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A proposta dos Centros de Ressocialização (CRs) pode ser vista, desde a sua 

implantação, como uma alternativa aos presídios brasileiros. Constituem um modelo 

compreensivo, inclusivo, que visa à ressocialização e reinserção efetiva dos presos em 

parceria com a sociedade, a partir de um olhar integral aos detentos, para que a pena se 

limite a ser privativa de liberdade, conforme previsto na Constituição Brasileira. Esse 

modelo prisional, com várias modalidades e variantes no país, conta com 22 unidades 

no Estado de São Paulo. Elas têm um caráter inclusivo e integrativo, buscando preparar 

os reeducandos, como são chamados os presos que estão nessas unidades, para o retorno 

à sociedade de forma digna, oferecendo a eles um ambiente penal positivo e humano. 

Este modelo mostrou-se bem-sucedido em diversos aspectos, incluindo a não atuação de 

facções criminosas. Também contribuiu para uma efetiva ressocialização dos detentos, 

com custos menores para o Estado referentes a cada preso e com respeito aos direitos 

humanos fundamentais, o que, é sabido, não acontece no sistema prisional 

convencional. Para Nagashi Furukawa, ex-secretário de Administração Penitenciaria 

(SAP) do Estado de São Paulo (1999-2006), a essência do papel dos Centros de 

Ressocialização, criados por ele, se resume à seguinte premissa: “Ao invés de buscar a 

morte social pela exclusão, busca-se resgatar a vida pela inclusão”. Assim, os CRs 

parecem ser um modelo compreensivo a ser estudado e que pode apontar novos 

caminhos, mas que ainda divide a opinião pública, parcelas significativas da sociedade e 

as autoridades responsáveis pelas políticas públicas nesse campo. Com apoio teórico e 

buscando a construção de um diálogo complexo-compreensivo sobre esta questão, nos 

referenciamos em autores como Edgar Morin, Michel Maffesoli, Martin Buber, Carl. G. 

Jung, Hannah Arendt, Edward Said, Paul Feyerabend, Darcy Ribeiro, Roberto da Matta, 

nos textos reflexivo-críticos de Nagashi Furukawa sobre a experiência vivida à frente da 

SAP, na concepção, implantação e gestão dos CRs, publicados em sites, mídias digitais 

e redes sociais. Também buscamos na produção audiovisual recente exemplos de 

documentários, filmes de ficção baseados na realidade (docudramas) e programas de 

televisão que tratam do tema em questão um referencial de análises, correlações 

dialógicas e compreensivas com este universo.  

 

Palavras-chave: Teoria e Epistemologia da Compreensão. Centros de Ressocialização. 

Sistema Prisional. Direitos Humanos. Mídias Digitais e Audiovisuais. 

                                                 
1
 Mestre em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero. Participa do projeto “A compreensão como 

método” com a pesquisa “Diálogos com os astros: mídia, compreensão e astrologia”. E-mail: 

titividal@gmail.com. 
2
 Doutor pelo Prolam-USP e docente da Faculdade Cásper Líbero. Participa do projeto “A compreensão 

como método” com a pesquisa “Mídia, sustentabilidade e alteridade: em busca de uma compreensão 

socioambiental e pluricultural”. 


