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RESUMO

Não é segredo que o espaço prisional sempre foi um lugar intercedido pela violência e que a negligência do Estado diante deste quadro é um fato. 
Surras, os mais diversos tipos de tortura, insalubridade do espaço, acesso a alimentação estragada, todo tipo de desmazelo, ausência de 
assistência psíquico-social, abuso sexual, entre tantos outros elementos inerente a realidade prisional, colocam o preso em uma condição 
primitiva de vida, um quadro de indignidade total e impõe ao apenado um processo diário de desumanização. Este trabalho tem como objetivo, 
compreender o funcionamento da ordem social que se estabelece no interior das prisões, identificando seus elementos e os fatores pelos quais 
nos é possível sustentar o que se convencionou denominar de “fantasia do sistema penal e penitenciário”. Caminha, portanto, na perspectiva dos 
estudos tratam de demonstrar à inadequação da realidade operacional de nossos sistemas penais à planificação do discurso-jurídico penal, 
avançando na identificação das características estruturais próprias do exercício de poder de todo sistema penal que, por constituírem marcas de 
sua essência, não podem ser eliminadas sem a supressão dos próprios sistemas penais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se desenvolveu a 
partir do levantamento bibliográfico e da pesquisa campo. Para a coleta de dados empíricos, foi utilizado um questionário com perguntas semi-
estruturadas a ser aplicado aos egressos do sistema, familiares e técnicos do sistema penitenciário. A análise dos dados foi feita através de 
categorias analíticas que brotaram da leitura bibliográfica, a saber "poder", "ressocialização" e "seleção criminalizante". Como conclusões 
preliminares, pode-se adiantar, para efeito deste trabalho, a saber: a) que o sistema exclui, segrega e mata cotidianamente e seletivamente, mas
usa a ideia de punição para sua justificação; b) que é instância social onde o controle se mostra em sua máxima autoridade sobre o indivíduo; c) 
que se trata de uma ordem social que funciona pelo avesso, escolhendo formas sutis de dominação e que, através da formatação de uma 
hierarquia interna, se exercem, muitas vezes, entre os próprios encarcerados; b) que o Estado pune aqueles que ingressam em seu sistema 
penitenciário para além da privação de liberdade
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