República. O Código Penal da República, de 1890, já previa diversas 

modalidades de prisão, como a prisão celular, a reclusão, a prisão com 

trabalho forçado e a prisão disciplinar, sendo que cada modalidade 

era cumprida em estabelecimento penal específico.  

Uma política voltada para a reintegração social chegou ao Brasil 

por volta de meados dos anos 70. Foi inspirada em mudanças no 
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sistema italiano e alemão ocidental. Ao menos como ideal a ser 

atingido, a prisão passou a ser um local para “tratamento reeducativo” 

do preso, tendo como finalidade a reintegração social deste. Mas ao 

longo dos anos o ideal, além de não ser concretizado, foi se perdendo 

(Baratta, 1990).  

Segundo Baratta (1990),  

A esperança dos especialistas na possibilidade de utilizar o 

cárcere como lugar e meio de ressocialização foi se perdendo 

quase que completamente (...) devido em parte aos 

resultados de pesquisas empíricas que apontaram 

dificuldades estruturais e aos escassos resultados que a 

instituição carcerária apresenta quanto à reabilitação.  (p. 1)  

 

Em 1983, foi aprovado o projeto de lei do Ministro da Justiça 

Ibrahim Abi Hackel que se converteu na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984, a atual e vigente Lei de Execução Penal (LEP). Na LEP, estão 

estabelecidas as normas fundamentais que regem os direitos e 

obrigações do sentenciado no curso da execução da pena. Constitui-

se na Carta Magna dos presos, tendo como principal finalidade atuar 

como um instrumento de preparação para o retorno do recluso ao 

convívio social. 16 

Já no artigo 1º, a lei deixa claro que sua orientação baseia-se em 

dois fundamentos: o estrito cumprimento dos mandamentos existentes 

na sentença e a instrumentalização de condições que propiciem a 

reintegração social do condenado.17  

O Ministério da Justiça define ações de reintegração social como:  

                                                      

16 Art. 10 da LEP. “A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 
o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.” 
17 Art. 1º LEP- “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 
e do internado.” 
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(...) um conjunto de intervenções técnicas, políticas e gerenciais 

levadas a efeito durante e após o cumprimento de penas ou 

medidas de segurança, no intuito de criar interfaces de 

aproximação entre Estado, Comunidade e as Pessoas 

Beneficiárias18, como forma de lhes ampliar a resiliência e reduzir a 

vulnerabilidade frente ao sistema penal.19  

 

Partindo desse conceito, defende que: 

 (...) um bom “tratamento penal” não pode residir apenas na 

abstenção da violência física ou na garantia de boas condições 

para a custódia do indivíduo, em se tratando de pena privativa 

de liberdade: deve, antes disso, consistir em um processo de 

superação de uma história de conflitos, por meio da promoção 

dos seus direitos e da recomposição dos seus vínculos com a 

sociedade, visando criar condições para a sua 

autodeterminação responsável. 

 

Tanto a Lei de Execuções Penais, quanto as definições do 

Ministério da Justiça, provam que não faltam elementos jurídicos para 

que a reintegração social seja uma realidade no país.  Para que este 

processo saia do papel, a República e os Estados contam com uma 

estrutura especial.  

  

A ESTRUTURA CRIADA PELO ESTADO E A CRIAÇÃO DE PROJETOS 

 

A Lei de Execução Penal, de 1984, estabelece que o Governo 

Federal, por meio do Ministério da Justiça, deve atuar na questão 

penitenciária com duas Agências Federais: o Departamento 

                                                      

18 Pode não ficar claro no trecho que ao se referir a pessoas beneficiárias está se fazendo 
referência a indivíduos que cumprem pena no regime penitenciário. 
19http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJDA8C1EA2ITEMID0A92E04549BC444EBF4358C793E9539APT
BRNN.htm. Acesso em 08.10/.2007 
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Penitenciário Nacional (DEPEN) e o Conselho Nacional de Política 

Criminal Penitenciária (CNPCP). Ao DEPEN cabe a tarefa executiva, ou 

seja, acompanhar a LEP e zelar pela aplicação da mesma e pelas 

diretrizes da política criminal criadas pelo CNPCP. Este órgão é 

incumbido dos aspectos práticos, como o financiamento para 

construções de estabelecimentos penitenciários20. Ao CNPCP, compete 

a formulação de novas políticas criminais e penitenciárias.21  

Estabelecimentos penais são todos aqueles utilizados pela Justiça 

com a finalidade de alojar pessoas presas, tanto aquelas encarceradas 

provisoriamente, quanto as já condenadas, ou ainda aquelas que 

estejam submetidas à medida de segurança. Os estabelecimentos 

destinados ao recolhimento de pessoas presas em caráter provisório são 

chamados de cadeias públicas ou presídios. Uma vez julgado e 

condenado à pena privativa de liberdade, um indivíduo pode passar 

por três regimes: o fechado, cumprido em penitenciárias; o semi-aberto, 

                                                      

20 As competências do DEPEN são: I - planejar e coordenar a política penitenciária nacional; II -
 acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional; III -
 inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais; IV - assistir 
tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras da execução 
penal; V - colaborar com as unidades federativas, mediante convênios, na implantação de 
estabelecimentos e serviços penais; VI - colaborar com as unidades federativas na realização 
de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e 
do internado; VII - coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento 
federais; VIII - processar, estudar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos 
individuais; IX - gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN; e X - apoiar 
administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 
Competência estabelecida pelo Decreto nº 5.834, de 6 de julho de 2006. Retirado da página 
eletrônica http://www.mj.gov.br/depen/  em  julho 2007. 
21As competências do CNPCP são: I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção 
do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de 
segurança; II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as 
metas e prioridades da política criminal e penitenciária; III - promover a avaliação periódica do 
sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País; IV - estimular e promover a 
pesquisa no campo da criminologia; V - elaborar programa nacional penitenciário de formação 
e aperfeiçoamento do servidor; VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de 
estabelecimentos penais e casas de albergados; VII - estabelecer os critérios para a elaboração 
da estatística criminal; VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim 
informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, 
acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo às 
autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento; IX - representar ao 
Juiz da Execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal; e 
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de 
estabelecimento penal. Competência estabelecida pelo Decreto nº 5.834, de 6 de julho de 
2006. Retirado da página eletrônica  http://www.mj.gov.br/cnpcp/ em Julho 2007 
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em colônias agrícolas ou industriais; ou no regime aberto, cumprido na 

Casa do Albergado. Por fim, os estabelecimentos penais destinados a 

abrigar pessoas submetidas à medida de segurança são os chamados 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. (Apêndice A)  

O Departamento Penitenciário (DEPEN), ao qual cabe a tarefa 

executiva, considera que os projetos de reintegração social devem 

fazer parte de um dos dois eixos. O primeiro é constituído pela 

Formação Educacional e Profissional dos Apenados, Internados e 

Egressos do Sistema Penitenciário Nacional, que diz respeito a projetos 

que buscam  

(...) associar a elevação da escolaridade e a educação 

profissional, com o acesso ao trabalho e à geração de renda, 

de maneira a preparar o beneficiário para ingresso no mundo 

do trabalho após o cumprimento da pena privativa de 

liberdade, principalmente no que concerne à capacitação 

das mulheres em privação de liberdade. 

 

O segundo eixo é o de Assistência ao Preso, ao Internado, ao 

Egresso e aos seus Dependentes, que diz respeito a projetos que 

buscam  

(...) promoção dos direitos dos apenados, internados, egressos, 

dependentes e familiares, criando condições para que estes 

possam exercer a sua autonomia. Esse processo deve ser 

mediado pela inclusão dos beneficiários na agenda das 

políticas públicas de governo e pelo apoio a ações de 

instituições públicas e privadas, de caráter permanente, que 

tenham como objetivo prestar atendimento aos beneficiários, 

na forma e nos limites da lei: material, jurídica, educacional, 

social, religiosa e principalmente à saúde ao egresso, após a 

edição do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 
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É difícil imaginar que um processo complexo como se supõe ser o 

de reintegração social (Holland, 1978) possa ser contemplado apenas 

com projetos que se destinem a um desses dois fins. Programas de 

reintegração social deveriam proporcionar condições para instalação 

de um repertório de comportamentos alternativos, e, isso não é restrito a 

repertórios educacionais e de trabalho. Como já explicitado por 

diversos autores (ex: Andrews et al a e b), muitos outros repertórios 

deveriam ser contemplados como, por exemplo, relações familiares.    

 A partir da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, foi 

criado o Fundo Penitenciário Nacional (FunPen), com a finalidade de 

“proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades de 

modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasileiro”22.  

Em 2007, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo 

Federal apontou um superávit financeiro do FunPen, ao término de 

2006, no montante de R$ 217,7 milhões.  

 Em setembro de 2007, o DEPEN, gestor legal dos recursos do 

FunPen, lançou um Manual de Projeto e Convênios de Reintegração 

Social e Ensino, que dita procedimentos, critérios e prioridades para a 

concessão de financiamento de projetos, ações ou atividades em todo 

país.   

Aos Estados da nação, cabe cumprir as diretrizes ditadas pelos 

órgãos federais. Para tanto, eles têm autonomia para determinar quais 

Secretarias do poder executivo são responsáveis pela execução e 

estabelecer seus próprios sistemas judiciais de supervisão dos presos.  

O início do sistema penitenciário paulista é marcado pela criação 

da Secretaria da Justiça, em 1892. Até 1991, o funcionamento das 

unidades prisionais era responsabilidade dessa Secretaria, mas em 1992 

o Governo do Estado criou uma nova Secretaria destinada a trabalhar 

                                                      

22http://www.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.htm 
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apenas com o sistema penitenciário: a Secretaria de Administração 

Penitenciária (SAP)23. 

Dentro da SAP, há um departamento especialmente voltado para 

a questão da reintegração social. Vinculado à SAP e a esse 

departamento, está a FUNAP – Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro 

Pimentel" de Amparo ao Preso – que planeja, desenvolve e avalia 

programas sociais para os presos e egressos (ex-presidiários) das atuais 

144 unidades prisionais do Estado de São Paulo.  

Além das instituições ligadas ao Governo do Estado, outras 

instituições tomam para si a tarefa de trabalhar com egressos ou presos 

do sistema penitenciário. A Igreja, associações e organizações não 

governamentais trabalham prestando assistência ao preso, egresso e 

suas famílias, divulgando ou denunciando abusos do sistema, ou 

realizando projetos de reintegração social. Entre estas instituições, 

podem-se destacar a Pastoral Carcerária24,  Instituto Amankay 25 e o 

Instituto Sou da Paz26. 

Parcerias entre Governo do estado e entidades sem fins lucrativos 

(Associações e ONGS), além de parcerias com o setor público e o 

privado, têm se tornado um meio bastante comum nessa área. A FUNAP 

cita como vantagens, para o setor público e privado valer-se do 

trabalho de presidiários, a ausência de vínculo empregatício com a 

mão-de-obra e o pagamento de um salário mínimo aos 

trabalhadores27. Além disto, o parceiro ganha o selo FUNAP para 

                                                      

23 Nessa ocasião, o Governo do Estado de São Paulo apontou a necessidade de uma secretaria 
própria para o sistema penitenciário.   “O sistema prisional tem características próprias e exige 
uma adequada solução: um sistema carcerário eficiente, dentro de um Estado democrático, 
onde o direito de punir é conseqüência da política social, a serviço de toda a sociedade, mas 
fundado nos princípios de humanização da pena, sem que dela se elimine o conteúdo 
retributivo do mal conseqüente do crime.” Retirado de  www.sap.sp.gov.br  
24Retirado de http://www.carceraria.org.br/  
25 Retirado de http://www.amankay.org.br  
26 Retirado de http://www.soudapaz.org 
27 É no mínimo estranho que uma fundação governamental, preocupada com o amparo ao 
preso, coloque como vantagem do emprego dado a ele a não formação de vínculo 
empregatício, já que isso configura uma desvantagem do preso em relação a outros 
trabalhadores: é o mesmo serviço com menos encargos trabalhistas para o empregador.   
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apresentar-se, através de seus produtos, como uma empresa que 

cumpre seu papel de responsabilidade social28. A FUNAP também 

indica vantagens às entidades sem fins lucrativos que realizam 

parcerias. Além das vantagens anteriormente citadas, nessas parcerias 

é possível gerar trabalho para presos em regime fechado, semi-aberto e 

egressos, além de desenvolver projetos sociais.   

As parcerias entre o Governo e as entidades sem fins lucrativos 

têm como exemplo bem sucedido as APACS – Associação de Proteção 

e Assistência Carcerária – que existem desde os anos 80, primeiro por 

meio da Igreja e depois por meio das próprias comunidades. Nestas 

parcerias, não se propõe fazer um programa de reintegração social, no 

entanto, pode-se considerar que a melhora das condições de 

confinamento é um dos passos importantes para que a reintegração 

ocorra.  A experiência de São José dos Campos, em 1990, foi uma 

demonstração de que tais parcerias podem ser bastante eficientes. A 

Associação propôs que o dinheiro gasto com a alimentação de tal 

unidade prisional fosse repassado a ela, que por sua vez se encarregaria 

de prover a alimentação dos presos.  Eventualmente, com o que 

sobrasse seria possível ampliar a assistência aos presos. Então, o Estado, 

que contava com verba de R$ 10,00 dia/preso por pessoa, repassou a 

verba à APAC de São José dos Campos que conseguiu prover melhor 

alimentação ao custo de R$ 2,50 dia/preso. Com o restante, pode 

contratar advogado, médico, psicólogo e assistente social, entre outros 

profissionais, para atender aos presos. Passado 1 ano e apenas com a 

verba do convênio, teve início a construção de um anexo à unidade 

prisional para abrigar 120 presos. Pouco depois, a própria APAC propôs 

a redução do valor do repasse para R$ 7,00 dia/preso, sem prejuízo 

para o padrão de atendimento alcançado (Bueno, 2006).   

                                                      

28 Retirado de http://www.funap.sp.gov.br/ em parceiros.  
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Hoje, o Governo do Estado promove credenciamento de 

entidades sem fins lucrativos para parceria de trabalho nos centros de 

ressocialização. Ao que parece, a escolha do Estado por tais centros se 

deve ao fato de estes serem planejados para um menor número de 

pessoas, portanto mais facilmente administráveis29. A partir do 

credenciamento, são realizadas licitações para entidades que 

preencham os critérios exigidos pelo Governo. 30  

Além de parcerias com entidades não governamentais, projetos 

voltados para a reintegração social também partem de equipes 

localizadas dentro dos próprios órgãos governamentais.  

De acordo com dados do InfoPen do segundo semestre de 2006, 

o Estado de São Paulo conta com 28.327 servidores penitenciários 

ativos. 

Dentro da estrutura de cada unidade prisional, existe um centro 

de reintegração social e saúde; antigo centro de reabilitação. Dele 

participam psicólogos, assistentes sociais, médicos e outros técnicos. 

Estes profissionais estão ligados tecnicamente ao departamento de 

reintegração social e à coordenadoria de saúde, mas, 

administrativamente, devem reportar-se ao diretor da unidade prisional.  

Iennaco (2005) relata que atualmente a maior parte dos projetos 

é proposta por assistentes sociais e psicólogos. A participação de 

psicólogos nesta atividade pode ser conseqüência da solução 

preconizada pela lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, que 

suprimia o exame criminológico. Com esta lei, os psicólogos da 

instituição foram deslocados desse serviço, tendo de trabalhar para 

outros fins, incluindo a escrita e execução de projetos e programas.  

 

                                                      

29 Esta hipótese foi levantada na entrevista com Pe. Valdir, da pastoral Carcerária.  
30Retirado de http://www.sap.sp.gov.br/  em editais  



36 

 

AS CONDIÇÕES DE RECLUSÃO E TRATAMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

BRASILEIRO  

 

Segundo os dados de junho de 2008 do InfoPen o índice de 

reincidência31 no Estado de São Paulo está em torno de 40%. De acordo  

com o censo penitenciário de 200332, cerca de 14,8% dos detentos já 

tiveram passagem pela FEBEM33,  a atual fundação CASA34. 

Comparando os presos reincidentes com os primários, 20,4% deles 

tiveram passagem por esta instituição, contra apenas 10,9% dos presos 

primários. 

Não se observa um parâmetro claro para medida de reincidentes 

na literatura internacional. Alguns órgãos estatais apresentam dados de 

reincidentes no sistema penitenciário e outros apenas reincidência no 

mesmo crime. Alguns separam reincidências por indivíduos e outros 

contam números gerais. Alguns incluem os crimes cometidos na 

adolescência e outros não. Alguns dados são apresentados em relação 

à idade do reincidente. Nem sempre existem dados sobre a 

participação ou engajamento dessas pessoas em projetos de 

reintegração social. Desta forma, afirmações sobre dados de 

reincidência de diferentes países não seriam justas. O dado também 

sofreria de um viés importante que é a eficácia da polícia em diferentes 

países; o sujeito só pode ser considerado reincidente quando 

enquadrado pela segunda vez pela polícia.  

Um preso que reincide em crime certamente não pode ser 

considerado reintegrado socialmente. Mas, avaliar simples percentual 

                                                      

31 Pelo Código Penal, artigo 63, a reincidência ocorre quando o agente comete novo crime 
depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado 
por crime anterior. Segundo o mesmo código prevalecerá a condenação anterior, se entre a 
data do cumprimento ou extinção da pena e o delito posterior tiver decorrido período de 
tempo superior a cinco anos. 
32 O censo de 2003 foi utilizado por ser o dado mais recente acerca dessas informações.  
33 FEBEM é sigla para Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor 
34 CASA é sigla para Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente 
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de reincidência não leva em consideração a situação dos internos 

referentemente às condições, população e peculiaridades gerais de 

cada estabelecimento penal.  

Em 1997, a Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio 

do Conselho de Direitos Humanos (CDH), elaborou um relatório sobre a 

situação dos direitos humanos no Brasil. Nesse documento, há um 

capítulo dedicado às condições de reclusão e tratamento no sistema 

penitenciário brasileiro. A comissão considerou que o sistema padecia 

de dez grandes problemas, entre os quais estavam: superpopulação 

carcerária35, condições precárias de higiene e saúde36, escassez de 

alimentação, cama e roupas37, lentidão ou ausência na assistência 

judicial e requerimento de benefícios38, dificuldades impostas à 

manutenção de vínculos e visitas familiares39, ausência de separação 

dos reclusos por categorias40, existência de sanções disciplinares41, 

abusos por parte dos agentes penitenciários42 e falta de recursos do 

sistema43.  

O sexto item do relatório diz respeito exclusivamente a projetos de 

reintegração social e oportunidades de trabalho. O relatório apontou 

que a falta de oportunidade de trabalho faz com que muitos presos 

passem o dia dormindo ou andando de um lado para outro e lembrou 

que, segundo o código penal, uma das funções da pena é a 

                                                      

35 Segundo os dados, o déficit de vagas nos presídios era de cerca de 75 mil vagas. Em 2003, 
cada vaga estava sendo ocupada por 2,5 presos em média; 
36 A comissão constatou que as condições higiênicas em que os presos viviam eram precárias e 
deficientes, além da falta de atendimento médico e tratamento psicológico adequados; 
37 A falta dos três itens chamou a atenção da comissão; 
38 A lentidão da tramitação burocrática em relação aos benefícios é ainda piorada pela falta 
de assistência legal adequada; 
39 A comissão recebeu queixas por parte dos reclusos de que era praticamente impossível 
desfrutar da intimidade com seus cônjuges ou familiares por ocasião das visitas; 
40 Os centros penais não têm dividido internos de acordo com a natureza do delito e nem pela 
idade; 
41 A comissão comprovou que ainda existem as chamadas “celas fortes” ou solitárias; 
42 A comissão recebeu depoimentos de que os agentes penitenciários muitas vezes tratam os 
presos de forma desumana, cruel e prepotente, o que se traduz em torturas e corrupção; 
43 O pedido de verbas não foi aprovado pelo Congresso Nacional em sua totalidade. 
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reabilitação do indivíduo. O trabalho dentro das penitenciárias é visto 

como um mecanismo indispensável para se alcançar esse objetivo.  

Na medida em que resultados de quaisquer programas realizados 

com a proposta de reintegração social podem ser diretamente 

influenciados pelas condições do presídio, aquelas apontadas no 

relatório da Organização dos Estados Americanos podem ser mais um 

empecilho para implementação de projetos e reintegração de 

presidiários à sociedade.  

 Segundo dados do Ministério da Justiça, no mês de junho de 

2008, o Brasil atingiu a marca de 440.013 encarcerados. Ainda segundo 

esta mesma fonte, o Estado de São Paulo respondia sozinho por 158.477 

pessoas cumprindo pena privativa de liberdade.  Desta forma, o sistema 

penitenciário paulista contribui com 36% da população carcerária total 

do Brasil.  

No Estado, as instituições penais estão divididas em 37 unidades 

na capital, região metropolitana de São Paulo e no litoral; e 107 

unidades no interior do Estado. Em pouco menos de 30 anos, de 1979 

até 2008, o Estado de São Paulo experimentou um crescimento 

exponencial das unidades prisionais, passando de 15 para 144 

estabelecimentos, um crescimento de 980%. Evidentemente há uma 

importante inflação carcerária no Estado e as razões para o fenômeno 

ainda precisam ser investigadas.  

O que é inquietante, no entanto, é que os números da 

criminalidade não demonstraram, no mesmo período da inflação 

carcerária, crescimento igualmente proporcional. Analisando-se o 

número de vagas no sistema carcerário nacional, encontram-se 262.772 

vagas para presos do sexo masculino e 15.075 para presos do sexo 

feminino. No Estado de São Paulo existem 91.275 vagas para homens e 

5.265 vagas para mulheres. Na SAP existem 96.540 vagas para uma 

população carcerária estimada em 158.447. Portanto, há a carência de 

61.907 vagas. Levando-se em consideração que as últimas unidades 
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prisionais construídas no Estado de São Paulo (incluindo a penitenciária 

de Balbinos, inaugurada em 2006, e o Centro de detenção provisória de 

Bauru, inaugurado em 2003) são de um modelo compacto, previstas 

para acolher em média 768 presos por unidade, hoje seriam necessários 

aproximadamente 80 novos estabelecimentos. Considerando-se ainda 

que o valor estimado para a construção de uma unidade desse porte é 

da ordem de R$15,9 milhões, o Estado precisaria investir algo em torno 

de R$ 1.272 bilhões para manter o sistema regular, sem contar as novas 

condenações e as novas apreensões de réus condenados pela justiça. 

(Carvalho Filho, 2002).  

Como ilustrado pelos dados, as condições de reclusão e 

tratamento no sistema penitenciário brasileiro estão muito aquém do 

apropriado. É fácil imaginar que estas condições possam influir 

negativamente no planejamento e execução de programas de 

reintegração social.   

Se, para alguns, as condições precárias levam a creditar a 

reintegração social um papel secundário, dever-se-ia atentar para a 

porcentagem de reincidência, em torno de 40%, que deixa claro que 

esta área de atuação também deve ser prioritária.  
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O PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Análises descritas até aqui mostram elementos importantes 

referentes ao problema da preparação para reintegração social de 

indivíduos cumprindo pena de encarceramento. Do ponto de vista da 

análise do comportamento, a literatura até agora identificada indica 

que programas e projetos de intervenção com esta população tiveram 

seu auge nas décadas de 1970/1980. Há maior dificuldade em se 

localizar textos relatando práticas posteriores a este período, mas 

encontram-se algumas pesquisas que fizeram revisões ou interpretações 

teóricas sobre o tema (por exemplo, Sidman, 1989; Andrews et al, 1990; 

Ellis, 1991). 

Se, por um lado, o Governo não pode eximir-se da 

responsabilidade de desenvolver e implementar programas de 

reintegração social da população carcerária, não se encontram 

elementos que falem a favor do maior ou menor sucesso de tais 

programas. Ao contrário, como já informado, dados sobre a taxa de 

reincidência criminal atestariam contra a eficiência deles.  

Tendo em vista o que foi exposto até aqui, o presente projeto de 

pesquisa se propôs a realizar uma análise das ações do Governo do 

Estado de São Paulo44 em relação à população carcerária, procurando 

identificar, em programas de reintegração social, 

• Qual é a população-alvo dos programas e que comportamentos 

dessa população são priorizados pelos mesmos?  

• Quais são os objetivos dessas intervenções?  

• Que procedimentos são utilizados para instalar estes 

comportamentos e com que recursos?  

                                                      

44 Ou de entidades parceiras. 
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• Que relação se pode estabelecer entre as condições empregadas 

no programa e situações que provavelmente o indivíduo enfrentará 

uma vez reintegrado à sociedade? 

• Que avaliação vem sendo feita dos programas implantados? 

• O que se pode depreender dessa análise sobre a política de 

reintegração social adotada pelo Estado? 

Este estudo foi restrito ao Estado de São Paulo devido à dificuldade 

de acesso a programas, projetos e outros materiais de pesquisa de 

outros Estados. A grande quantidade de material a ser avaliado para 

seleção das fontes também foi um dos motivos que levou à restrição45.  

A importância em tomar projetos de reintegração social do Estado 

como foco de estudo está, em primeiro lugar, no compromisso do 

analista do comportamento de fazer “parte da solução”. (Holland, 

1978).  Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que a sobrevivência da 

cultura implica, também, analisar valores que a ameaçam e intervir 

neles.  

 

                                                      

45 Por exemplo, a impressão dos relatórios obtidos totalizou pouco mais de 8 mil 

páginas.  
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MÉTODO 

Nesta seção serão descritos os procedimentos adotados até a 

seleção final dos textos que compuseram o material de análise da 

pesquisa. 

 

LOCALIZAÇÃO DE FONTES DOCUMENTAIS  

 

Na localização de atividades de reintegração social voltadas ao 

detento, no Estado de São Paulo, recorreu-se a uma busca em diversos 

sites da internet e a entrevistas com pessoas ligadas à área.   

A busca restringiu-se a programas e projetos para o período de 

privação de liberdade. Isso significa que não foram aqui incluídos 

programas voltados a egressos do sistema. 

 

BUSCA NA INTERNET  

No Site Google, utilizou-se sempre uma ou duas palavras de dois 

grupos de palavras-chave: a) Ambiente Prisional - foram usadas as 

palavras-chave: cárcere, prisão, presídio, presidiário, preso e; b) 

Objetivos da atividade realizada - foram usadas as palavras-chave: 

ressocialização, reintegração, reabilitação. 

 
BUSCA NOS SITES DE ONGS 

A busca ocorreu em sites de ONG’s que se sabia trabalharem 

com a população carcerária (exemplo: pastoral carcerária). 

BUSCA NOS SITES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SAP), 

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO PRESO (FUNAP) E DO DEPARTAMENTO NACIONAL 

PENITENCIÁRIO (DEPEN), 

A busca nesses sites procurou identificar dados sobre 

funcionamento de programas de reintegração social e a existência de 

parâmetros para os mesmos, ditados pelo Estado e Federação. 
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BUSCA NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DE UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO 

A busca aconteceu no banco de teses e dissertações das 

universidades USP, PUCSP, UNESP, UFSCar e UNICAMP, e utilizaram-se as 

mesmas palavras-chave e o mesmo critério acima expostos.    

 

CONVERSAS COM PESSOAS ENVOLVIDAS NESSE CAMPO DE ATUAÇÃO  

 

As conversas sucederam com intenção de procurar saber que 

documentos a pesquisadora deveria consultar e onde encontrá-los. 

Aconteceram com dois funcionários da Secretaria de Administração 

Penitenciária e um padre responsável pelas ações da pastoral 

carcerária. Foram buscados outros contatos, mas não houve retorno da 

parte dos envolvidos.      

 

DOCUMENTAÇÃO LOCALIZADA  

 

Muitos documentos foram localizados e até mesmo incorporados 

nas discussões e serviram de base para seleção dos demais 

documentos. Dentre os documentos encontrados, dois foram 

considerados relevantes à análise por serem documentos 

governamentais e, principalmente, por apresentarem alguma 

sistematização de dados. Trata-se de: a) o Manual de Projetos de 

Reintegração Social do Estado de São Paulo e b) o Relatório de 

Acompanhamento Mensal do Programa de Reintegração Social. 

 

MANUAL DE PROJETOS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL (MPRS) 
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O Governo do Estado de São Paulo elaborou, mediante o 

Departamento de Reintegração Social, um documento46 (Anexo I) 

concluído em fevereiro de 2005, com programas e projetos de 

reintegração elaborados por técnicos do sistema. Na apresentação, é 

informado ao leitor o intuito do trabalho: “A preocupação era, e ainda 

é, a de se perseguir, de alguma forma, a sistematização do trabalho 

técnico em torno dessas ações.” (São Paulo, 2005, p 22). 

O MPRS é composto por 67 projetos, sendo três deles da FUNAP. A 

distinção entre projetos e programas não é feita no MPRS. No entanto, 

considerou-se inicialmente importante se distinguir intervenções 

planejadas que não foram implementadas (projetos), de intervenções 

que já tiveram alguma edição (programas).  Entretanto, o número total 

de programas já implementados foi baixo (8) contra 56 projetos. 

Ademais, tudo com que se contou na distinção entre programas e 

projetos foram os chamados Relatos de experiências (item 11). Esse 

material é desigual e em geral muito genérico, não permitindo uma 

avaliação adequada dos programas. Assim sendo, decidiu-se englobar 

os 8 programas já editados entre os projetos (uma vez que eles 

continuam entre projetos disponíveis para novas edições) e sempre que 

pertinente fazer uso de comentários encontrados nos relatos de 

experiência.   

Os programas e projetos foram distribuídos, de acordo com seus 

objetivos, em torno de seis eixos, a saber: O Individuo, A Família e as 

Relações Sociais, A Pena, Educação, Trabalho e Saúde, Funcionários e 

A Mulher Presa.  

 

                                                      

46 O Manual de Projetos de Reintegração Social pode ser encontrado no site da 
secretaria (SAP): http://www.sap.sp.gov.br/  
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Tabela 1 : Eixos e sub-eixos nos quais os projetos foram distribuídos 

Eixo Subeixo 

O indivíduo 
Valores éticos-morais, auto-estima e crescimento 

pessoal 

Presos sem visita 

Convivência social A família e as relações 

Família e vínculos familiares 

Regressão de pena, perda de benefício, falta 

disciplinar, cumprimento de pena no seguro e 

reincidência criminal 

Indeferimento de benefício 

Presos provisórios 

Preparação para o regime semi aberto 

Preparação para a liberdade 

A pena 

Preparação para a saída temporária 

Educação e saúde Educação, trabalho e 

saúde Trabalho e geração de renda 

Funcionários Funcionários 

A mulher presa A mulher presa 

 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL, DO ANO DE 2006. 

 

A Secretaria de Administração Penitenciária solicitou47 que os 

estabelecimentos penais preenchessem um registro para 

acompanhamento mensal das atividades de reintegração social a 

partir do final do ano de 2005. Os relatórios enviados ao setor de 

                                                      

47 Em conversa com um funcionário da SAP, ele relatou que os técnicos do sistema não 
eram obrigados a responder ao relatório, e comentou, ainda, que tinha ficado 

surpreso com o número elevado de adesões à solicitação.  
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reintegração social estão, em sua maioria48, divididos em 11 tabelas, 

assim distribuídas: 1 registra a quantidade de profissionais da equipe de 

reintegração na unidade; 4 dizem das atividades realizadas por esses 

profissionais em relação às demandas dos presos; 1 lista as providências 

tomadas em relação aos familiares; 1 dá as providências em relação a 

outros funcionários da unidade; 2 expõem os projetos de reintegração 

em andamento e concluídos e, por fim, as duas últimas são destinadas 

a relatos, a comentários e a observações. (Anexo II) 

Foram selecionados todos os projetos referentes ao ano de 2006 

apresentados nos dois documentos. O período foi selecionado por 

conter o maior número de dados disponíveis sobre projetos de 

reintegração social, já que o relatório referente ao ano de 2005 

apresentou dados apenas do segundo semestre e os dados do ano de 

2007 ainda não estavam consolidados no início deste trabalho. Todos os 

projetos apresentados nesses dois documentos foram contabilizados e 

analisados a partir de categorias criadas, apresentadas adiante. 

  

PROCEDIMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

  

MANUAL DE PROJETOS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL  

 

Considerando-se que, por determinação da SAP, cada projeto 

apresentado no documento deve responder a 11 itens, considerou-se 

pertinente utilizá-los como ponto de partida para análise dos projetos, a 

saber49:  

1 - Identificação do projeto 

1.1 Título do projeto 

1.2 Coordenadoria 

                                                      

48 Alguns relatórios apresentam outro formato, menos completo.   
49 Os caput correspondem àqueles que constam dos relatórios. 
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1.3 Unidade 

1.4 Autores e respectivo cargo 

1.5 Contatos (e-mail e telefones) 

2 - Justificativas 

3 - Objetivo (s) 

4 - População alvo 

5 - Metodologia 

6 - Número de presos a serem atendidos em cada edição do projeto 

7 - Duração prevista para cada edição do projeto 

8 - Recursos materiais 

9 - Recursos humanos 

10 – Avaliação  

11 - Relatos das experiências com o projeto (se for o caso).  

 

Todos os projetos foram lidos e organizados em planilhas segundo 

os 11 itens acima mencionados. Em uma primeira planilha, foram 

colocadas informações factuais (não dependiam de interpretação por 

parte do pesquisador) e em geral quantitativas. Foi o caso dos itens 1 (e 

seus sub-itens), 6, 7, 8 e 9 (Apêndice B).  Na segunda planilha, foram 

alocados os itens, 2, 3, 4, 5,10 e 11, que foram analisados de acordo 

com categorias criadas pela pesquisadora e a serem apresentados 

adiante. Além disso, os itens 3 e 5, por se tratarem de itens de maior 

interesse de análise (objetivos e metodologia), foram isolados, transcritos 

integralmente e colocados em uma segunda planilha. (Apêndice C) 

 

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL 

 

Para uma primeira organização dos relatórios de 

acompanhamento mensal, foi elaborada uma planilha com as 
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unidades penitenciárias, indicando o tipo de unidade e a qual das 

cinco coordenadorias ela pertencia.  

A partir dos dados contidos nos relatórios de acompanhamento 

mensal, foram elaboradas três planilhas descritas a seguir. Da primeira 

planilha, constam dados referentes à existência ou não de relatórios de 

acompanhamento ao longo do ano de 2006. As diferentes 

penitenciárias ocuparam as linhas, enquanto os meses ocuparam as 

colunas, informando, assim, o número de relatórios enviados, e 

permitindo que se calculasse a porcentagem destes em relação ao 

total deles, identificando-se com que tipo de amostra seria possível 

trabalhar. (Apêndice D).   

Dos 144 estabelecimentos, 136 enviaram algum relatório e, destes, 

26 estabelecimentos enviaram todos os relatórios mensais. Alguns 

relatórios, apesar de enviados, não estavam disponíveis para a 

pesquisadora, pois era necessário ter acesso direto ao sistema. A Figura 

1 apresenta a distribuição percentual e o número total dos relatórios 

apresentados. Com isso, determinou-se o volume de material a ser 

analisado na pesquisa.  

Figura 1: Número e porcentagem de relatórios apresentados, relatórios 

não apresentados e relatórios aos quais não se teve acesso.  

 

Relatórios 

apresentados, 

1248, 72% Relatórios não 

apresentados, 

367, 21% 

Relatórios sem 

acesso, 113, 7% 
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Em uma segunda planilha, foram reunidos alguns dados 

quantitativos dos relatórios apresentados50. Dos relatórios enviados, 

foram condensados os dados das tabelas51 I, III, IV, V, VIII, IX e X. Da 

Tabela I, constam dados referentes à quantidade de funcionários em 

atuação. A Tabela III lista as ações realizadas em prol dos presos como 

“atendimento a demandas subjetivas” ou “entrevistas de inclusão”. Na 

Tabela IV, podem se obter informações acerca de diferentes avaliações 

de presidiários realizadas como, por exemplo, avaliações para 

transferência de presídio. A Tabela V refere-se às ações feitas em prol 

do preso no momento de liberdade, como entrevista de desligamento 

e direcionamento para casa-abrigo. As Tabelas VIII e IX referem-se, 

respectivamente, a projetos em andamento e a projetos concluídos. 

Nessas tabelas constam dados como o título do projeto, a procedência 

dos recursos (se da própria penitenciária ou provindos de parcerias), 

além da quantidade de participantes. A Tabela X é um espaço 

destinado a “relatos de experiência da equipe de reintegração”52 

(Apêndice E).    

Uma terceira planilha foi elaborada com as informações das 

Tabelas VIII, IX e X, contendo dados sobre os projetos de reintegração 

social (Apêndice F). Com exceção dessas tabelas, as informações nelas 

contidas não dizem respeito direto a ações de reintegração social, mas 

a atividades rotineiras tais como entrevistas de inclusão e avaliações 

para transferência, e número de legalização de documentos. 

Ao organizar os dados desta forma, verificou-se que nos Relatórios 

de Acompanhamento não constava uma descrição dos projetos e de 

                                                      

50 Os itens apresentados no “relatório de acompanhamento mensal do programa de 
reintegração social” não são os mesmos itens do “Manual de projetos de reintegração 

social”. 
51 Daqui para frente, haverá menção ora às tabelas SAP, ora às tabelas produzidas 

pela pesquisadora. Para tornar mais fácil a distinção entre elas, optou-se por numerar 
as tabelas da SAP com algarismos romanos.   
52 Não fica clara a diferença de conteúdo requerida pelas tabelas VIII, IX e X.  
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seus objetivos (aparentemente, isso não constituía informação 

obrigatória), nem mesmo as tabelas VIII, IX e X. Em função disso, o MPRS, 

que se propunha a criar uma sistematização do trabalho técnico em 

torno das ações de reintegração social promovidas pelo governo (São 

Paulo, 2005, p. 22), tornou-se a fonte primordial de informação para 

análise. O Relatório de Acompanhamento Mensal foi utilizado como 

fonte complementar de informações para análise e interpretação.  

Ao mesmo tempo, outro documento – Roteiro para os Projetos de 

Reintegração Social – RPRS - serviu de base para a formulação desses 

projetos. Esse material foi elaborado como um roteiro para os técnicos 

do sistema e por essa razão foi utilizado como elemento de análise 

(Anexo III).  
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RESULTADOS 
 

Conforme já indicado, o MPRS é composto de 67 projetos, sendo 

que três deles, produzidos pela FUNAP, não serão analisados nesse 

trabalho, pois deles não se conta com o mesmo tipo de informação dos 

demais53. Os demais 64 projetos estão dispostos em eixos e sub-eixos, 

explicitados na Tabela 2.  

 
 

ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS PARA O TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES  

 

A partir da análise de informações disponíveis no MPRS, e que 

serviram para compor a Tabela 2, procurou-se avaliar os documentos 

apresentados segundo alguns quesitos que deveriam fazer parte de um 

projeto da natureza dos que se investiga aqui. Ao mesmo tempo, a 

análise de uma literatura vinculada à análise experimental do 

comportamento indicou um conjunto de elementos que devem estar 

presentes no planejamento e intervenção de um programa social, de 

modo que seja possível avaliar seus resultados (Wilson e Herrnstein, 1985; 

Holland, 1978; Cohen e Filipczak, 1971; Reppucci e Saunders, 1974; 

Emery e Marholin, 1977; Susman e Nietzel, 1990, Andrews et al a e b, 

1990). Esse conjunto de elementos subsidiou a formulação de categorias 

que foram empregadas para tratar as informações, sendo estas 

apresentadas na coluna da esquerda da Tabela 3.    

                                                      

53 Os projetos 3.23, 4.2 e 4.5, foram elaborados pela FUNAP e possuem estruturação 
diferente dos demais projetos apresentados no MPRS. O projeto 3.23 está dividido em: 

introdução; justificativa; objetivos; e metodologia, enquanto o 4.2 apresenta: 
introdução; bases do programa; e formação dos monitores orientadores e dos 

educadores. O projeto 4.5 está dividido em: justificativa; estratégias; metodologia; e 
objetivos. 



52 

 

Tabela 2: Eixos e sub-eixos dos 64 projetos, juntamente com o número de 
indivíduos atendidos por edição.  

Quantidade 

de projetos 

Atendidos 

por 

edição a 

  
Quantidade 

de projetos 

Atendidos 

por 

edição a 
Eixo 

n° % n° %   

Sub eixo 

n° % n° % 

O indivíduo 11 17,2 215 23,3 
  Valores éticos-morais, 

auto-estima e 

crescimento pessoal 

11 17,2 215 23,3 

  Presos sem visita 2 3,1 35 3,8 

 Convivência social 6 9,4 89 9,7 A família e 

as relações 
10 15,6 170 18,5 

  Família e vínculos 

familiares 
2 3,1 46 5 

  Regressão de pena, 
perda de benefício, 

falta disciplinar, 
cumprimento de 

pena no seguro e 
reincidência criminal 

5 7,8 42 4,6 

 Indeferimento de 
benefício 

1 1,6 10 1,1 

 Presos provisórios 1 1,6 25 2,7 

 Preparação para o 

regime semi aberto 
9 14,1 114 12,4 

 Preparação para a 
liberdade 

14 21,9 161 17,5 

A pena 35 54,7 415 45,1 

  Preparação para a 

saída temporária 
5 7,8 63 6,8 

  Educação e saúde 1 1,6 25 2,7 Educação, 

trabalho e 

saúde 

6 9,4 96 10,4   Trabalho e geração 

de renda 
5 7,8 71 7,7 

Funcionários 1 1,6 15 1,6   Funcionários 1 1,6 15 1,6 

A mulher 

presa 
1 1,6 10 1,1 

  
A mulher presa 1 1,6 10 1,1 

Total 64 100,0 921 100,0     64 100,0 921 100,0 

a Edição refere-se a cada implementação do projeto.  

 

Antes de iniciar a apresentação dos resultados das análises, um 

aspecto precisa ser esclarecido a propósito das categorias. O fato de 
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elas terem sido baseadas na literatura de análise do comportamento 

não implica a suposição de que todo e qualquer projeto possa ser 

analisado segundo esses parâmetros, até porque a fundamentação 

teórica dele pode ser outra, e provavelmente o será. Esta vinculação, 

por sua vez, implicará o emprego de diferentes categorias de registro e 

de análise. Assim, como será visto adiante, muitas atividades levam a 

suspeitar de que elas tenham tido origem em abordagens 

psicodinâmicas, mas a abordagem na qual o projeto está baseado não 

constitui um foco de análise aqui. Além disso, o material disponível para 

estudo, sendo essencialmente textual, muitas vezes não oferece 

condições adequadas a uma análise de contingências.  

  Por outro lado, qualquer que seja a abordagem que subjaz aos 

projetos implementados, esta pesquisa assume que seus proponentes 

deveriam ser capazes de informar sobre seus objetivos, a que fins as 

atividades se destinam e que elementos serão tomados como 

indicativos de sucesso. Em síntese, o que se pretendeu avaliar, com o 

emprego do referencial analítico-comportamental, foi a maior ou 

menor probabilidade de tal projeto preparar o presidiário para enfrentar 

contingências em seu ambiente natural. Aqui sim, o critério de análise é 

aquele dado pela análise do comportamento.  

A análise dos elementos buscou também estabelecer qual relação 

existe entre as condições empregadas no projeto e situações que 

provavelmente o indivíduo enfrentará uma vez reintegrado à 

sociedade. 

A Tabela 3 lista, na coluna da esquerda, as categorias criadas, e na 

coluna da direita, as questões que foram formuladas a propósito de 

cada categoria.  
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Tabela 3: Categorias criadas e questões formuladas a propósito de 

cada categoria 

População alvo 

Quem são os indivíduos contemplados pela intervenção? 
Que características dos mesmos são levadas em 
consideração? (Reppucci e Saunders, 1974;Cullen et al, 1989; 
Andrews et al, 1990a e b; Latessa 2004) 

Os objetivos são claros e relevantes? (Popham e Baker, 1978; 
Andrews et al, 1990) 

A intervenção é individualizada? (Davidson e Seidman, 1974; 
Popham e Baker, 1978; Susman e Nietzel, 1990) 

Objetivos dos 

projetos 
É especificado o comportamento-alvo em termos de 
comportamentos observáveis? (Poham e Baker, 1978; Susman 
e Nietzel, 1990) 

Em que medida o indivíduo ou grupo é incitado a tomar um 
papel ativo no programa? 

Freqüência e duração do projeto, especialmente porque tais 
dados permitirão avaliar oportunidades concedidas para a 
emissão de comportamentos e sua conseqüenciação. É 
dada aos participantes oportunidade de modelagem e 
modelação dos comportamentos-alvo? (Sidman, 1989; 
Holland, 1989) 

Que conseqüências estão sendo previstas/liberadas para que 
comportamentos de que envolvidos no projeto? (Sidman, 
1989) 

Que relação temporal existe nesta liberação de 
conseqüências? (Skinner, 1959; Ellis, 1991) 

Procedimentos 

empregados 

Que relação se estabelece entre as condições empregadas 
no projeto e situações que provavelmente o indivíduo 
enfrentará uma vez reintegrado à sociedade? (Holland, 1989; 
Sidman, 1989; Susman e Nietzel, 1990) 

Como é planejada a avaliação do programa? (Davidson e 
Seidman, 1974) 

Medidas observáveis são utilizadas?(Popham e Baker, 1978; 
Davidson e Seidman, 1974) Avaliação 

É planejada a coleta de dados de follow-up? (Davidson e 
Seidman, 1974; Emery e Marholin, 1977; Susman e Nietzel, 
1990) 

Qual é o grau de autonomia do responsável pelo programa? 
(Reppucci e Saunders, 1974; Ellis 1991)  

Condições 

contextuais 
Existem contingências favoráveis para pagamento e 
treinamento de equipe? (Cohen e Fillipczac, 1971; Reppucci 
e Saunders, 1974)  
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 Quais são as condições financeiras para criação e 
implementação do programa?  (Reppucci e Saunders, 1974; 
Emery e Marholin, 1977; Ellis, 1991; Latessa, 2004) 
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POPULAÇÃO–ALVO 

 

A análise de uma política de reintegração social deveria partir da 

identificação da população à qual ela se destina. Andrews et al (1990a) 

afirmam que as características de um programa devem ser definidas a 

partir da identificação dos participantes, já que alguns serviços são mais 

adequados a um tipo de população, do que outros.   

A Tabela 4 lista a população-alvo dos projetos, cujo total consta 

entre parênteses (as repetições foram eliminadas). 

 

Tabela 4: População-alvo descrita nos projetos por eixo e sub-eixo. 

Eixo Sub-eixo População Alvo 

População carcerária (6) 

Reeducandos jovens, com até 25 anos de idade e, no 
máximo, 5 anos de pena cumprida 

Sentenciados com vulnerabilidade detectada pela equipe 
técnica 
Sentenciados que trabalham no Setor Agropecuário da 
unidade 

Sentenciados com prisão provisória 

O indivíduo 

Valores éticos-
morais, auto-
estima e 
crescimento 
pessoal 

Sentenciados primários 

Presos sem 
visita 

Reeducandos com vínculos afetivos fragilizados, ou 
distanciados, tendo como critério, reeducandos cujo no rol 
de visitas não conste inclusão alguma (2) 

Reeducandos do centro de Progressão Penitenciária 

Sentenciados de regime fechado (2) 

Sentenciados primários 

Grupos de reeducandos que estejam na iminência de entrar 
no lapso para benefício, especialmente Livramento 
Condicional. 

Convivência 
social 

Presos procedentes de unidade prisional de regime disciplinar 
diferenciado (RDD), ou especial (RDE). 

Sentenciados com vida conjugal e com pena a cumprir 
superior a um ano. 

A família 

Família e 
vínculos 
familiares Famílias dos sentenciados 

Sentenciados reinclusos nesta unidade prisional, que 
regrediram do regime semi- aberto e descumpriram o 
benefício de livramento condicional e outros. 

Indivíduos que foram punidos por falta disciplinar praticada 
na unidade prisional em que se encontram (2) 

A pena 
Regressão de 
pena, perda 
de benefício, 
falta 
disciplinar, 
cumprimento 

Reeducandos que cumprem pena no seguro 
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de pena no 
seguro e 
reincidência 
criminal 

Sentenciados reincidentes criminalmente, que retornaram ao 
regime fechado 

Indeferimento 
de benefício 

Sentenciados que tiveram seus benefícios indeferidos 

Presos 
provisórios 

Presos Provisórios que se encontram neste Centro de 
Ressocialização, aguardando julgamento. 

Sentenciados em lapso de progressão para regime semi-
aberto (6) 

Presos condenados a Regime Semi-Aberto e presos com 
lapso para progressão ao Semi-Aberto. 

Preparação 
para o regime 
semi aberto 

Presos condenados a Regime Semi-Aberto (2) 

Reeducandos que aguardam deferimento de Livramento 
Condicional, além dos que se encontram em término de 
cumprimento de pena 

Reeducandos incluídos na unidade que estejam, ou não, 
pleiteando a liberdade, através de algum dos benefícios e 
reeducandos que tenham seus benefícios indeferidos 

Sentenciados que entrarão em lapso temporal para 
benefícios de progressão de regime (regime aberto, regime 
semi-aberto, livramento condicional e comutação de pena), 
no prazo máximo de seis meses. 

Sentenciados com benefícios de "Livramento Condicional" 
protocolados na Vara de Execução Criminal 

Reeducandos que estão com o benefício de LC e PAD em 
andamento 
Sentenciados que cumprem ou cumprirão pena no regime 
semi-aberto (2) 
População carcerária em vias de liberdade condicional e 
liberdade definitiva. 
Presos condenados ao regime fechado e semi-aberto, que 
estão aguardando parecer do juiz da Vara de Execuções 
Criminais.  
todos os sentenciados da unidade, que estão pleiteando o 
benefício de Liberdade Condicional e que apresentem 
interesse em participar dos grupos. 

Parcela da população carcerária que estiver no lapso 
temporal para montagem do benefício. 

Sentenciados  prestes a obter a liberdade 

Presos que cumprem pena em Regime Fechado. 

Preparação 
para a 
liberdade 

Presos que estão com pedidos de perdão de pena, 
livramento condicional, prisão albergue domiciliar, regime 
aberto, sendo julgados pelos juízes da Vara de Execução 
Penal e presos em fase final de cumprimento de pena. 

Sentenciados que gozem do direito ao benefício de Regime 
Semi – Aberto e que vão alcançar a saída temporária. 

 

Preparação 
para saída 
temporária 

Sentenciados que conquistaram o  direito ao regime Semi-
Aberto e foram autorizados para as Saídas Temporárias 
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estando ,ainda, no regime fechado. 

Presos que preencham o lapso temporal. 

Reeducandos que  estão cumprindo pena em regime semi–
aberto e que terão, pela primeira vez, direito à saída 
temporária. 

  

Sentenciados beneficiados com a saída temporária. 

Educação e 
saúde 

Reeducandos que estão cursando o ensino fundamental e 
médio na Penitenciária de Pacaembu. 

População em geral, obedecendo aos seguintes critérios:   
• sem habilitação profissional definida; 
• com pena acima de 05 anos e aguardando benefício; 
• que demonstrem interesse e desejo em aprender 
artesanato; 
• que sejam preferencialmente reincidentes.  
Sentenciados que estejam no lapso de requerer benefícios, 
que mantenham boa disciplina e denotem responsabilidade 
no desempenho de tarefas nos setores de trabalho pelos 
quais passou. 

Reintegrandos que desenvolvem atividades laborativas 

População em geral, porém, o alvo principal será 
caracterizado por: 
- reeducandos, cujas famílias passam por dificuldades 
econômicas. 
- reeducandos que não exercem nenhuma atividade na 
unidade. 

Educação, 
trabalho e 
saúde 

Trabalho e 
geração de 
renda 

População carcerária (reeducandos do regime fechado e 
semi-aberto). 

Funcionários Funcionários Todos os Diretores e demais funcionários da unidade prisional. 

A mulher 
presa 

A mulher presa População carcerária feminina. 

 

 

Uma primeira leitura já indica a dificuldade de se classificar esse 

público-alvo uma vez que as indicações baseiam-se em critérios 

díspares. Por exemplo: a indicação “população carcerária” nada 

acrescenta uma vez que, em se tratando de uma política voltada a 

presidiários, não se esperaria outra população. 

 Adicionalmente, registre-se que embora uma política possa/deva 

levar em conta públicos como familiares dos presidiários ou funcionários 

que lidam com presidiários, entre os 64 projetos existe apenas um 

referente à família dos sentenciados e outro que envolve diretores e 

funcionários da unidade. Desta forma, a expressão população 
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carcerária nada informa quanto ao público-alvo, além daquilo que já 

seria esperado.  

Uma segunda possibilidade de classificação está naquilo que se 

poderia chamar regime prisional/ modalidade da pena. Aqui acabam 

sendo enquadradas populações descritas como: “sentenciados 

beneficiados com a saída temporária”; “preso em regime semi-aberto 

“reeducandos que aguardam deferimento de livramento condicional”, 

“reeducandos que cumprem pena no seguro”, por exemplo. Embora 

esta seja uma categoria que, em princípio, abarca várias das 

indicações, não fica claro que critérios distinguem algumas de suas 

subcategorias. Assim, por exemplo, não é clara a distinção entre “todos 

os sentenciados da unidade que estão pleiteando benefício de 

liberdade condicional e que apresentem interesse de participar dos 

grupos” e “reeducandos de progressão penitenciária” e “presos que 

preencham lapso temporal”.  

Em síntese, o rol das populações atendidas pelos projetos informa 

pouco sobre condições específicas dessa população, provavelmente 

pelo emprego de diferentes critérios de classificação (ora o regime, ora 

a condição da pena, ora o histórico de prisão, enfim, reincidente ou 

primário). De qualquer modo, esta informação, embora importante, não 

servirá para uma análise dos objetivos dos projetos, conforme será 

apontado a seguir.  

Como já indicado, um roteiro (RPRS) serviu como fonte 

complementar de informações. Nas instruções do RPRS, encontra-se 

ambigüidade na descrição do item:  

Dizer qual público se deseja alcançar com o projeto, quem 

será esta clientela e qual seu perfil. Definir o segmento da 

população carcerária ao qual se destina o projeto, levando-

se em conta a justificativa. A população alvo vai se definir em 

função do momento da execução pena (benefícios legais, 

transferências, inclusão em regime especial, indeferimento de 
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benefícios, etc.) em função de momentos peculiares da vida 

pessoal (perda de entes queridos, separação conjugal, 

influência de liderança negativa etc.), ou a população alvo 

pode ser,potencialmente, a população carcerária em geral, 

no caso do projeto, por sua justificativa e seu objetivo, se 

aplicarem princípio a qualquer interno. (P. 4) 

  

Em síntese, a indefinição que se constata na indicação da 

população-alvo já se verifica nas instruções para o preenchimento dos 

projetos.  

A definição da população-alvo é parte importante na 

constituição de um projeto, pois é apenas a partir disso que será possível 

construir objetivos, procedimentos e atividades.  Além disso, a definição 

se torna importante, pois, como indicado na pesquisa de Andrews et al 

(1990a), programas de intervenção intensivos obtêm melhores 

resultados entre participantes considerados graves.  

 

 

 

OBJETIVOS EXPLICITADOS PELOS PROJETOS 

 

A formulação clara dos objetivos da intervenção é um dos pontos 

importantes citados por diversos autores para o exame de um projeto 

de intervenção (Cohen e Filipczak, 1971; Reppucci e Saunders, 1974; 

Emery e Marholin, 1977; Holland, 1978; Susman e Nietzel, 1990, Andrews 

et al, 1990a e b). Mais do que isto, recomenda-se a clara explicitação 

de comportamentos-alvo e, dependendo do objetivo, a 

individualização da intervenção.  

A categorização dos objetivos da intervenção visando 

principalmente o comportamento-alvo do preso mostrou-se uma tarefa 

difícil. Nos objetivos dos projetos, raramente é apresentado o 
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comportamento-alvo da intervenção.  Quando isso ocorre, muitas vezes 

ele é expresso em termos tão amplos que permanece a dificuldade de 

se determinar o comportamento-alvo. Exemplos do citado acima 

podem ser observados nos projetos 3.15 e 3.18, respectivamente: 

Facilitar o período de transição entre o Regime Fechado e o 

Regime Semi-Aberto com a intenção de resgatar a dignidade, 

cidadania perdida e sua auto-estima do preso, possibilitando 

seu crescimento pessoal e facilitando sua reintegração social 

com uma melhor qualidade de vida. 

 

Despertar, na pessoa do reeducando, a importância da sua 

liberdade e, conseqüentemente, motivá-lo para o processo 

de mudanças. Conscientizá-lo da necessidade de uma 

ressocialização para a sua inserção na sociedade, 

oferecendo oportunidade para o mesmo desenvolver seu 

censo crítico, refletindo sobre as necessidades a serem 

supridas, levando-o assim ao conhecimento pessoal, apesar 

da influência do meio. Direcionar a reintegração e a 

ressocialização em busca de novos rumos. 

 

Outro aspecto que constituiu um complicador foi o fato de que, 

embora o MPRS apresente um conjunto de objetivos gerais e objetivos 

específicos, com muita freqüência os específicos são tão ou mais gerais 

do que os específicos propriamente ditos. Por exemplo, no projeto 1.4 

aparece: 

Objetivo geral: 

Proporcionar aos indivíduos encarcerados subsídios que 

poderão auxiliá-los a refletir e reconhecer suas dificuldades 

pessoais e sociais, permitindo assim que modifique sua história 

pessoal e que se incluam no contexto social vigente. 

Objetivos Específicos 
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Provocar reflexões que possam desencadear, no indivíduo, 

uma melhor relação com a vida, consigo próprio e com as 

demais pessoas; 

Auxiliar o indivíduo no desenvolvimento de sua capacidade 

de se colocar no lugar do outro; 

Proporcionar espaço e apoio social / psicológico, para que o 

mesmo consiga resgatar e/ou fortalecer os vínculos familiares; 

Oferecer condições para que o indivíduo reconheça seus 

sentimentos positivos e negativos. 

 

Como se pode perceber, não há nada de peculiar nos objetivos 

gerais ou nos específicos que sugira porque eles estão assim 

classificados.  

 Um segundo elemento complicador foi o fato de que, além de 

haver indicação de objetivos gerais e/ou específicos para o projeto, a 

relação das atividades planejadas e seus respectivos procedimentos 

também exibem, em alguns momentos, uma lista de objetivos destas 

atividades. A relação entre a atividade, seus objetivos e procedimentos 

e os objetivos formulados para o projeto nem sempre é clara em 

relação aos objetivos formulados para o projeto.  

No projeto 1.5, por exemplo, os autores indicam como objetivo: 

“Levar o apenado a desenvolver a percepção da sua própria 

vulnerabilidade frente à interferência do meio institucional.” Das 15 

atividades apresentadas nos 12 encontros programados, constam 

alguns exemplos de nomes das atividades e dos procedimentos 

explicitados, como indicado a seguir:  

Técnica "Navegando no mesmo barco". Cada participante 

deverá escolher um quadradinho colorido. É importante que 

quadrados de uma mesma cor contenham mensagens 

diferentes, pois geralmente os amigos se reúnem para retirar a 

mesma cor para participarem do mesmo grupo, só que nesta 
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dinâmica os grupos serão separados por mensagem e não por 

cor. Cada componente deverá se dirigir ao barco que 

contém a sua mensagem e ali realizar a sua tarefa: interpretar, 

dramatizar ou desenhar. Poderá ser mensagem, salmo, 

provérbio ou simplesmente palavras como: união, liberdade, 

solidariedade, egoísmo, amor, etc.  

Observar se existe união durante o trabalho entre os 

participantes do mesmo quadro ou se um se isola, 

executando a tarefa.  

Reflexão: Como cristãos, estamos na barca de Jesus, e, 

quando nos unimos, colocando nossos dons a serviço da 

comunidade, “construção” termina em menor tempo, com 

menos desgaste para os participantes, e a obra fica mais 

perfeita, principalmente se tudo foi feito com amor. Quando 

recebemos um trabalho para executar, o importante é nos 

doarmos ao máximo, partilhando com os que estão no 

mesmo barco mesmo que não tenhamos muita afinidade 

com eles (exibir os desenhos, ou depois das apresentações 

fazer uma reflexão também sobre as mensagens ou palavras 

usadas.) 

Dinâmica "O amor liberta". Formados grupos de 6 a 8 

componentes, serão distribuídas fichas de papel para cada 

um, sendo que estas deverão ser em número superior ao 

número de participantes (1 ou 2 a mais). 

Cada um deverá escrever, nas suas fichas, valores que todos 

gostariam de ter e que dignificam o crescimento do ser 

humano (o orientador dará um tempo e, se notar dificuldades, 

poderá dar exemplos como: boa educação, fraternidade, 

inteligência, coragem, sinceridade, honestidade, justiça, 

segurança, boa comunicação, alegria, etc., sendo que 

algumas palavras poderão ser repetidas). 
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Será solicitado que cada um examine o que escreveu e retire 

para si o valor que julga possuir em maior quantidade 

(somente um). Em seguida, deverão ser dados 5 minutos para 

que examinem seus colegas de grupo, e, sem precipitação, 

distribuam uma ficha para cada um, de acordo com o valor 

identificado no mesmo, colocando as mesmas com a parte 

escrita voltada para baixo. Finalizada a primeira parte da 

dinâmica, questionar: -Examine as suas fichas. Foi gratificante 

saber que seus colegas identificaram valores em você?- Foi 

difícil descobrir os valores dos outros? Se fossem defeitos, seria 

mais fácil?- No ambiente em que vive, você descobre primeiro 

os defeitos ou as qualidades? Reflexão: Quando é otimista, o 

homem procura sempre olhar o lado positivo das coisas e das 

pessoas. É bom lembrar que as roseiras têm espinhos, mas é 

preferível ver primeiro a beleza e o perfume das rosas que ela 

produz.Se gostamos de receber elogios e sempre isto nos 

ajuda crescer , por que razão apontamos as falhas e raras 

vezes as qualidades de nosso próximo? 

Técnica do conhecimento.  Procurar desenvolver, através do 

contato com o outro, em processo interativo de significação e 

resignificação. I. Num primeiro momento, o animador solicita 

que um participante olhe para o parceiro à sua direita, 

procure sentir sua natureza e verbalize, após este momento de 

percepção, duas possíveis qualidades deste.II. Em seguida, 

este parceiro repetirá o procedimento com o parceiro à sua 

direita e assim sucessivamente até chegar ao ponto inicial. III. 

É solicitado aos participantes que fechem os olhos, 

procurando uma interiorização acerca dos próprios 

sentimentos do momento. IV. No final haverá comentários 

sobre as qualidades conferidas e se corresponderam à auto 

percepção de cada participante. 



65 

 

 

Não fica claro como refletir e verbalizar sobre qualidades e 

defeitos, por exemplo, poderia contribuir para desenvolver a 

percepção da vulnerabilidade do preso frente à interferência do meio 

institucional. Mesmo que a atividade seja capaz de alcançar seus 

objetivos, fica, ainda assim, a dúvida de como poderiam ser avaliados 

os resultados.   

Outro exemplo pode ser encontrado no projeto 3.19, quando os 

autores dão como objetivo:  

Capacitar o sentenciado para a elaboração de alternativas 

lícitas de auto-manutenção, frente às adversidades impostas 

pelo contexto social, no qual está inserido. Analisar a dinâmica 

criminal, enfocando suas conseqüências e determinantes da 

reincidência. Resgatar a identidade, auto-estima e 

motivação. Incentivar a construção de um projeto de vida, 

respaldado no desejo de liberdade, conscientizando os 

sentenciados sobre as expressões do atual contexto social 

(esferas econômica, política e social). 

 

Das 25 atividades apresentadas nos 6 encontros de duração do 

projeto, constam alguns exemplos de nomes das atividades e dos 

procedimentos explicitados:  

Dinâmica "Escravos de Jó". Entregar uma tira de papel para 

cada participante; Solicitar que escrevam seus planos futuros. 

Recolher os papéis e inseri-los, individualmente, em caixinhas, 

sendo que um dos papéis será substituído por um papel em 

branco. Os participantes brincarão de "Escravos de Jó" com as 

caixinhas, até que estejam bem sincronizados. Ao final, abrirão 

a caixinha aleatoriamente, e falarão sobre os planos futuros 

contidos na mesma, como se fosse o destino. Abrir para 

discussão e fechamento.  
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Dramatização. Dividir o grupo em 02 subgrupos e propor que 

dramatizem um delito. Ex.: homicídio, assalto, brigas, tráfico, 

etc. Propor, a seguir, uma reflexão sobre o seguinte: Seus atos 

e conseqüências; a inversão de valores; O papel da vítima; 

Levantar outras possibilidades que poderiam ter procurado no 

momento. 

Dinâmica do jornal. Apresentar o jornal, indicar a data do 

mesmo e verbalizar que, como meio de informação atual, 

perdeu seu objetivo. 

Amassar e reforçar com fita crepe, formando uma bola e 

mostrar como podemos transformar, através da reciclagem, 

algo em desuso em algo útil. Da mesma forma, podemos 

reciclar nossas emoções e experiências, transformando-as em 

algo positivo. Utilizar a bola para a apresentação do grupo, 

passando de um para o outro e falando seu nome, até que 

todos se apresentem. 

Dinâmica “O leque de papel” Distribuir 1/2 folha de papel 

sulfite para cada participante. Solicitar que se abanem depois 

que amassem o papel, em seguida que abram e abanem-se 

novamente.Verbalizar as mudanças ocorridas com o leque de 

papel, comparando com nossa vida: O barulho da 

inexperiência, O silêncio da maturidade. 

 

Esses são exemplos claros da dificuldade de se determinar a 

relevância das diversas atividades propostas para atingir as inúmeras 

metas listadas nos objetivos do projeto.  

O terceiro grande complicador da tarefa de classificar os 

objetivos residiu na especificação do(s) comportamento(s)-alvo 

contido(s) na formulação do objetivo. Explicando melhor, é esperado 

que o objetivo (quer geral, quer específico, ou mesmo objetivos das 

atividades) tenha o comportamento do presidiário como foco. No 
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entanto, na esmagadora maioria dos casos, conforme será 

demonstrado, esse foco é desviado para a formulação de uma 

intenção ou de um efeito esperado. Mais do que isso, com freqüência, 

o desvio verifica-se em relação a uma ação do técnico e não para o 

comportamento do presidiário. É o que acontece, por exemplo, no 

projeto 3.10, quando se dá como objetivos específicos:  

- Incentivar a permanência dos reeducandos dentro do 

regime semi-aberto, até a conclusão do período, 

- Promover a discussão e a reflexão frente às dificuldades a 

serem enfrentadas nas saídas temporárias, e 

- Orientar sobre recursos assistenciais que podem ser 

oferecidos na cidade de origem do reeducando. 

 

Como já dito, os três objetivos do projeto, colocados como 

específicos, remetem à atuação do técnico, ao invés da conduta 

esperada do preso. 

Tendo em vista esses elementos complicadores, o procedimento 

adotado para organizar as informações seguiu a trajetória permitida 

pela formulação dos objetivos. Ou seja, os verbos foram listados e 

agrupados segundo algum critério de semelhança.     

Uma primeira classificação listou os verbos em que era possível 

identificar o comportamento do presidiário na intervenção. Dentro 

dessa classificação, os verbos que apareceram com maior freqüência 

foram - Refletir e Discutir - e, a partir desses verbos, duas primeiras 

categorias foram criadas e nelas foram agrupados todos os projetos 

cuja formulação empregasse tais verbos enquanto objetivo. Uma 

terceira categoria englobou verbos empregados com baixa freqüência 

e sem uma conexão clara que pudesse reuni-los em uma categoria 

específica (resgatar, troca de experiência, vislumbrar etc..). Finalmente, 

foi criada uma categoria “não especificado” abrangendo objetivos nos 
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quais não foi possível identificar nenhum comportamento específico do 

presidiário.  

A segunda classificação listou os verbos que denotavam que o 

agente era o técnico/funcionário. A primeira categoria elaborada, 

denominada “oferecer subsídios”, englobou verbos como promover, 

estimular, induzir, instigar, fortalecer, proporcionar, verificar, analisar, 

facilitar, levar a e possibilitar. Em uma segunda categoria, foram 

incluídos verbos que sugeriam que os comportamentos dos técnicos 

visavam oferecer informações (orientar e sanar dúvidas). A categoria 

“oferecer assistência” foi criada para objetivos que explicitassem esse 

comportamento dos técnicos como, por exemplo, "Dar assistência 

psicológica, social e apoio emocional ao reeducando, no seu retorno à 

família.”(3.25). A categoria “estimular” incluiu verbos como motivar, 

sensibilizar e estimular. Além destas, duas outras categorias, “outros” e 

“não especificado”, foram criadas. A primeira abarcou verbos como 

adequar (o comportamento do preso), conscientizar, capacitar, 

enfatizar, fortalecer (internamente o participante), enquanto que a 

segunda categoria foi reservada para objetivos nos quais não foi 

possível  identificar qualquer comportamento do técnico.  

A Tabela 5, a seguir, mostra a tabulação das categorias em que 

os objetivos apresentados pelos projeto foram englobados.  No 

apêndice G, é apresentada a planilha com os objetivos dos projetos 

que serviram de base para a classificação.  
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Tabela 5: Comportamentos explicitados nos objetivos dos projetos por 

eixo e sub-eixo.  

Eixo Sub eixo 
N° de 

projetos 

Comportamento do 

preso 
Comportamento técnico 
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r 

 D
is
c
u
ti
r 

 O
u
tr
o
s 
a
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O indivíduo 
(5) 

Valores éticos-morais, 
auto-estima e 

crescimento pessoal 

11 3 1 0 7 9 0 0 1 0 1 

Presos sem visita 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 

Convivência social 6 2 0 1 4 5 0 0 0 1 0 
A família e 
as relações 

(2) Família e vínculos 

familiares 
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Regressão de pena, 
perda de benefício, 

falta disciplinar, 
cumprimento de 

pena no seguro e 
reincidência criminal 

5 2 0 1 2 3 0 0 0 1 1 

Indeferimento de 

benefício 
1 0 0 0 0 1 0 0 0   0 

Presos provisórios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Preparação para o 

regime semi- aberto 
9 0 1 1 7 2 5 0 1 1 1 

Preparação para a 
liberdade 

14 2 2 1 9 5 3 2 5 2 0 

A pena (1) 

Preparação para a 
saída temporária 

5 2 3 0 1 3 3 0 0 0 0 

Educação e saúde 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Educação, 

trabalho e 
saúde 

Trabalho e geração 

de renda 
5 0 1 0 3 4 0 0 0 0 1 

Funcionários Funcionários 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

A mulher 
presa 

A mulher presa 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Total   64 11 8 5 37 37 11 2 9 6 4 
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a  resgatar, troca de experiências                        

b  auxiliar, provocar, dar elementos                        

c  adequar, capacitar, 

conscientizar                        

 

Cabe lembrar, aqui, que do MPRS constam dois projetos que se 

destinam à população diretamente envolvida com os presidiários, 

como é o caso de familiares e funcionários (2.10 e 5.1). Nesses casos, 

buscou-se nos objetivos se o comportamento-alvo desses sujeitos estava 

especificado. No entanto, nos dois casos, isso não foi especificado.  

Outro ponto que merece atenção é o fato de os totais dos 

objetivos, por vezes, ultrapassarem o número total de projetos (64). Isso 

ocorre porque, em alguns casos, o mesmo objetivo possui mais de um 

comportamento especificado. 

Chama a atenção, na tabela 5, o fato de 37 projetos (58%) não 

especificarem o comportamento que se espera do preso. Além disso, 

nos 24 projetos em que é apontado o que se espera que o indivíduo 

faça, os comportamentos são amplos e vagos, como é o caso de 

“refletir” e “discutir”. 

Também é marcante o fato de que em mais da metade dos 64 

projetos (37) é especificado o comportamento do técnico como 

alguém dando subsídios para que o participante do projeto possa 

realizar algo. A origem desse tipo de formulação, mais uma vez, pode 

ser encontrada no RPRS disponibilizado para elaboração dos projetos. 

Na definição do objetivo (ou dos objetivos), há que se ter muito 

cuidado no sentido de se evitarem pretensões ambiciosas de 

quem quer atingir “grandes conquistas”. Para tanto, que se 

tenham sempre presente a metodologia (com suas limitações) e 

os recursos disponíveis. Uma coisa é definir como objetivo de um 

projeto: “Levar o participante a desenvolver uma capacidade de 

autocrítica e um melhor senso critico sobre as reais dificuldades 
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para sua inserção no atual contexto social”. Outra coisa é dizer: 

“Oferecer aos participantes subsídios para que passem a 

identificar, de forma crítica e reflexiva, em sua historia pessoal e 

no contexto social, alguns pontos que estão associados às suas 

dificuldades de melhor inclusão social, de forma que, com o 

tempo venham a ter melhores condições de redirecionar sua 

conduta de maneira construtiva.” (p. 4) 

  

A leitura deste trecho leva a crer que o roteiro para elaboração 

dos projetos é de fundamental importância para analisar os dados, pois 

influi até mesmo na forma de se redigir o trabalho.  Pode-se observar 

também que em nenhum dos exemplos citados no manual de 

orientação é feita a especificação do comportamento-alvo do preso. A 

ação mencionada é do técnico e que consiste em “levar o participante 

a” ou “oferecer ao participante subsídios”. O que vem depois é apenas 

um efeito esperado dessa primeira ação. Mesmo que se considerasse 

que a ação do preso fosse “identificar pontos que estão associados às 

suas dificuldades”, ter-se-ia aí outro problema, pois os termos são 

amplos e ambíguos de forma a permitir uma grande variedade de 

interpretações.  

Os objetivos de um projeto devem ser precisamente formulados, 

pois esse é um elemento fundamental para que o responsável pelo 

projeto possa avaliar a sua relevância.  Para Popham e Baker (1978), a 

melhor maneira de se fazer isso é estabelecer os objetivos em termos do 

comportamento observável do sujeito. Além disso, um bom objetivo 

deveria ou especificar a instalação do comportamento terminal a ser 

emitido na situação natural ou prever os comportamentos 

intermediários e a sua mudança gradual para o comportamento 

terminal.   

 Formular objetivos amplos que permitam uma variedade de 

interpretações não é de grande auxílio para o planejamento do 
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programa, pois impede o técnico de ter controle sobre o caminho que 

está percorrendo e de tomar decisões sobre a melhor forma de medir a 

realização dos mesmos. (Popham e Baker, 1978) 

   Para a análise dos elementos, três questões norteadoras foram 

levantadas. A primeira dizia respeito aos participantes e aos 

comportamentos dos mesmos priorizados pelo projeto. A análise dos 

objetivos dos 64 projetos descritos no MPRS demonstrou que não é 

possível determinar precisamente quais comportamentos são priorizados 

pelas intervenções.  

 A análise dos objetivos é apenas uma etapa para se avaliar um 

projeto de reintegração social. Restam ainda outras questões a serem 

analisadas. O tópico seguinte diz respeito à análise dos procedimentos 

utilizados para instalar comportamentos. Já se pode antecipar que ela 

será precária, pois procedimentos só fazem sentido dentro de uma 

proposta em que o que se pretende atingir com o emprego deles é 

determinado.   

 

PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NOS PROJETOS 

 

Espera-se que no planejamento de qualquer projeto de 

intervenção estejam descritas as atividades que o técnico e o 

participante devem realizar, a fim de atingir os objetivos formulados 

para ele. Deve-se reconhecer que em uma situação na qual os projetos 

são formulados por profissionais, trabalhando provavelmente segundo 

diferentes orientações teóricas, suas formulações devam estar 

orientadas pelas mesmas. Deste ponto de vista, um importante 

elemento de consistência interna do projeto exigiria que essa conexão 

fosse levada em consideração. Contudo, mesmo que o presente 

projeto tivesse intenção e possibilidade de fazer tal análise, isso não 

seria possível pelo fato de que, ao se analisar a bibliografia dos projetos, 

constata-se que apenas 9 deles possuem referências bibliográficas, 
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sendo que nem todas estão completas. Assim, o elemento central de 

análise continuará sendo apenas em que medida a descrição dos 

projetos permite inferir a maior ou menor possibilidade de que os 

objetivos propostos contemplem um repertório de comportamentos 

relevantes para reintegração social do presidiário, se os procedimentos 

adotados são compatíveis com esses objetivos e se possuem elementos 

indicativos de sucesso.   

Como já mencionado, a análise dos objetivos dos projetos indicou 

um grande número de termos vagos e ambíguos, de forma que 

dificilmente pôde-se ter uma única interpretação do que os autores do 

projeto buscavam alcançar. Por essa razão, a análise da relação de 

compatibilidade entre objetivos e procedimentos não foi possível.  

No entanto, ainda foi possível classificar o tipo de atividade 

apresentada nos 64 projetos de reintegração social.  Ao todo, 

somaram-se 669 atividades que foram distribuídas em: atividades de 

expressão, avaliação, dinâmicas variadas, discussão e/ou reflexão, 

exibição e/ou discussão de filme, objetivos secundários, oferta de 

informação, leitura e/ou discussão de textos, e uma última categoria 

onde foram incluídas atividades “não classificáveis”. (apêndice H) 

Na categoria “atividades de expressão” foram incluídas 

atividades como dramatização de peças ou cenas, cantar músicas, e 

oficinas de artes. As “atividades de avaliação” foram todas aquelas que 

possuíam esse nome ou eram destinadas a avaliar o programa. Uma 

caracterização das avaliações realizadas será discutida adiante. Foram 

incluídas nas atividades denominadas “dinâmicas variadas” todas as 

atividades que assim se nomeavam, bem como atividades descritas 

como “técnicas”. Exemplo de atividade contida nesta categoria é a 

“dinâmica o caso Miguel” descrita a seguir:  

Nesta dinâmica, através de 05 relatos (anexos), escritos por 

pessoas (mãe, taxista, porteiro, faxineira e garçom) que 

conviveram com o suposto Miguel, em um único dia, e que 
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emitiram sua opinião sobre sua personalidade, o grupo 

retratará o perfil (imaginário) do Miguel. Feito isso, o Psicólogo 

contará aos reeducandos o que realmente aconteceu 

naquele dia na vida do Miguel e como ele na verdade é 

segundo o seu próprio depoimento. Assim, o grupo poderá 

perceber que as conclusões a que chegaram, estavam 

repletas de preconceitos e de visões distorcidas da realidade. 

(projeto 3.2) 

 

Outro exemplo pode ser encontrado na “dinâmica guia e cego” 

que busca 

...ressaltar o fato de nem sempre sermos capazes de conduzir 

nossas vidas como desejamos. Os reeducandos em duplas se 

alternam no papel de cego (olhos vendados) e guia (que 

conduzirá o cego pela sala). Depois de todos terem assumido 

as duas condições, abre-se debate para se explorar o que 

cada um sentiu ao dirigir e ao ser dirigido, em qual das duas 

situações se sentiu melhor e por quê. (projeto 1.2) 

 

Em “discussão e/ou reflexão” incluíram-se atividades de debates 

sobre algum tema específico. Por exemplo, falta disciplinar ou discussão 

sobre as mudanças percebidas no personagem em 12 trabalhos de 

Hércules. Outro exemplo que fez parte de outras atividades foi 

“Reflexões sobre expectativas, dúvidas, angústias, ansiedades.” 

A categoria “textos” e a categoria “filmes” abarcaram a leitura e/ 

ou discussão de textos ou filmes de quaisquer naturezas.  

Em muitos momentos os textos são colocados em anexo. Em 

grande parte, trata-se de textos curtos com alguma mensagem 

subentendida. Exemplos de títulos de textos são: A lição da borboleta; 

Pipoca ou piruá; Amante tagarela; A concha. Alguns projetos 

apresentavam os objetivos da leitura e o que deveria ser feito a partir 
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da mesma. O exemplo do texto “A concha” (projeto 1.4), encontra-se a 

seguir:    

Estimular, através de comparações, a elaboração de 

paralelas entre a segurança interior e o poder aquisitivo; Após 

a leitura do texto, cada um expõe o que entendeu;- Deve-se 

buscar relacionar o texto com a ambição pessoal, elaborar 

paralelo entre o delito cometido e os ganhos e perdas 

vivenciados; - Buscar relacionar todo o “sofrimento” existente 

no cárcere, porém salientar que cada pessoa é única e 

responsável pela sua história;- Após ter sido explorada e 

discutida a visão pessoal do delito cometido, buscar,em 

conjunto, elaborar as perdas sofridas, bem como o saldo 

positivo da prisão. 

 

A categoria denominada “objetivos secundários” incluiu 

atividades de aquecimento, contrato e encerramento de sessões. O 

nome “objetivos secundários” foi designado, pois atribuiu-se a essas 

atividades um caráter preparatório para outras atividades. Exemplos de 

objetivos secundários são:  

“recepção”- O profissional (animador) fará a decoração da 

sala com a produção do grupo ao longo dos onze encontros. 

Quando os participantes chegarem, terão tempo para 

observar a vivência de cada encontro, conversar, etc. Tudo 

isso com fundo musical. (projeto 1.5) 

“Encerramento”- Música “Eu e meu filho” (composição: 

Marcelo D2) 

OBS.: Optou-se pela letra de RAP, porque esse gênero musical 

facilita uma aproximação com a realidade cultural dos 

sentenciados e técnicos. Além desse aspecto, houve, 

também, a pretensão de se adquirir uma aprendizagem mais 
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significativa, partindo da realidade cultural da população-

alvo deste projeto. 

 

Atividades incluídas na categoria “oferta de informação” são 

principalmente palestras (algumas com a nomeação de orientação) 

proferidas por profissionais, sobre diversos temas.  Um exemplo é o 

projeto 1.8, em que um assistente social, um psicólogo e um instrutor do 

SENAT (Serviço - Social do Transporte de Presidente Prudente) 

palestraram sobre os temas valorização humana, motivação para 

mudanças e recolocação no mercado de trabalho. Foram dadas 

orientações sobre diversos temas como, por exemplo: recursos 

existentes na comunidade e informações sobre a estrutura física e 

funcional de um estabelecimento de Regime Semi-Aberto. 

A última categoria nomeada de “não classificável” incluiu todas 

as atividades que, por ausência de elementos norteadores, não 

puderam ser incluídas em nenhuma das categorias anteriores.   

A Tabela 6 apresenta a quantidade de atividades em cada uma 

das categorias, assim como a porcentagem das mesmas.  

 

Tabela 6: Classificação das atividades encontradas nos 

procedimentos e porcentagem da mesma sobre o número total de 

atividades. 

Classificação Quantidade % %CORR. 

Atividades variadas 29 4,33 5,29 

Atividades de expressão 18 2,69 3,28 

Avaliação 20 2,99 3,65 

Dinâmica 83 12,41 15,15 

Filme 29 4,33 5,29 

Não classificável 1 0,15 0,18 

Oferta de informação 13 1,94 2,37 

Texto (leitura ou leitura e 

discussão) 
419 62,63 76,46 
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Objetivos secundários 57 8,52   

TOTAL 669 100,00 100,00 

Nota. Na segunda coluna de porcentagens, o cálculo foi realizado sem 

considerar a categoria objetivos secundários. 

 

Em consulta ao RPRS, encontram-se novamente algumas 

instruções que permitem entender a maior ocorrência de algumas 

atividades.  

(Metodologia) É definir alternativas técnicas para a 

consecução prática e operacional da proposta de ação. 

Deve conter todas as etapas de realização da proposta de 

ação descritas no tempo e no espaço. É a sistematização das 

atividades- meio para o fim determinado.�As técnicas a serem 

utilizadas devem ser claramente especificadas. Por exemplo:- 

Dinâmica de grupo: identificar e descrever cada uma, ainda 

que em anexo- Texto para leituras: exemplificar com alguns 

textos; - Discussão de grupo: sugerir temas e formas de 

encaminhamento das discussões. Nos casos de trabalhos em 

grupos, deve-se determinar a quantidade mínima e máxima 

de pessoas em cada grupo, os diferentes papéis, se for o caso, 

etc. Definir a seqüência das diferentes atividades ou etapas, 

bem como a duração de cada uma (cronograma). (p 5) 

 

As atividades mais citadas nos projetos e as que mais aparecem 

nos procedimentos são justamente as mencionadas no roteiro: 

dinâmicas de grupo, leituras de texto e discussões de grupo. Esses três 

tipos totalizaram 56% das atividades e se os “objetivos secundários” não 

forem considerados, essa porcentagem chega a 68%.   

Chama a atenção o elevado número de atividades que 

envolvem leitura de textos. No levantamento feito pelo Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias de Junho de 2008, consta que 
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o número de analfabetos no sistema penitenciário do Estado de São 

Paulo é de 5.853 (4%) homens e 203 mulheres (2%).  Apesar do índice de 

analfabetismo presente entre os presidiários ser baixo, ainda assim, 

deve-se ressaltar que um único projeto, 2.5, menciona preocupação 

com este fato: “Caso haja sentenciados não alfabetizados, a equipe 

técnica providenciará para que possam participar das atividades” (2.5, 

p.79) 

A elevada quantidade de procedimentos nos quais se exige do 

participante apenas a leitura e/ ou a leitura e discussão de textos 

sinaliza pelo menos mais dois problemas. O primeiro deles diz respeito ao 

fato de que se apenas leitura constitui a atividade (e o texto do RPRS 

não permite a contagem precisa do número de vezes que tal atividade 

é proposta) então não será possível ao técnico identificar 

comportamentos privados do presidiário e agir sobre eles. 

O outro problema reside no fato de que mesmo nas atividades 

em que a leitura é seguida de discussão, o técnico conta com poucos 

elementos para construir um repertório comportamental. Por exemplo, é 

possível que o objetivo da atividade “leitura e leitura e/ou discussão de 

texto” seja o de aumentar a probabilidade de que as situações 

propostas pelo texto venham a controlar o comportamento do 

indivíduo quando ocorrerem em situações mais naturais. Estar-se-ia 

diante de uma situação em que se procuraria colocar o 

comportamento sob controle de regras. No entanto, para isso, é 

primeiro necessário que o comportamento de seguir regras seja 

modelado, pois não é a simples descrição de contingências que 

produzirá alterações no repertório do indivíduo. A descrição só produzirá 

alterações se tiver adquirido função de estímulo discriminativo ou de 

estímulo condicional por meio de reforçamento diferencial (Skinner, 

1974).   
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Andery e Amorim (2002) alertam para o fato de que tendo sido 

modelado o comportamento de seguir regras, se as contingências entre 

o dizer e o fazer forem competitivas, o individuo não seguirá a regra:  

Se as contingências em vigor para a resposta verbal e não-

verbal forem simultaneamente fortes e incoerentes entre si, 

o sujeito irá emitir uma descrição de seu comportamento 

incoerente com o seu desempenho real. (p.43) 

 Guedes (1997) ainda aponta que  

Se controle por regras significa emissão do comportamento na 

presença da regra, podemos concluir que regras não ensinam 

para vida, ou seja, se em algum momento conseqüências 

naturais para tais comportamentos não aparecerem, eles 

deixarão de ser emitidos tão logo se retirem as conseqüências 

arbitrárias. (p.140)  

 

Assim, o emprego de regras como forma de controle de 

comportamento não pode ser desatrelado do controle do 

comportamento pelas suas contingências. Os elementos oferecidos 

pelas descrições dos projetos não permitem que se avalie se essa 

relação está sendo considerada e em que medida ela acontece.  

Mais um dado chama a atenção quando se pensa na 

possibilidade de emissão de comportamentos. Analisando a duração 

de cada projeto, informação que consta da Figura 2, em número de 

encontros, tem-se uma importante medida que permite avaliar 

oportunidades concedidas para a emissão de comportamentos e sua 

conseqüenciação. 
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Figura 2: Duração dos projetos em número de encontros apresentados 

por eixos.  

 

Nesta figura, pode-se notar que a maior parte dos projetos tem 

duração entre 1 a 5 encontros. O projeto com maior número de 

encontros é o 2.7, que conta com 24 encontros. O projeto envolve a 

escolha, preparação e apresentação de uma peça de teatro e para 

isso conta com dois ensaios semanais de 30 minutos cada. 

Cabe aqui lembrar que, dos três elementos levantados até agora 

para nortear as análises, as informações relativas ao primeiro – 

população-alvo - mostraram-se inconsistentes, o que tornou a análise 

do segundo - os objetivos - de antemão precária. No entanto, quando 

detalhadas as atividades desenvolvidas pelos projetos do MPRS, 

observa-se que pouco ou muito pouco se pode depreender da 

eficácia dos mesmos. Pouco detalhamento existe sobre conseqüências 

planejadas com objetivo de manutenção dos comportamentos, e até 

mesmo sobre que comportamentos se espera modificar em uma 

determinada atividade.  

Apesar da dificuldade encontrada, ainda cabe analisar as 

avaliações que foram realizadas dos projetos, em função dos recursos 
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disponíveis, já que os resultados das mesmas constituem elemento 

indispensável para revisão e re-planejamento de atuações.  

 

EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO (ANTES DA INTERVENÇÃO, AO LONGO DELA, E FOLLOW UP) 

 

A avaliação é um ponto essencial no planejamento de um 

programa de intervenção (Cohen e Filipczak, 1971; Davidson e 

Seidman, 1974; Emery e Marholin, 1977; Susman e Nietzel, 1990). Para a 

análise do comportamento, tanto o momento em que a avaliação é 

feita quanto o tipo de avaliação são importantes.  

Para Popham e Baker (1978), o primeiro passo para uma 

intervenção é determinar seus objetivos e o segundo é fazer uma 

avaliação prévia dos participantes. Isso porque esta avaliação pode 

revelar se os participantes já contam, em seu repertório, com os 

comportamentos que se pretende ensinar ou até mesmo indicar a 

ausência de habilidades preliminares necessárias. Desta forma, é 

possível, se necessário, adaptar as metas selecionadas, eliminando 

algumas e quiçá acrescentando outras.  Além disso, a avaliação prévia 

é fundamental, pois será usada como peça de confronto das 

avaliações pós-termino para se determinar a eficácia do programa. 

Para analisar os procedimentos de avaliação dos 64 projetos, 

procurou-se informações sobre avaliação no campo destinado a esse 

tópico e, quando necessário, no corpo do texto e nos anexos. Buscou-se 

verificar, em três momentos distintos, que formas de avaliação foram 

utilizadas. Desta forma, com base no material disponível, foram 

analisados e apresentados na Tabela 7 os seguintes elementos: “coleta 

de dados”, “medida observável”, “impressões (expectativas)”, “relatório 

técnico/impressões do funcionário”, “presença”, “participação” e 

“follow-up”.  

“Coleta de dados” envolveu obtenção de informações variadas 

sobre os participantes como, por exemplo, dados demográficos, 
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constituição familiar (3.25, 2.9, 1.9), tipo de delito cometido (2.9), dados 

sobre relacionamento conjugal (3.25, 2.9) e as respostas dos presidiários 

a questões como o que pensam os presidiários sobre questões variadas 

como: “o que você pensa sobre família/drogas/saúde e higiene...” 

(3.15) ou “quais são os seus planos para o futuro” (1.1). 

 Do relatório, constavam também informações que foram 

englobadas na categoria “medidas observáveis” de comportamento. 

As medidas utilizadas pelos projetos foram: informações mensais sobre 

freqüência/procura aos cultos/missas (1.7); aumento dos contatos, 

através de correspondências e visitas, queda do índice de separação, 

redução das solicitações de intermediação de conflitos familiares (2.10); 

diminuição no índice de reinclusões/reincidência (3.1; 3.4; 3.19; 3.26); 

grau de reprovação da falta disciplinar (3.2); levantamento da situação 

do sentenciado (permanência, evasão, progressão do regime etc.) 

(3.8); diminuição de abandonos e faltas disciplinares (3.9); verificar 

permanência ou não do sentenciado no atual regime (3.12); Índice 

percentual de sentenciados que retornam para a unidade em cada 

"saidinha" (3.24; 3.36).  

 Outra medida que com freqüência foi utilizada como instrumento 

avaliativo, segundo os projetos, foram as “impressões (ou expectativas)” 

dos participantes dos projetos. Perguntas típicas, geradoras de 

informações englobadas nesse item são: “Como você avalia o 

desenvolvimento do projeto?”, “Qual a contribuição do projeto para 

sua vida conjugal?” ou pedidos como “Assinale pelo menos um ponto 

positivo”, “Assinale pelo menos um ponto negativo”.  

 “Relatórios técnicos/ impressões de funcionários” sobre o 

desenvolvimento do projeto formaram outra categoria de avaliação.  

Com freqüência, não era explicitado como este relatório deveria ser 

elaborado, tão pouco o que ele deveria conter.  (1.3, 2.2, 3.29, 3.31, 

3.34, 4.6). Um dos projetos em que esse tipo de avaliação está algo mais 

elaborada é o 3.36, que descreve o seguinte: 
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OBS: recomenda-se registrar, através de um relatório sucinto, 

os pontos discutidos em reunião com os sentenciados que 

retornaram à unidade, entre os quais: percepções e 

observações durante os dias em liberdade, que podem 

fornecer subsídios para novas edições do projeto, dando-lhe 

mais flexibilidade e enriquecendo-o com novas atividades. 

Recomenda-se, ainda, observar: liderança, espontaneidade, 

cooperação, conflitos, compreensão das normas, como 

aspectos importantes na avaliação destes sentenciados. 

(p.200) 

 

Alguns projetos apresentam uma ficha em anexo para ser 

preenchida pelos funcionários e contém itens como “desenvolvimento 

do encontro” e “desempenho individual” (3.6). Além disso, muitos 

projetos utilizam medidas de “presença” e “participação” como critério 

fundamental na avaliação. 

A Tabela 7 apresenta alguns projetos que prevêem “follow-up” 

dentro de seu planejamento. Os nove projetos que indicam o emprego 

de “follow-up” valeram-se de elementos diferentes para esse 

acompanhamento: presença em missa/culto (1.7), reincidência (3.14, 

3.4, 3.19, 3.26), permanência do sentenciado ou não no atual regime 

(3.12) ou até mesmo repetição da avaliação alguns meses após o 

término do projeto. É o caso dos projetos 1.2 que, após 3 meses, reúne 

os grupos e avalia se houve incremento no projeto e possíveis 

necessidades; e o 2.8 que, após 6 meses, repete a avaliação realizada 

no início do programa, “respeitando os critérios: prática da infração 

disciplinar e seu grau de reprovabilidade e transferência do 

sentenciado para o Regime Disciplinar Diferenciado/ Regime Disciplinar 

Especial”. (p.97)  

O outro projeto que diz contar com avaliações de follow-up é o 

3.6. Seus autores apontam que no período de novembro de 2000 a 
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março de 2004, 219 sentenciados participaram do projeto. Tempos 

depois, 153 foram reavaliados, sendo que 121 obtiveram pareceres 

favoráveis e 32 pareceres contrários. Apesar de essa medida ser 

observável, fica difícil saber o quanto se pode atribuir desses resultados 

ao programa, pela ausência de detalhamento dessa medida e de 

outros tipos de avaliação  

Os dados apresentados na Tabela 7 revelam que poucas 

medidas observáveis são planejadas pelos projetos. No momento 

anterior à intervenção, nenhuma medida é solicitada e apenas em um 

projeto (2.10) existe uma medida observável planejada para o decorrer 

da intervenção. Ao término da intervenção, 14 projetos (21,9%) solicitam 

uma medida observável, sendo diminuição no índice de reincidência a 

mais freqüente. Por um lado, a medida está de acordo com a maior 

parte dos objetivos dos projetos, que são amplos e se propõem a reduzir 

a reincidência. Por outro lado, a medida não seria suficiente para 

avaliar o programa, uma vez que muitas outras variáveis estão 

envolvidas.  
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Tabela 7: Tipo de avaliação realizada distribuída pelo período em que 
foram coletados os dados. 

Tempo   Tipo de avaliação realizada 
N° de 
projetos 

%  

Coleta de dados 9 14,1 

Medida observável 0 0,0 

Impressões (expectativas) do preso 5 7,8 ANTES 

Relatório Técnico/ impressões do 

funcionário 
0 0,0 

Coleta de dados 2 3,1 

Medida observável 1 1,6 

Impressões (expectativas) do preso 18 28,1 DURANTE 

Relatório Técnico/ impressões do 

funcionário 
12 18,8 

Coleta de dados 9 14,1 

Medida observável 14 21,9 

Impressões (expectativas) do preso 51 79,7 

Relatório Técnico/ impressões do 

funcionário 
26 40,6 

Presença 17 26,6 

Participação 19 29,7 

DEPOIS 

Follow-up 9 14,1 

 

Também chama a atenção que a medida mais utilizada pelos 

projetos seja "impressões (expectativas) do preso", tendo sido escolhida 

por 5 (7,8%) projetos antes da intervenção, 18 (28,1%) durante e 51 

(79,7%) ao término.  Parece válido saber a opinião do participante sobre 

a intervenção, uma vez que ela pode revelar aspectos relevantes como 

motivação dos mesmos. No entanto, a medida mereceria cuidados, 

uma vez que, os relatos podem ser distorcidos por influência de variáveis 

externas e, portanto a precisão do auto-relato pode estar relacionada 

a outras variáveis que não o próprio relato (Critchfield e Perone, 1993). 

Critchfield (1996) afirma que, de forma geral, indivíduos tendem a 

relatar mais ações socialmente desejadas e relatar menos ações 

socialmente indesejadas.  
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Ao mesmo tempo, projetos que se propõem a iniciar uma 

sistematização da reintegração social deveriam ter uma maior 

preocupação com a avaliação. E, nesse sentido, seriam necessários 

outros instrumentos de medida que pudessem revelar se as metas da 

intervenção foram ou não alcançadas.  

 Em consulta ao roteiro para elaboração dos projetos, RPRS, 

observaram-se instruções que ressaltam a importância da avaliação:   

� Deve-se definir estratégias que permitam a quantificação e 

qualificação dos resultados de intervenção. Somente através 

dela é possível reformular a proposta de ação, ou confirmar a 

validade da intervenção. 

� É o processo final e refere-se de modo estreito aos objetivos 

propostos. É o fim de um conjunto de atividades e, ao mesmo 

tempo, dá as bases para a realização de novas edições do 

projeto. (p. 6) 

  

Fica claro, pelo RPRS, que o momento da avaliação é precioso e 

que dados qualitativos e quantitativos deveriam existir. No entanto, pela 

precariedade de informações apresentadas pelos projetos, coloca-se 

em questão o fato de outras instruções ou treinamentos ainda se 

fazerem necessários. 

Além disso, em alguns momentos do Relatório de 

Acompanhamento Mensal e no MPRS, os autores dos projetos deixam 

claro que existem limitações para a implementação dos projetos. Um 

exemplo é dado no item de avaliação do projeto 3.10: 

 O ideal para avaliação seria o acompanhamento do 

desenvolvimento do reeducando no centro de progressão, 

verificando seu retorno. Como isso, no momento, não é possível 

devido ao número limitado de profissionais e o número grande de 

reeducandos, utilizaremos alguns critérios: Freqüência... 

Participação... avaliação de reação bom, regular ou ruim. 
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Cabe agora então avaliar os recursos necessários e disponíveis 

para a implementação dos projetos de reintegração social.  

 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS E DISPONÍVEIS (PARA ESTRUTURA FÍSICA, 

MATERIAL NECESSÁRIO, TREINAMENTO E PAGAMENTO E DA EQUIPE) 

 

Saber sobre os recursos e condições necessárias e disponíveis 

para a implementação do projeto pode dizer muito sobre o mesmo, já 

que sem recursos físicos e financeiros o planejamento de uma 

intervenção de reintegração social pode ficar comprometido. Da 

mesma forma, eles podem constituir indicador da importância do 

projeto para o Governo e/ou entidades parceiras.  

Não se pode esquecer que os projetos são, em sua maioria, 

destinados a indivíduos cumprindo pena e que, nessa situação, o 

projeto acontece dentro dos muros da instituição. Portanto, deveria 

haver uma preocupação constante em criar situações que favoreçam 

a generalização das situações aprendidas em um local para o 

ambiente natural. 

Reppucci e Saunders (1974) relatam que a verba para a 

implementação do projeto é fundamental não apenas para cobrir os 

gastos com material a ser utilizado e com pagamento da equipe, mas 

também para cobrir os gastos com a avaliação do programa. Este é um 

item dispendioso em uma intervenção, mas sem boas avaliações, 

pouco ou nada se pode saber da eficácia do programa (Emery e 

Marholin, 1977).  

Reppucci e Saunders (1974) também relatam que quando a 

equipe é disponibilizada pela própria instituição, a contingência maior 

de reforçamento dos mesmos é o pagamento mensal. Caso a atividade 
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exija esforço-extra dos trabalhadores, comentam os pesquisadores que 

é desejável que sejam oferecidos a eles outros reforçadores, 

principalmente nos casos em que o salário mensal não esteja associado 

a este trabalho- extra. 

Autores como Cohen e Filipczak (1971) e Reppucci e Saunders 

(1974) assinalam a importância de se dedicar parte do planejamento 

ao treinamento da equipe que participará diretamente do programa, o 

que torna relevante avaliar se isto está sendo feito e em que condições. 

 Dos 64 projetos analisados, 28 não especificaram os recursos 

necessários para estrutura física. Nos demais 36, os autores citam a 

utilização de salas, 26 especificam o uso de cadeiras, outros 6 a 

utilização de salas de aula e 3 afirmam depender de sala de reunião. 

Sete especificam uma sala para grupo, e outros 3 citam a necessidade 

de uma sala ampla. Um projeto menciona o uso do “Parlatório” (sem 

especificação), outro a necessidade de uma sala fechada. Um projeto 

afirma precisar de “espaço físico adequado para a realização das 

atividades (buscar-se-ão parcerias com a Diretoria de Segurança e 

Disciplina)” (3.29). 

 A maior parte do material solicitado é constituído de itens de 

papelaria, como caneta, papel e cartolina. Além desses, equipamentos 

da própria penitenciária são solicitados em alguns momentos, como o 

uso de videocassete e televisão. 

Em 11 projetos, o número preciso de cada item a ser utilizado é 

exposto, como por exemplo, no projeto 3.10, em que os autores 

especificam o uso de 30 cadeiras, 1 rolo de barbante, 30 cópias dos 

textos, 30 folhas de papel sulfite, 30 canetas, 5 caixas de lápis de cor, 5 

caixas de canetinhas, 1 rolo de fita crepe, 1 tesoura, 1 espelho, 1 

aparelho toca CD, 2 CDs (forró e de relaxamento).  

É interessante notar que os itens solicitados oferecem custo baixo 

ou zero à instituição e que, além disso, em um projeto é indicado que o 

material será adquirido através de parcerias com a comunidade “Os 
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recursos materiais necessários para execução do Projeto serão obtidos 

na própria Unidade e através de parcerias da comunidade.” (1.8) 

Nenhum projeto cita qualquer tipo de treinamento ou contrato 

especial com profissionais para criar ou implementar o projeto de 

reintegração social. Em alguns projetos, no entanto, outras pessoas são 

convidadas a participar, como é o caso dos projetos 3.21 e 3.30 que 

contam com a presença de um advogado, ou do 1.4 que conta com 

um padre. 

Analisando os dois itens anteriores, que poderiam envolver um 

custo adicional, fica claro que o material, a estrutura e a equipe 

solicitados são recursos já presentes na instituição, aparentemente não 

oferecendo novos custos para a mesma.   

Passa-se, então, a analisar o terceiro ponto que envolve 

direcionamento de recursos financeiros: o pagamento e treinamento da 

equipe.    

No que diz respeito ao treinamento da equipe não foi possível 

encontrar elementos que indicassem uma ação sistemática de 

treinamento dos técnicos. Em relação à capacitação dos autores, o 

máximo que se encontra está no MPRS onde é informado que os 64 

projetos elaborados são “resultado de um longo trabalho de encontros, 

palestras, análises, discussões e supervisões iniciados em setembro de 

2002 e concluído em fevereiro de 2005”. É de se supor que esses 

encontros tenham constituído oportunidade de formação dos criadores 

dos projetos. Tudo indica que as ações em relação aos projetos se 

resumiram a encontros preparatórios “quando foram discutidos o 

programa e o roteiro dos projetos”54 e três “ciclos de encontros 

regionais” onde eram feitas “discussões e supervisão dos projetos de 

reintegração social elaborados pelos profissionais”. Mais uma vez, 

                                                      

54 São apresentados 4 diferentes dias, mas não se pode depreender do texto se o 
encontro se constituía em um período de quatro dias ou apenas 1 dia.  
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segundo o MPRS, ao final dos encontros foi oferecido aos autores uma 

“devolutiva acerca dos critérios (para publicação no manual)”.  

Em síntese, no que diz respeito ao treinamento de profissionais, os 

poucos elementos encontrados permitem dizer que os autores 

contaram com “encontros, supervisões... etc.” e “discussões e 

supervisão dos projetos” por eles elaborados. No entanto, não há nada 

que permita detalhar em que nível isso o correu e com que eficiência.  

Outra forma de se analisarem os recursos humanos dos projetos é 

olhar para o número de técnicos e funcionários55 envolvidos bem como 

suas profissões, informações potencialmente relevantes, já que podem 

constituir uma medida indireta da importância atribuída ao projeto. Por 

exemplo, a existência de projetos para os quais os funcionários já 

contratados da penitenciária tivessem sido apenas realocados para 

realizar uma função para a qual não foram a princípio treinados, 

sugeriria, a princípio, pequena importância dada, em última instância, 

pelo Estado ao projeto. É preciso reconhecer que, na melhor das 

hipóteses, tal programa teria limites ao seu âmbito de atuação e/ou aos 

seus objetivos. 

Como apresentado na Tabela 8, quanto à sua formação 

profissional, com exceção de 2 projetos que não especificaram a 

formação dos autores56, os demais 62 projetos foram criados por: 

psicólogos, assistentes sociais, agentes de segurança penitenciária, 

monitores de educação e auxiliar de enfermagem (Tabela 8). Diretores 

da penitenciária e de diferentes departamentos (núcleo interdisciplinar 

e do centro de reabilitação) também participaram da criação de 

                                                      

55 A palavra Funcionário tem se referido nesse trabalho, a pessoas que trabalham 
dentro da penitenciária, como agentes penitenciários, e que poderiam e deveriam ser 
também alvo de projetos de reintegração social. Por outro lado, técnicos, tem se 
referido especialmente as pessoas que são responsáveis por alguma determinada 
área de conhecimento, e que em sua maioria fazem parte na construção dos 
projetos.     
56 Além desses dois projetos, outros 4, pelo menos um dos autores tem sua formação 
especificada 
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diferentes projetos. Ao todo, 11 projetos contaram com a participação 

de diretores e 160 técnicos participaram da criação dos projetos no 

MPRS. 57 

 

Tabela 8: Profissão dos autores dos projetos e a quantidade de projetos 

dos quais esses profissionais fizeram parte.   

Profissão 
N° de profissionais 

envolvidos 

Assistentes sociais 71 

Psicólogos 60 

Assistente Segurança 

Penitenciária 
5 

Auxiliar de enfermagem 1 

Monitores 2 

Não especificados 21 

TOTAL 160 

 

 Chama a atenção na Tabela 8, a grande quantidade de 

psicólogos e assistentes sociais constituindo o quadro de técnicos que 

elaboraram os projetos. No entanto, na apresentação do Manual é 

explicitado que os projetos foram criados com a intenção de realocar 

essas duas categorias de técnicos. 

Os Projetos de Reintegração Social se propõem a consolidar 

uma mudança de paradigma, especificamente, na atuação 

de Assistentes Sociais e Psicólogos Penitenciários, que, com a 

alteração da Lei de Execução Penal (Lei nº. 10.792/2003) 

deixaram, precìpuamente, a função de elaboração de laudos 

e pareceres para atender uma demanda jurídico-penal e 

                                                      

57 Ainda que um projeto não passe a ser um programa necessariamente, não há 
indicação de quantos profissionais e quais deles tomariam parte quando/se 
implantados.   
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com enfoque de controle social, para retomar uma prática 

profissional a serviço da expressão da singularidade do 

individuo infrator, de suas relações e de sua cidadania. (São 

Paulo, p 1) 

  

Destaca-se também o fato de os técnicos responsáveis pelos 

projetos terem sido realocados por conta de uma alteração na LEP. Isso 

leva a crer que a especificidade na escrita de projetos de reintegração 

social não foi levada em consideração em primeiro plano.  

A indicação desses elementos não pressupõe que bons projetos 

signifiquem custos elevados. Por exemplo, o uso de cartões telefônicos 

como reforçador (projeto 1.9) é algo interessante e pouco custoso. No 

entanto, quase nenhuma conseqüência como esta é empregada nos 

projetos do MPRS. Possíveis reduções de pena ou ganho de benefícios 

não representariam dispêndio financeiro para a instituição.  

Ainda em relação aos custos, as propostas relativas à avaliação 

adotaram soluções bastante viáveis. Por exemplo, em um projeto que 

buscou aumentar comportamento religioso, os técnicos perguntavam 

ao pastor da igreja a respeito da freqüência do sujeito em missas. Em 

outro projeto, que procurou intensificar os laços afetivos, os autores 

resolveram contar o número de cartas que cada um dos participantes 

recebia. 

Se, por um lado, a relação alto custo X eficiência não é 

necessariamente verdadeira, geralmente o processo de construir um 

projeto de reintegração social e acompanhar o seu impacto pode ser 

lento e oneroso (Reppucci e Saunders, 1974), já que é desejável 

envolver treinamento extensivo de técnicos e um processo de 

avaliação de longo prazo.   

 

  A análise dos resultados demonstrou, de forma geral, a 

impossibilidade em se chegar a conclusões acerca da política de 
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reintegração social do Estado de São Paulo. Partindo da literatura de 

análise do comportamento, levantou-se uma série de elementos que 

são fundamentais na constituição de um projeto. No entanto, a 

ausência/precariedade de informações impediu que uma análise fosse 

realizada.  
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DISCUSSÃO 

 

A metodologia de trabalho da análise do comportamento serviu 

como ponto de partida para o estudo de projetos de reintegração 

social (Skinner, 1959; Reppucci e Saunders, 1974; Davidson e Seidman, 

1974; Popham e Baker, 1978; Emery e Marholin, 1977; Cullen et al, 1989; 

Sidman, 1989; Holland, 1989; Andrews et al, 1990a e b; Susman e Nietzel, 

1990; Ellis, 1991; Latessa 2004). A partir da literatura, levantaram-se 

diversos elementos que deveriam fazer parte do planejamento, da 

implementação e da avaliação de um projeto, que foram reunidos na 

Tabela 3.  

A adoção do roteiro resultante levou à explicitação de com quais 

informações se deveria contar e a busca delas em relação a cada um 

dos projetos, de modo a possibilitar a realização das análises 

pertinentes. Conforme evidenciado na sessão de resultados, a ausência 

de informações ou a sua precariedade levou a pesquisadora a utilizar o 

roteiro muito mais para explicitar lacunas e suas implicações em 

projetos como os aqui analisados, do que propriamente como 

instrumento de uma análise comportamental.  

A despeito da afirmação da precariedade das informações, é 

preciso apontar que algum tipo de sistematização nos projetos foi 

encontrado (ver Tabela 2). No entanto, os itens que compõem essa 

sistematização não descrevem o conteúdo necessário para uma 

análise dos projetos, dificultando até mesmo sua utilização como 

modelo para geração de novos programas.  

Frente a esse material precário, é possível perguntar se a mesma 

problemática não teria sido mais adequadamente analisada se o foco 

estivesse voltado para outros projetos e programas de entidades 

privadas, ou não governamentais. No entanto, a proposta desse 

trabalho foi conhecer a política pública referente à reintegração social 

de presidiários e analisar como o Estado lida com esse tema tão 
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importante e delicado. A dificuldade que se teve para organizar o 

material, de certa forma, já revela uma deficiência que o Estado deve 

enfrentar para lidar com informações sobre sua política de reintegração 

de presidiários.  

Esse material é oficial e, portanto, um documento pelo qual o 

Estado deve responder e pode ser cobrado em suas ações. É também 

uma referência para que os projetos sejam aprimorados e futuros 

programas sejam elaborados com mais consistência. 

A legislação brasileira é considerada significativamente 

avançada em relação à reintegração social (Baratta, 1990; Carvalho 

Filho, 2002). A despeito desse aparato legal estabelecido, a sua 

execução fica aquém do texto da Lei, pois num sistema onde 

atualmente faltam, apenas no Estado de São Paulo  61.907 vagas para 

alojar indivíduos que devem cumprir pena privativa de liberdade, as 

análises até aqui feita indicam que os projetos de reintegração social 

não encontram o espaço na máquina pública para seu 

desenvolvimento pleno. Corroborando essa afirmação, há o dado de 

que a reincidência criminal no Estado de São Paulo está em torno de 

40%, um indicador concreto de que a legislação apenas não resolve 

problemas: o poder executivo deve priorizar a transformação das leis 

em ação concreta.  

 

A ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO  

 

Já foi aqui indicado que as deficiências encontradas na 

formulação de projetos de reintegração social pelo Estado e para o 

Estado pode ter em sua origem o roteiro RPRS, disponibilizado pela SAP. 

Se, por um lado, este documento teve (tem) a vantagem de orientar e 

padronizar a formulação dos projetos no MPRS, por outro lado ele 

perdeu uma oportunidade de fornecer um modelo para uma 

adequada descrição de população-alvo, objetivos, atividades e 
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procedimentos. Conforme aqui evidenciado, os exemplos fornecidos 

pelo próprio RPRS, já eram pobremente formulados e não continham 

informações necessárias para qualquer tipo de análise mais precisa.  

Já em nível federal, no “Manual de Projetos e Convênios de 

Reintegração Social e Ensino”, um roteiro apresentado pelo DEPEN para 

aplicação do dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional divulgado em 

setembro de 2007, oferece descrições melhores dos itens a serem 

preenchidos do que as que constam do RPRS. Chamam a atenção, por 

exemplo, os itens: público beneficiado e monitoramento e avaliação, 

além de um item destinado ao futuro do projeto.  

Público beneficiado. Descrever, objetivamente, o público-alvo 

que será beneficiado pelo projeto apresentado, bem como os 

beneficiários indiretos. Exemplo: Identificação por gênero 

(homens ou mulheres), o regime prisional em que se encontram, o 

número de familiares atendidos indiretamente, o número de 

benefícios a serem alcançados, se for o caso etc. 

Monitoramento e avaliação. Indicar como serão realizados o 

acompanhamento e a avaliação do projeto pelo 

proponente/executor e pelas parcerias envolvidas na ação.  

- Indicar como será feito o acompanhamento dos trabalhos em 

períodos curtos, a tempo de propor soluções alternativas aos 

problemas que surgirem, medindo as conseqüências previstas nos 

objetivos e apontando para resultados que não haviam sido 

previstos, mas que acontecerem durante o decorrer do projeto.  

- Indicar como será feita a avaliação final ou de impacto: tal 

avaliação acontece algum tempo após o término do projeto, 

quando as atividades foram concluídas e têm a função de medir 

os resultados de longo prazo que atingiram a população-alvo e a 

sociedade. 

Futuro do Projeto. Apresenta uma visão de continuidade das 

ações implementadas, após o término do convênio, indicando as 
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possibilidades de institucionalização por parcerias e as 

perspectivas após o financiamento do DEPEN/MJ. 

Ou seja, apresentar objetivamente de que forma o Projeto será 

executado após o término do Convênio firmado com o Ministério 

da Justiça, se outras entidades governamentais ou não-

governamentais se interessaram em dar continuidade aos 

trabalhos e quais os fatores que poderão facilitar ou dificultar o 

engajamento de outras entidades ou órgãos. 

 

O acompanhamento sistemático que se coloca como condição 

para que o financiamento ocorra também é de suma importância.   

O Relatório Trimestral de Monitoramento Parcial consiste no 

registro gradativo e avaliativo dos resultados obtidos com a 

execução das metas até aquele determinado período. Esse 

relatório deverá ser apresentado obrigatoriamente a cada três 

meses e registrar os aspectos facilitadores e dificultadores em 

relação aos objetivos propostos, a metodologia utilizada até o 

momento, quais as metas realizadas em comparação com as 

metas previstas no Cronograma de Execução do Plano de 

Trabalho aprovado, dentre outros aspectos que mereçam ser 

considerados para a avaliação da execução do convênio. 

 

Guiar os autores para criar bons projetos é fundamental. As 

conseqüências do roteiro para a elaboração dos projetos de 

reintegração é tão importante quanto ele próprio, já que lá se 

encontram as diretrizes estabelecidas pelo poder público e suas 

posições de governo em relação ao trabalho com a população 

carcerária. No caso do manual MPRS, a utilização do roteiro RPRS pode 

ter minado desde o princípio as chances de sucesso dos projetos. 

 

FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS   
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A adoção de um referencial analítico-comportamental implica 

reconhecer que o sucesso de projetos como os aqui analisados, 

depende de contingências controlando comportamentos de diferentes 

grupos neles envolvidos. Assim é que, se é necessário identificar um 

repertório prévio da população-alvo (presidiários, por exemplo), 

também se faz necessário que o mesmo seja feito com o staff envolvido 

na implementação do projeto. (Cullen et al, 1989)      

Autores como Cohen e Filipczak (1971), Reppucci e Saunders 

(1974) e Andrews et al (1990a e b) apontam uma série de 

especificidades e preocupações necessárias para a criação de um 

projeto com indicadores de sucesso. Além disso, alertam para a 

importância de se dedicar parte do planejamento ao treinamento da 

equipe que participará diretamente do programa. É importante 

ressaltar que um cuidado-extra deve ser tomado, pois segundo Andrews 

et al (1990), não é verdade que qualquer ação pode ser benéfica e em 

alguns casos pode ocorrer o oposto. Em trabalhos de grupo, que é o 

caso dos 64 projetos apresentados, os autores dizem ser desejável que 

os pesquisadores tenham controle sobre o maior número de 

contingências possível. Quais contingências os técnicos de nosso 

sistema têm sob controle, não se sabe. É possível que tenham acesso 

apenas aos reforçadores sociais que talvez não sejam suficientes para 

esta situação.  

Reppucci e Saunders (1974) alertam para o fato de que, muitas 

vezes, o experimentador deve trabalhar com os funcionários e, para 

tanto, é necessário que essas pessoas também sejam treinadas. Nesses 

casos, seria desejável que o responsável pelo programa tivesse acesso a 

contingências que controlam o comportamento dos funcionários.   

Nos projetos do MPRS analisados, não há indicações de qualquer 

ganho dos técnicos para realizar este trabalho. Nenhum incentivo 

parece ter sido programado para que eles escrevessem um projeto. 
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Além disso, é importante estar atento para a possibilidade de que a 

execução do projeto seja feita pelos próprios autores. Caso isso se 

confirme, pode-se imaginar que o técnico não delineie um projeto que 

exija mais do que ele pode oferecer, tanto em tempo, quanto em 

esforço, conhecimento e capacitação.   

Soma-se a este quadro de aparente despreparo dos técnicos e 

funcionários um questionamento levantado por Reppucci e Saunders 

(1974), Holland (1978) e Ellis (1991) sobre a utilização do programa como 

manutenção status quo na instituição. É relevante não apenas saber 

quem é o autor do projeto, como também saber para que fim o fez. O 

grau de autonomia do pesquisador pode ser um indicativo disto.  

No projeto 1.4, os autores descrevem:  

Percebemos que, durante a sua execução, os sentenciados 

atingiram um grau elevado de conscientização da sua 

postura diante da vida e do cárcere. Muitos amadureceram e 

mudaram o seu comportamento na unidade, começaram a 

estudar, trabalhar e isso facilitou o trabalho dos Agentes. Mas, 

houve outros que atingiram um nível de crítica alta, tornando-

se “problema” para a unidade (passaram a ser 

questionadores, conscientes dos seus direitos e desenvolveram 

lideranças)” p. 47 

  

O pensamento crítico para indivíduos que se pretenda reintegrar 

socialmente pode ser importante para seu desenvolvimento, mas 

divergente dos objetivos e interesses da instituição, como é o caso da 

citação acima.  

   

OBJETIVOS, PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES   

 

Considerando-se que é pouco provável que as contingências 

naturais sob as quais se instalaram histórias de comportamentos 
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criminosos tenham sido substantivamente alteradas, um programa de 

reintegração social precisa assegurar a instalação de repertórios 

comportamentais social e legalmente aceitáveis antes do momento em 

que o indivíduo deixa o cárcere. É de se imaginar que esta seja uma 

tarefa extremante complexa e nada permite inferir que ela esteja sendo 

contemplada pelas ações do governo estadual paulista.  

A análise da população-alvo das intervenções e dos 

comportamentos priorizados pelos projetos revelou falta de 

especificidade nestes dois itens.  No primeiro caso, é possível deduzir 

que o projeto não está voltado para uma população específica, o que, 

por sua vez, impossibilita que procedimentos e avaliações sejam 

adequadamente formulados. (Cohen e Filipczak, 1971; Reppucci e 

Saunders, 1974; Emery e Marholin, 1977; Holland, 1978; Popham e Baker, 

1978; Susman e Nietzel, 1990, Andrews et al, 1990 a e b). A despeito da 

falta de especificidade tanto da população e comportamento-alvo, 

ainda procurou-se nessa pesquisa realizar um confronto entre os 

objetivos e as atividades planejadas, o que, por sua vez também não foi 

possível devido à ausência de informações. Os resultados da análise 

“crua” das atividades revelaram um elevado número de atividades nas 

quais era solicitada do indivíduo apenas leitura e/ ou leitura e discussão 

de texto (76.46%). Chama a atenção o fato de estas representarem 

mais da metade das atividades propostas já que, na melhor das 

hipóteses, oferecem apenas possibilidade para modelagem e 

modelação do comportamento verbal.  

Pela leitura dos objetivos e das atividades não foi possível identificar 

em que medida o indivíduo era incitado a tomar papel ativo no 

programa e nem quantas oportunidades eram concedidas aos 

participantes para emissão de comportamentos-alvo, também não 

identificados, e sua consequenciação.   

Não se pode deixar de salientar que na literatura pesquisada, alguns 

autores (Susman e Nietzel, 1990; Andrews et al, 1990 a e b; French e 
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Gendreau, 2006) mencionam a maior eficácia de programas que 

utilizam a análise do comportamento, mas nenhum dos projetos do 

MPRS mencionou o emprego desses princípios. No entanto, um exemplo 

interessante de tentativa de modificar a relação do presidiário com a 

sociedade. No projeto 1.9, em uma das etapas, os presidiários doam 

pipas a um orfanato, o que eventualmente possibilita alterações nas 

relações entre esses dois grupos. Também foi importante a presença da 

mídia local. Encontra-se descrito no relato de experiência referente a 

este projeto o seguinte trecho:   

O presente projeto foi desenvolvido de forma satisfatória, 

nesta unidade, tendo sido atingidas, com êxito, todas as 

finalidades propostas. 

Evidenciou-se, também, como um momento de grande 

integração entre os participantes, diretores, técnicos, demais 

funcionários, sentenciados e a sociedade civil. 

As pipas foram confeccionadas, houve o concurso. A 

premiação foi entregue aos sentenciados competidores e as 

pipas às entidades beneficiadas. A mídia, falada e escrita, 

compareceu e registrou o evento. 

O objetivo maior foi atingido dentro do processo de 

reintegração social, porquanto registrou-se uma efetiva 

interação entre a prisão e sociedade. 

 

Em outro projeto, 2.7, os autores alertam para a importância do 

reconhecimento do esforço dos participantes por parte de outras 

pessoas 

Chegando o dia da apresentação, é fundamental que alguns 

diretores e representantes da FUNAP assistam à peça, um 

grande momento acontece e, na data aprazada, faz-se uma 

comemoração de realização do evento, congratulando 

todos os participantes pelo empreendimento. 
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Efetivamente, duas coisas são reveladas nesses dois exemplos. Em 

primeiro lugar, o presidiário é colocado em uma situação com 

probabilidade de discriminar novas contingências a controlar seu 

comportamento. Dito de outra forma, trata-se de uma interação 

alternativa com o ambiente natural. Por outro lado, esses são os dois 

únicos exemplos que apresentam intenção clara de modificação da 

relação com a sociedade trazidos pelo MPRS e, além disso, é esperar 

demais que toda uma história individual seja modificada por conta de 

qualquer uma das duas situações. 

 A mídia, envolvida no projeto 1.9, é um reforçador cuja 

importância é discutida por Sidman (2003). Em um texto que discute as 

razões para o terrorismo, o autor coloca como um dos fatores de 

manutenção do terrorismo a visualização na mídia. Se esta atenção dos 

noticiários seria reforçadora para esses comportamentos, porque não 

para outros?  

Não é proposto aqui, que para considerar um projeto como bom 

ele deva ser delineado na teoria da análise do comportamento. O que 

se espera de todos os projetos é que, independentemente da 

abordagem, os proponentes possam informar sobre condições nas 

quais os programas aconteceriam e sobre as conseqüências previstas 

para as atividades.  

Observa-se a constante ausência de descrição nos projetos de 

planejamento das conseqüências das atividades que mantenham o 

comportamento. Mais do que isso, há neles, implícita, a idéia de que 

são eventos internos os responsáveis pela ação que levou o indivíduo a 

cometer o delito, ou na melhor das hipóteses, a de que mudanças 

nestes resultará em uma nova forma de interação com o ambiente 

natural. Exemplo disto pode ser encontrado no projeto 1.3, quando os 

autores dizem que:  
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 Através da reflexão e da conscientização das perdas que 

ocorreram em sua vida pregressa, os sentenciados envolvidos nesta 

proposta poderão introjetar valores e redefinir papéis, na medida em 

que processarem mudanças de comportamento, que, por sua vez, 

refletirão em atitudes mais adequadas e/ou esperadas no meio familiar 

e comunitário.  

Seria, de fato, bastante interessante que, em um momento 

reflexivo, o indivíduo pudesse identificar as causas e variáveis do 

controle de seu comportamento. No entanto, isso não é tudo se for 

lembrado que, na melhor das hipóteses, mesmo se o indivíduo 

levantasse suposições sobre variáveis que controlam seu 

comportamento, ele não poderia verificá-las. Além disso, a situação 

terapêutica, por exemplo, tem indicado que muitos encontros 

orientados são necessários para que o indivíduo seja capaz de formular 

suas hipóteses, o que não acontece nos projetos do MPRS, com 

reduzido número de encontros em que ocorrem. (Skinner, 1959) 

 

 

PARA UMA POLÍTICA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Em 1974 Skinner já alerta para a importância de assumir que uma 

ciência de laboratório não pode ser totalmente aplicada a um 

fenômeno tão complexo como é o caso da reintegração social. Esse 

processo, que implica o comportamento individual de muitas pessoas, 

incluindo governantes, funcionários e cidadãos, bem como o resultado 

coletivo desses comportamentos, requer o conhecimento de todas 

essas variáveis para ser completo. Aponta, no entanto, que essa 

limitação não deve ser um empecilho para que observações e coletas 

de informações adequadas sejam realizadas.  

Construir uma política de reintegração social implica diversos 

ensaios e partindo deles o importante registro para futuras intervenções. 
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Nesse sentido, avaliações de programas de reintegração social se 

tornam parte fundamental.  

Nas avaliações planejadas para os programas, nota-se que 

poucas medidas observáveis são coletadas. A maior parte delas indaga 

acerca das impressões do preso sobre o projeto. Apesar da importância 

em saber se o participante gostou de fazer parte da intervenção, tomar 

essa medida como indicativa da eficácia do programa, torna-se um 

problema:  

constatamos que os resultados são positivos, visto que, 

mediante  avaliação dos próprios sentenciados, o projeto 

responde às suas expectativas e os orienta (1.8 p. 59) 

 

Medir a eficácia da intervenção é fundamental e isso não se faz 

através das impressões. Para a análise do comportamento, medidas 

observáveis coletadas em diferentes momentos da intervenção, são a 

forma mais adequada para avaliação de um programa.  

Desta forma, qualquer pessoa envolvida em ações de 

reintegração social deve ter em mente que documentação produzida 

é parte importante não apenas para avaliar uma intervenção no 

presente como, sobretudo para a construção de uma tecnologia que 

aprimore o sistema prisional no futuro. 

O desafio da mudança do sistema correcional foi tema discutido 

por Latessa (2004) que indicou variáveis relevantes que deveriam ser 

contempladas para que hajam mudanças. Entre elas, está adotar um 

posicionamento de que mudanças são difíceis para qualquer um, em 

qualquer situação, e não apenas para comportamentos de presos.    

Outra variável importante está relacionada às pessoas 

responsáveis pelas políticas públicas relativas ao sistema penitenciário. 

Apesar das pesquisas demonstrarem a eficácia e a importância de 

intervenções na área, ainda assim é difícil que as pessoas responsáveis 

tenham atitudes de incentivo a programas de reintegração social.  
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Latessa (2004) indica que é provável que estes indivíduos estejam 

preocupados com a forma como seus eleitores olharão medidas 

voltadas para a reintegração social, mesmo que pesquisas indiquem 

que a maior parte da população as aprovaria.  

Latessa (2004) também indica que para que ocorram mudanças 

no sistema, é preciso que se leve em consideração que o crime é um 

tema polêmico e gera um sem número de diferentes opiniões. Comenta 

o autor que isto afeta a prática do sistema prisional em muitos níveis, 

pois desde políticos até agentes penitenciários, todos acreditam saber 

como lidar com os presidiários de seu modo e o que fazer para que eles 

saiam do crime. 

O autor afirma que as pesquisas são muito importantes e que têm 

contribuído para que a reintegração social se torne uma realidade. E 

sugere que acadêmicos e pesquisadores estejam mais disponíveis e 

interessados em trocar informações com outras pessoas envolvidas com 

o tema.   

Construir uma política de reintegração social é uma tarefa 

complexa e faz-se necessária ação coordenada de diversos agentes.  

Apenas conduzindo esse trabalho seriamente e comprometidamente 

poderemos considerar um futuro diferente para os presos reintegrados e 

para a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Trabalhar com a reintegração social é um desafio para todas as 

áreas do conhecimento e em especial para a psicologia. Observa-se 

uma realidade austera, como relatada pelo relatório da OEA, onde as 

condições de vida para os presos e as de trabalho para os técnicos e 

funcionários são muito precárias.  

Persistir no caminho que vem sendo trilhado nas últimas décadas 

(Rolim, 2003, Carvalho Filho, 2002), aplicando penas privativas de 

liberdade cada vez mais longas e aumentando a superlotação de 

presídios, é no mínimo improdutivo, como política, e desumano como 

tratamento.  

A análise do comportamento entende que é difícil planejar uma 

sociedade sem prisões (Sidman, 1979), mas também entende que uma 

situação ideal de reintegração social envolveria entrar cada vez mais 

em contato com as contingências naturais, para que um repertório 

alternativo fosse estabelecido (Holland, 1978). As habilidades sociais 

necessárias para a convivência não podem ser facilmente aprendidas 

em um ambiente onde a possibilidade de praticá-las esteja distanciada 

ou tenha sido removida dos indivíduos.  

Os princípios da análise do comportamento fornecem uma base 

comum para a análise e compreensão de fenômenos tão amplos e tão 

diversos como é o caso da reintegração social. Este trabalho partiu 

dessa literatura e apresentou propostas para localizar elementos 

relevantes que devem estar presentes em roteiros para a elaboração e 

nos projetos de reintegração social (Tabela 3).  

Este estudo despertou o interesse em relação a outras variáveis 

relevantes no processo de reintegração social, assim como alertou para 

a necessidade de novos estudos que possam abordar variáveis e 

campos ainda não explorados.  
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A tarefa de planejar a cultura para que melhores condições de 

vida sejam dadas a um número cada vez maior de indivíduos da 

sociedade é de todos, inclusive do analista do comportamento que 

desejar envolver-se com tais questões e tornar-se “parte da solução”.  
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APÊNDICE A: CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 

PENAIS. TABELA ELABORADA A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS NO SITIO 

ELETRÔNICO DO DEPEN. (HTTP://WWW.MJ.GOV.BR/DEPEN ) 

Estabelecimentos 
Penais 

todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar 
pessoas presas, quer provisórios quer condenados, ou ainda 
aqueles que estejam submetidos à medida de segurança 

Estabelecimentos 
para Idosos:  

estabelecimentos penais próprios, ou seções ou módulos 
autônomos, incorporados ou anexos a estabelecimentos para 
adultos, destinados a abrigar pessoas presas que tenham no 
mínimo 60 anos de idade ao ingressarem ou os que completem 
essa idade durante o tempo de privação de liberdade 

Cadeias Públicas ou 
presídios:  

estabelecimentos penais destinados ao recolhimento de pessoas 
presas em caráter provisório, sempre de segurança máxima 

Penitenciárias de 
Segurança Máxima 
Especial:  

estabelecimentos 
penais destinados a 
abrigar pessoas presas 
com condenação em 
regime fechado, 
dotados 
exclusivamente de 
celas individuais Penitenciárias:  

estabelecimentos 
penais 
destinados ao 
recolhimento de 
pessoas presas 
com 
condenação à 
pena privativa 
de liberdade em 
regime fechado 

Penitenciárias de 
Segurança Média ou 
Máxima:  

estabelecimentos 
penais destinados a 
abrigar pessoas presas 
com condenação em 
regime fechado, 
dotados de celas 
individuais e coletivas 

Colônias Agrícolas, 
Industriais ou 
Similares:  

estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas 
que cumprem pena em regime semi-aberto 

Casas do Albergado 
estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas 
que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou 
pena de limitação de fins de semana 

Centros de 
Observação 
Criminológica: 

estabelecimentos penais de regime fechado e de segurança 
máxima onde devem ser realizados os exames gerais e 
criminológico, cujos resultados serão encaminhados às 
Comissões Técnicas de Classificação, as quais indicarão o tipo 
de estabelecimento e o tratamento adequado para cada 
pessoa presa 

Hospitais de Custódia 
e Tratamento 
Psiquiátrico: 

estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas 
submetidas a medida de segurança. 
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