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Simpósio: 6 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 
 
RESUMO: Não será uma novidade, nem suscita qualquer polémica a constatação de que a 
população prisional reúne um vastíssimo conjunto de vulnerabilidades. A expectativa social 
sobre a intervenção prisional passa em grande medida pela crença de que, para além do seu 
afastamento social, serão operadas transformações de índole correcional no indivíduo e outras 
na sua estrutura familiar e social, que facultarão o seu regresso ao meio livre. As prisões, como 
instituições do Estado, último reduto do aparato punitivo, são percebidas pelo cidadão comum 
como realidades materiais neutras, perseguindo o seu desiderato de forma equitativa e justa. 
Sob o manto da igualdade formal, a todos os reclusos será dada a mesma oportunidade de 
“tratamento” para o reingresso ao tecido social. A realidade poderá no entanto ser diferente. As 
prisões sempre foram e continuam a sê-lo, instituições do seu tempo, cumprindo um dado papel. 
Reproduzem fielmente nas suas práticas a invisibilidade da classe social que maioritariamente 
a preenche e a naturalização da desigualdade. Não apresentam uma única racionalidade 
discursiva e de práticas, acumulando camadas sobrepostas de diferentes eras e ideais, 
coexistindo preocupações ressocializadoras, retributivas, de tratamento e uma vertente 
securitária fortemente implementada. As políticas de ressocialização e o investimento público 
não acompanham as narrativas oficiais. Através da análise de alguns pontos chave abordam-se 
elementos da execução da medida privativa de liberdade, dos espaços que a antecederam e os 
que se sucederão: desigualdade de acesso ao direito, regime progressivo, medidas de 
flexibilização; penalidades acessórias à pena de prisão, e as práticas (in) existentes de 
acompanhamento, preparação para a liberdade e reinserção social. Em suma, abordaremos as 
sucessivas dificuldades e barreiras institucionais que se colocam aos mais desfavorecidos, para 
concluir que a prisão pode perpetuar subalternidades e desigualdades sob a aparência de 
igualdade de oportunidades: presos não são todos iguais e justiça não é igual para todos. 
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