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Editorial
Seguindo no seu propósito de difusão de conhecimentos sociojurídicos,
dentro de uma perspectiva crítica e interdisciplinar, o presente número da Revista
de Sociologia Jurídica recepciona os Anais do 10º Encontro Transdisciplinar de
Ciências Penitenciárias ocorrido nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2018, na
Universidade Católica de Pelotas (RS).
Com o objetivo de promover reflexões e debates científico-críticos acerca
da, e no enfrentamento da, Questão Penitenciária, em suas intersecções com a
Questão Social, os Direitos Humanos, as Políticas Sociais e Políticas Públicas, com
focalização especial no Cone Sul da América Latina, o evento contou com a
particiação de pesquisadores de universidades brasileiras, argentinas e uruguaias.
Na conhecida expressão de Loïc Wacquant, estamos presenciando a
transição do Estado-Previdência para o Estado-Penitência: os sistemas de justiça
criminal se ampliam em estratégias de segregação de contingentes cada vez mais
significativos das populações; os movimentos sociais e demandas por cidadania
são criminalizados; as políticas sociais são judicializadas (com consequências
ambivalentes) e, não obstante emerjam novos paradigmas de segurança humana e
cidadã, a política social e a política criminal se interligam em teias complexas,
através de complementaridades via de regra não pautadas por sentidos
emancipatórios.
A Questão Penitenciária, entendida como as expressões teóricas e concretas
(políticas, institucionais e práticas) dos paradoxos e das contradições entre os
discursos e as promessas acerca do castigo penal pretensamente civilizado (a
privação da liberdade) e a realidade de sua execução, é contundente não só no
Brasil – que registra taxas crescentes de encarceramento e conflituosidade
prisional desde os anos 2000, mas também em países da região, como Argentina e
Uruguai, os quais registram taxas de encarceramento na ordem de 186 e 321
presos por 100 mil habitantes.
Tendo como enfoque especial o Cone Sul da América Latina, a 10ª edição do
Encontro Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias deu continuidade ao
processo de consolidação dos seus propósitos iniciais, quais sejam, os de criação,
manutenção e ampliação de espaços para estudo e reflexão sobre os desafios
contemporâneos da Questão Penitenciária; contribuição na formação acadêmica
com consciência crítica da realidade social e na formação teórico-prática de
profissionais competentes e capazes de responder desafios referentes às questões
social e penitenciária; bem como,
na interlocução científico-acadêmica e na
criação e manutenção de redes de pesquisa em âmbito regional e internacional.
Nesta décima edição foram apresentados 15 trabalhos em 4 Grupos
Temáticos: 1) Prisão e Grupos Especiais; 2) Sistema de Justiça e Prisão: decisões e
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administração da justiça; 3) Relações de grupos e elementos na complexidade
prisional; 4) Prisão: aspectos históricos e perspectivas metodológicas de pesquisa.
Assim, visando favorecer a divulgação científica, na perspectiva de ampliar
o diálogo acadêmico é que esta edição da Revista de Sociologia Jurídica oferece ao
leitor(a) os artigos dos trabalhos apresentados que obtiveram destaque em cada
um dos GTs.

Luiz Antônio Bogo Chies
Editor adjunto da Revista Sociologia Jurídica
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Os estereótipos de gênero no sistema prisional: a invisibilidade feminina na
execução penal
Gender stereotypes in the prision system: female invisibility in criminal execution
Daniela Cristien Silveira Mairesse Coelho - Mestranda em Direito pelo
Programa de Pós-graduação em Direito/UFPEL, Especialista em Ciências Penais/
PUC-RS, Graduada em Direito/FADISMA, Pesquisadora do NUPEDIV - Núcleo de
Pesquisas em Direitos Sociais e Vulnerabilidade da UFPEL.
E-mail: danielacristien@gmail.com
Valmôr Scott Junior - Professor Adjunto de Direito e do Programa de PósGraduação em Direito/UFPEL, Doutor em Educação/UFSM, Mestre em
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Pesquisas sobre Acessibilidade na Educação Superior; Membro pesquisador no
NUPEDIV - Núcleo de Pesquisas em Direitos Sociais e Vulnerabilidade.
E-mail: valmorscottjr@gmail.com
Resumo: Este trabalho descreve os reflexos dos estereótipos de gênero na
execução penal. Tem como pressuposto principal identificar, através da ótica da
construção social de gênero e da criminologia, os impactos dos papeis atribuídos
às mulheres quando recolhidas nos sistemas prisionais. Analisa, num primeiro
momento, a contribuição das ondas do feminismo na discussão biológica e cultural
acerca dos termos “sexo” e “gênero”; e, por último, os impactos do gênero no
sistema prisional desde a criminologia. Assim, nota-se a existência de um sistema
prisional que perpetua os estereótipos de gênero e submete a mulher a um
tratamento exclusivamente masculino. Utilizou-se o método dedutivo, em
procedimento bibliográfico-documental concernente à temática ora proposta, em
investigação qualitativa.
Sumário: 1 Introdução. 2 Entre o biológico e o cultural: as ondas feministas e o
gênero como construção social. 3 Os impactos do gênero no sistema prisional: um
olhar desde a criminologia. 3.1 Criminologia androcentrista: justiça penal,
criminalidade, criminalização e o feminino. 3.2 O cumprimento da pena de prisão
pelas mulheres: como estereótipos de gênero repercutem na execução penal. 4
Considerações finais. 5 Referências.
Palavras-chave: Mulheres. Gênero. Criminologia. Execução Penal.
Abstract: This work describes the reflexes of gender stereotypes in criminal
execution. It has as main presupposition to identify, from the perspective of gender
as a social construction and criminology, the impacts of the roles as signed to
women when imprisoned. It analyzes in a first moment the contribution of the
waves of feminism in the biological and cultural discussion about the terms "sex"
and "gender"; and, finally, the impact of gender in the prison system
5
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fromcriminology. Thus, thereis a prison system that perpetuates gender stereotype
sand subjects women to exclusively male treatment. The deductive method was
used in a bibliographic-documentary procedure concerning the subject proposed
in qualitative research.
Keywords: Women. Gender. Criminology. Criminal Execution.
1. Introdução
A dicotomia masculino-feminino, notadamente a partir da construção social
de gênero, emerge na realidade do sistema penal. As esferas, espaços e
estereótipos destinados às mulheres e aos homens configuram um cenário de
subalternização feminina, demonstrando o protagonismo masculino.
Se na sociedade a mulher sofre um processo de constante silenciamento e
invisibilização, no interior das casas prisionais essas situações tendem a ser
reproduzidas, levando-se ao seguinte questionamento: como estereótipos de
gênero repercutem na execução penal?
A fim de responder o problema de pesquisa posto, apresentam-se os
seguintes objetivos: a) investigar a análise de gênero como construção social, a
partir dos papeis impostos às mulheres na sociedade patriarcal; b) abordar a
criminologia androcentrista como reflexo da construção social de gênero e, por
fim; c) comparar, transversalmente, essas discussões com os dados secundários
disponíveis
no
Sistema
Integrado
de
Informações
Penitenciárias,
complementando-os a partir do impacto dos estereótipos de gênero no sistema
prisional.
Por fim, o método utilizado para essa pesquisa é o dedutivo, recorrendo ao
procedimento bibliográfico-documental concernente à temática ora proposta, em
investigação qualitativa.
2 Entre o biológico e o cultural: as ondas feministas e o gênero como
construção social

A fim de compreender a questão da invisibilidade feminina nos sistemas
prisionais, entende-se necessário uma rápida reconstrução das contribuições do
movimento feminista na luta pela conquista dos direitos das mulheres.
Inicialmente, a primeira onda do feminismo tem como pauta principal o
sufrágio, época em que as sufragistas pleiteavam o direito ao voto – no Brasil,
ainda que tardiamente, foi liderado por Bertha Lutz nas décadas de 1910 e 1920 –
com início registrado na Revolução Francesa1.

DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
1
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Na conjuntura do século XIX, no auge do pensamento moderno, a lógica
cientificista defendia a inferioridade biológica feminina, momento de emergência
da segunda onda do feminismo e de sua menor visibilidade, tendo seus ideais
defendidos principalmente nos países do Norte global, como Europa e Estados
Unidos. Os debates seguem pelos direitos das mulheres, mas adquirem outros
contornos, como o combate à violência doméstica, às ofensas sexuais e aos
mecanismos de dominação masculina2.
No século de XX, o feminismo inicia a busca por melhores condições de
saúde, higienização e educação para as mulheres. É neste século que os debates
sobre gênero tomam maior proporção, marcados pelo surgimento da obra o
“Segundo Sexo”, autoria de Simone de Beauvoir, influente no que diz respeito aos
estudos gênero e na futura ressignificação termo3.
Como característica da terceira onda, os discursos anteriores são retomados
e observados a partir de novas perspectivas: além da abordagem voltada para os
direitos humanos, nas décadas de 1960 e 1970 as mobilizações contra a guerra e o
fortalecimento dos “novos costumes” (ideal hippie), pretendiam romper com os
antigos hábitos e pensamentos (cultura)4.
No Brasil, ainda permeado pela segunda onda, o movimento
feministapermitiu uma abertura para as transições no panorama político. No
processo de enfraquecimento do regime militar, a participação feminina na
economia crescia e adquiriu certo protagonismo, possibilitando maior liberdade e
independência. Já no período de redemocratização, o “Lobby do Batom” garantiu à
Constituição de 1988 pontos pertencentes à luta estrutural do feminismo,como o
planejamento familiar, a existência de creches e o combate à violência contra a
mulher. A bancada, suprapartidária, atuou como um “bloco de gênero” aprovando
cerca de 80% dos seus pedidos5.
Hodiernamente, as ações dos movimentos feministas refletem no âmbito
social, isso porque suas pautas foram primordiais para o alcance da igualdade de
direitos entre mulheres e homens (ainda não alcançada), além da concessão
depolíticas públicas de saúde e segurança. No campo científico, os feminismos6
buscam reafirmar que mulheres não são inferiores, discurso identificado pelo
combate da visão biológica versus cultural da conceituação de mulher
fêmea/feminina7.

DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
3 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
4 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
5 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
6Aqui, refere-se que não existe apenas um feminismo, mas feminismos, como por exemplo o
feminismo negro, o feminismo liberal, interseccional, radical e etc.
7 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
2
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Assim, o presente artigo necessita retroceder historicamente, recorrendo a
obra de Simone de Beauvoir e suas compreensões acerca do gênero, abordadas em
“O segundo sexo”.
Subdivido em três capítulos, “Os dados da Biologia”, “História” e “Mitos”,
Beauvoir argumenta sobre as falsas inferioridades biológicas da mulher para com
o homem. A autora apresenta a subjugação do homem sobre a mulher como sendo
não justificável do ponto de vista biológico, haja vista que as diferenças biológicas
como a fisionomia ou a reprodução são um fato inegável, mas para a referência de
“fraqueza” e “inferioridade” são necessárias avaliações de significação pelo qual
perpassam esses termos8.
Ademais, expõe a ideia de que “o corpo da mulher é um dos elementos
essenciais da situação que ela ocupa neste mundo. Mas não é ele tampouco que
bastapara a definir”9. Nesse sentido, cada sexo possui um papel construído
socialmente, sendo que as justificativas para esses papeis são desprovidas de
qualquer fundamentação científica. Nesse aspecto, a autora enxerga a mulher como
“O outro”, de modo que está sempre relacionada ao “Um”: o homem10.
Historicamente, a mulher é relacionada àmaternidade, porém, com o
advento da propriedade privada, não só as terras eram de pertencimento dos
homens, mas também sua família e, consequentemente, a mulher. É por essa razão
que se afirma ser a história da mulher a história da herança, uma vez que com a
condição de herdeiros, os filhos homens são criados para enfrentar o mundo,
enquanto as mulheres são vistas como bens ou intermediadoras dessa herança –
como os casamentos arranjados – mas nunca detentoras das mesmas11.
Desde o patriarcado, o homem é construído como o provedor do lar, o ser
dominador, já a mulher é percebida como Outro, cite-se aqui a própria história da
Gênese, onde Deus cria a mulher a partir da costela do homem para que seja sua
companhia. Os mitos infundados da antiguidade contribuem para a condição de
submissão da mulher até hoje. Os ritos de casamento, os mitos sobre a
menstruação, o defloramento da mulher, a figura feminina mãe e a figura sexual.
Dessa forma, a mulher carrega um estigma, atribuído a partir de figuras que
representam algum desejo ou percepção masculina, mas não identificadas como
detentoras de desejos e/ou vontades próprias12.
A substituição do termo “sexo” para “gênero” realiza um giro conceitual,
atribuindo-lhe sentido cultural, com a pretensão de expandir a análise que foi
silenciada pela utilização do sentido biológico. Utilizando-se “gênero”, possibilitase a análise das identidades: feminino e masculino, conforme seus valores em dado
período histórico13.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Círculo do Livro, 1986. p.57.
10 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
11 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
12BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Círculo do Livro, 1986.
13 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
8
9
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Ainda que apresente inovação, Beauvoir é alvo de críticas pelo movimento
feminista,indicando que o termo escolhido seria relacionado ao pensamento
masculino e seus vícios14.O contraponto principal à obra de Beauvoir pode ser
evidenciado por Judith Butler, autora de “Problemas de Gênero”, trazendo à luz os
pensamentos relativos a identidade binária de sexo, gênero e corpo15.
Butler descreve sobre as duas instituições responsáveis pela proposição
política do gênero: o falocentrismo e a heterossexualidade. Nesse sentido, afirma
que para formular uma ressignificação da noção de gênero é preciso analisar as
interseções políticas e culturais em que resultam na definição deste termo. A
autora analisa que se o status construído de gênero independe do sexo, haveria
uma inconstância em seu significado. Em outras palavras, o termo homem e
masculinopodem significar, ao mesmo tempo, tanto um corpo feminino como um
corpo masculino, assim como mulher e feminino, podem significar um corpo
masculino ou feminino16.
No entanto, o desenvolvimento do pensamento científico e reflexivo não é
exclusivo de uma obra ou autora, mas um apanhado de inúmeras pesquisadoras e
pesquisadores que se dedicaram à explicaçãodo paradigma de gênero. Dessa
forma:
[...] o termo gênero não está adstrito ao sexo ou à categoria
social mulher, [...] referenciam o grito de dor e a incessante
busca pelo reconhecimento enquanto agentes portadores de
desejos e de direitos que longinquamente delimitam seus
espaços existenciais17.
Por esse motivo, é necessário pontuar a contribuição de Alain Touraine aos
estudos de gênero, uma vez que descreve como a superação da dominação
masculina se dá também pela superação do modelo heterossexual e a
binariedadehomem/mulher. O autor permite a visibilidade não só aos gays e
lésbicas, mas também aos transexuais e bissexuais, drags, travestis e outros grupos
“antes definidos mais por formas de sexualidade do que pelo sexo do parceiro ou
da parceira”18. Assim, esse novo conceito de gênero não é mais um simples
substituto para “sexo”, mas um termo que abrange toda a pluralidade de
sexualidades19.
Ademais, a obra de Pierre Bourdieu possibilitou identificar que a presença
feminina está marcada, na verdade, pela sua ausência na história. Os discursos
DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.58.
15 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. Trad. de Renato
Aguiar.6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
16 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. Trad. de Renato
Aguiar.6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
17 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.57.
18TOURAINE, Alain. O mundo das mulheres. Trad. Francisco Moras. Petrópolis: Vozes, 2007. p.23-24.
19 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
14
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produzidos a partir da ideia de desigualdade natural entre os homens e as
mulheres reforçam a ideia de que o destino das mulheres deve ficar em segundo
plano, e assim, a submissão por parte delas passa a ser parte obrigatória e
satisfatória da história do homem20.
Desta maneira, o sistema de dominação é mantido de forma que suas
instituições, como a família, a escola, a igreja, o Estado, são – não apenas –
simbolicamente espaços masculinos onde a mulher é posta em segundo plano e,
assim, a invisibilidade das mulheres é mantida em todos aspectos sociais21.
Para Bourdieu, a diferença entre o masculino e o feminino, assim como em
Beauvoir, se dá pela construção social, de forma que a mulher passa a ser
classificada, separada e ocultada nos meios vinculados ao homem. O autor explica
como a virilidade está ligada a exclusão da feminilidade do corpo do homem e é
trabalhada inversa e proporcionalmente no corpo da mulher, ou seja, da mesma
maneira que há a construção do masculino com a negação da parte feminina no
homem, há a construção do corpo feminino e seus exercícios, como boas maneiras
e lições domésticas22. Dessa maneira, Dias e Costa ressalvam que:
A retomada de categorias com pré-questionamentos a partir
de uma ressignificação na escala social, valorando a sua
posição, advém de explorar e possibilitar o ser interior, a fim
de despertar para uma existência diversa da que é imposta
pela dominação, o que estrategicamente e pelo próprio
habitus social reforça ainda mais o aniquilamento psíquico,
social e cultural do indivíduo23.
Essa naturalidade sobre a ordem social reforça o lugar da mulher, seja no
trabalho ou no lar, e a oprime enquanto sujeito de vontades e desejos. O sentido de
uma liberação sexual para as mulheres, então, é existencial, “poder exercitar suas
capacidades de escolhas e de viver com liberdade e autonomia seus
sentimentos”24.
A conceituação de gênero, portanto, está sempre em construção pelos
movimentos feministas, a fim de alcançar uma sociedade mais justa e igualitária
para todos e todas, culminando na luta por direitos humanos25.

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner.Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2002.
21 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2002.
22BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner.Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2002.
23 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.61.
24 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p.61.
25 DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
20
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3 Os impactos do gênero no sistema prisional: um olhar desde a criminologia
3.1 Criminologia androcentrista: justiça penal, criminalidade, criminalização
e o feminino

O movimento feminista, compreendido aqui como um sujeito coletivo,
possibilitou o equilíbrio entre a ausência do feminino e um saber masculino
onipresente, trazendo consigo os estudos de gênero e o enfrentamento da
Criminologia androcentrista.
A Criminologia, desde seus primeiros esboços – como, por exemplo, o
MalleusMaleficarum– manteve-se prisioneira do pensamento androcêntrico, em
primeiro lugar porque na sua manifestação como ciência no positivismo, seu
objeto de estudo centrava-se no crime e nos criminosos, em segundo, porque o
saber-poder advinha dos criminólogos26.
O MalleusMaleficarum, identificado como “obra teórica fundacional do
discurso legitimador do poder punitivo” foi um dos primeiros modelos de
criminologia e criminalística, abarcando direito e processo penal27.Além disso,
destacou-se por sua misoginia e antifeminismo, exigindo uma natureza feminina
aprisionada e incompatível com o exercício de direitos (políticos ou legais).
A falta de prestígio de gênero possui razões ancestrais, principalmente
observadas no período medieval, onde a repressão às bruxas justificava-se pela
perseguição de satã como inimigo primeiro da humanidade que não podia ser
combatido fisicamente, encorajando o ataque contra as mulheres28.Esse modelo de
mulher, concentrado em uma visão negativa e potencializado pela religiosidade, foi
mantido no período moderno, trazendo seus efeitos até a contemporaneidade.
Nesse mesmo contexto, a obra de Kraemer e Sprenger29adveio da
necessidade criada pela Igreja de se combater a união entre o Diabo e a figura
feminina, onde os atos de bruxaria praticados estariam intimamente relacionados
com a inferioridade genética da mulher30.
Essa deformidade feminina descrita pelos inquisidores se relacionava com a
história de criação da mulher, moldada a partir de uma costela, ossos curvos que
indicariam uma posição contraposta à postura vertical masculina e que, conforme
lecionavam os ideais inquisitórios, demonstravam uma tendência feminina a ter

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
27 ZAFFARONI, Eugenio Raul. BATISTA, Nilo. ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. Direito Penal
Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2015.
28DIAS, Felipe da Veiga; COSTA, Marli Marlene Moraes da. Sistema Punitivo e Gênero: uma
abordagem alternativa a partir dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
29KRAEMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos,
1991.
30 ZAFFARONI, Eugenio Raul. BATISTA, Nilo. ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. Direito Penal
Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2015.
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“menos fé”, portanto “mais capaz de ofender o Criador”, improvisando uma
etimologia da palavra “feminina – fee minus”31.
Para os inquisidores, o diabo materializava-se nas bruxas, testando a fé dos
homens e também das mulheres virtuosas, pois mesmo aquelas que possuíam “boa
conduta” perante a Igreja seriam suscetíveis aos encantos infernais, uma vez que
as mulheres eram seduzidas mais facilmente pelo pecado32.
Passados alguns períodos históricos, os ideais da ciência moderna vieram a
ser implementados no positivismo criminológico de Césare Lombroso, Enrico Ferri
e Rafaele Garófalo, consagrado como o paradigma etiológico da criminologia. A
adoção do positivismo resultou na criminalidade como um “fenômeno natural,
causalmente determinado”33. Lola Aniyar de Castro34reforça a influência do
positivismo na criminologia, de tal forma que seria considerada seu tout court,
prevalecendo sobre a criminologia clássica – que a antecede35 –, a crítica e a
interacionista.
Nessa “antropologia criminal”, o estudo direcionava-se ao homem
delinquente, um indivíduo diferente dos demais, em razão de suas limitações
morais e estruturais: era inferior, uma “raça distinta”, os loucos morais, os
inadaptados, os desagregados sociais, os chamados “delinquentes natos”36. Nesse
mesmo sentido, Sérgio Shecaira37afirma que Lombroso tomou as ideias dos
fisionomistas e construiu seu retrato do delinquente, utilizando-se de medições da
estatura, do tórax, peso, incidência de barba em maior ou menor grau, conferindo
patamar científico ao seu estudo.
Ademais, sustentou que o criminoso era a regressão do homem ao
primitivo, um selvagem que desde seu nascimento é delinquente. CésareLombroso,
em “Medicina Legal” pontuou que reconhecia a existência de diversas causas que
determinam o delito e o produzem, citando também os problemas sociais.
Entretanto, a escola resolveu centrar-se nas causas antropológicas individuais,
com o pretexto de que ali se poderia intervir e solucionar o atraso de alguns
sujeitos.
Nesse sentido, Gabriel Anituaadverte a postura de ocultação dos problemas
sociais, políticos e econômicos que recaem na questão criminal como a principal
recriminação do positivismo criminológico38.
ZAFFARONI, Eugenio Raul. BATISTA, Nilo. ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. Direito Penal
Brasileiro: primeiro volume – Teoria Geral do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 512.
32 ZORDAN, Paola Basso Menna Barreto Gomes. Bruxas: figuras de poder. Estudos Feministas,
Florianópolis, 13(2): 331-341, maio-agosto/2005.
33 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos de
violência na era da globalização. Livraria do advogado, 2016. p. 47.
34 CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da libertação. Rio de Janeiro: Revan, 2005.
35 Porém não é considerada por alguns autores como “criminologia”, haja vista o reconhecimento
dessa denominação ter sido concedido apenas com o advento da criminologia positivista.
36 OLMO, Rosa del. A América Latina e sua criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2004. Acrescente-se a
contribuição de CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da libertação. Rio de Janeiro: Revan, 2005.
37 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2. ed. São Paulo: RT, 2008.
38 ANITUA, Gabriel Ignácio. História dos pensamentos criminológicos.Rio de Janeiro: Revan: ICC,
2008.
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É nessa conjuntura que os estudos sobre o desvio da mulher se constituem,
época em que as teorias da determinação biológica e psicológica do
comportamento (criminal) feminino, são analisadas na obra A mulher delinquente
escrita por Lombroso e Ferrero, datada de 1982.
Os autores Lombroso e Ferrero, asseveram que a mulher é biologicamente
um ser ocioso e pacífico, sendo mais submissa à lei penal. Assim como suas
pesquisas acerca do público masculino, Lombroso examinou as penitenciárias
femininas, definindo distinções entre as mulheres recolhidas com base em
categorias equivalentes ao delito praticado: “criminosas natas, ocasionais,
ofensoras histéricas, criminosas de paixão, suicidas, mulheres criminosas
lunáticas, epilépticas e moralmente insanas”39.
Percebe-se que a criminologia positivista é interligada com os estereótipos
de gênero, reduzida ao determinismo psicológico e biológico, quando não ausente
dos discursos criminológicos40. O positivismo criminológico, na percepção de
Gabriel Anitua41, reforça nos escritos de Lombroso as características previstas já
no período medieval, indicando as mulheres comoperversas, de sexualidade
exacerbada, lascívia e caráter vingativo.
A dominação masculina nos espaços de produção do conhecimento e
também a participação das instituições formadoras de pensamento foi decisiva
para que o sistema penal reproduzisse os papeis de gênero construídos pela
sociedade.
A construção social do gênero, abordada anteriormente, é um fator
importante para que se possa compreender a imbricação dos termos
criminalidade, criminalização, justiça penal e mulher/feminino42.
Entretanto, somente com a ruptura epistemológica entre a criminologia
etiológica e a criminologia da reação social é que se possibilita o diálogo com uma
perspectiva de gênero, orientada pelos questionamentos acerca da posição da
mulher no universo da criminalidade e no sistema de justiça. Por conseguinte,
ainda que a Criminologia crítica tenha papel denunciativo no que diz respeito ao
funcionamento do sistema penal e suas controvérsias, não existe integração
suficiente com a Criminologia feminista43.
A Criminologia crítica decifra a seletividade no funcionamento do sistema
de justiça criminal, orientando-se por variáveis no plano material e simbólico,
onde respectivamente encontram-se as posições sociais e os papéis interpretados.
MENDES, Soraia da Rosa. (Re)pensando a criminologia: reflexões sobre um novo paradigma desde
a epistemologia feminista. 2012. Tese (Doutorado em Direito, Estado e Constituição). Universidade
de Brasília. Brasília, Brasil. p. 43.
40 MATOS, Raquel Maria Navais de Carvalho. Vidas raras de mulheres comuns: Percursos de vida,
significações do crime e construção da identidade em jovens reclusas. 2006. Tese (Doutorado em
Psicologia). Universidade do Minho. Braga, Portugal.
41 ANITUA, Gabriel Ignácio. História dos pensamentos criminológicos.Rio de Janeiro: Revan: ICC,
2008.
42 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
43 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
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Essas se posicionam, ainda, como independentes ou dependentes, de modo que ou
condicionam a seletividade do sistema ou são condicionadas por sua
seletividade44. Assim, se diz que “o sistema da justiça criminal, portanto, a um só
tempo, reflete a realidade social e concorre para a sua reprodução”45.
Se, por um lado, a complexidade da questão criminal deve passar pelo olhar
da Criminologia crítica, por outro, a combinação entre a questão feminina e a
criminal abrange o contexto de uma teoria da sociedade. Isso significa dizer que a
sinergia entre esses dois paradigmas é imprescindível: a análise da criminalidade
também deve transitar pelas variáveis do gênero46.
No que concerne ao controle social, indica-se a existência de um
“macrossistema penal formal”, constituído pelas instituições informais (família,
escola, mídia falada, escrita, internet, religião, mercado de trabalho e etc.) e
formais (Polícia, Ministério Público, Justiça, sistema penitenciário e etc.)47.
Esses mecanismos de controle são estruturados socialmente, reproduzindo
assimetrias e construindo estereótipos que desembocam na clientela dos sistemas
penitenciários, marcados pela seletividade característica da função real – e não
declarada – que fazem parte das sociedades capitalistas patriarcais. É a partir daí
que se identifica o modo de operação do sistema, seletivo e estigmatizante,
construindo a criminalização da exclusão social e da pobreza, além de captar,
majoritariamente, indivíduos de cor não branca e masculinos48.
Dessa maneira, a variável do gênero permitiu a ampliação e confirmação
dos resultados de análise da seletividade do processo de criminalização da
criminologia crítica, porém a integração entre a realidade social e a seletividade
deve ser medida não só pelas posições sociais ou sua reprodução, mas também a
partir dos papeis e esferas na divisão social do trabalho. Na esteira da sociedade
patriarcal, o protagonismo dos homens esteve vinculado à esfera produtiva, ao
contrário, as mulheres eram destinadas ao círculo reprodutivo49.
Na esfera pública, local de produção material, o homem ocupa os espaços e
detém o estereótipo racional e viril. Concentram-se nesta esfera os campos de ação
de maior prestígio, como da política e economia. Já na esfera privada, lugar da
reprodução natural, ou mundo de vida, a mulher é a principal vítima do

BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
45 BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999. p. 42.
46 BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
47 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
48 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
49 BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
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aprisionamento de sua sexualidade dentro das relações familiares, tendo sua
imagem construída como um corpo fragilizado e passivo, um “não-sujeito”50.
Essa (re)produção de simbolismos estruturais sustenta a condição natural
da diferença entre o homem e a mulher, caracterizada como distinção biológica,
própria do viés que silencia a construção social de gênero. De outro lado, percebese que essa diferenciação tem como fator determinante os valores culturais e
históricos da sociedade. Sustenta-se, portanto, que a mulher passa por um
processo de dupla exclusão, caracterizada pela invisibilidade social e, do mesmo
modo, a inobservância de suas particularidades também no sistema prisional51.
É por essa razão que a mulher encarcerada representa a transgressão em
dois níveis distintos: a ordem da sociedade e a ordem da família, momento em que
se considera afastada do papel de esposa e mãe que exerce no espaço privado.
Mulheres que exercem papeis socialmente estabelecidos como masculinos e
infrações realizadas em contextos de vida diferentes daqueles impostos pelos
padrões socialmente construídos (terrorismos, crimes praticados com violência
brutal, abandono da família) são alguns exemplos de ofensa a construção dos
papeis de gênero52.
Além disso, o sistema de justiça criminal atua em conjunto com o controle
social informal, haja vista que na falha do controle informal (exercido pelo
patriarcado privado) garante-se a aplicação do controle formal (patriarcado na
esfera pública), à exemplo da criminalização do aborto, que demonstra o
posicionamento da mulher como autora e vítima dessa disciplina53.
A manutenção da estrutura de gênero a partir dessa criminalização
primária e sua função, pode ser identificada em três direções: a) serve para
representar o papel da mulher na esfera privada (reprodução natural); b) assegura
o domínio patriarcal sobre a mulher; c) impõe papel subordinado na formação de
patrimônios e no regime da transmissão da propriedade54. Em outras palavras, os
destinatários do sistema de justiça criminal são sujeitos que desempenham papeis
masculinos, de modo que a incidência sobre a população feminina é
consideravelmente menor.
Ademais, é necessário elucidar que a emergência da prisão como uma
forma de punição pública era destinada aos homens, de modo que as mulheres
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017. Note-se a contribuição de BARATTA, Alessandro. O
paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80). In: CAMPOS, Carmen Hein
de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
51 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017.
52 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Pelas mãos da criminologia: o controle penal para além da
(des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan, 2017. Note-se a contribuição de BARATTA, Alessandro. O
paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana(p. 19-80). In: CAMPOS, Carmen Hein
de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
53 BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
54 BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
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tornavam-se reféns das instituições psiquiátricas. As instituições mentais
assumem um papel de controle similar ao que ocorre nas prisões: enquanto os
homens são construídos como criminosos, as mulheres são construídas como
loucas55.
Por esse motivo, quando captadas pelo cárcere – que é o ambiente de
controle masculino – as mulheres recebem outro tipo de tratamento do sistema
criminal, principalmente no que diz respeito à sua educação e formação
profissional, reduzindo-as a proletárias fieis e esposas56.
Dentro do sistema carcerário, a reprodução dos papeis femininos
construídos socialmente são determinantes para a manutenção de sua
invisibilidade. Nesse sentido, Angela Davis expõe que as prisões femininas são
baseadas na reabilitação da mulher através da assimilação do correto
comportamento feminino, o que significa torna-las experts em atividades
domésticas, como limpeza, preparação de alimentos e costura57.
A mesma autora afirma que as mulheres, quando condenadas, não possuem
liberdades e direitos, tal qual sua vivência no “mundo livre”, onde não podem
reivindica-los. O cumprimento da pena em relação aos homens implica na perda de
direitos e liberdades, mas o ponto de divergência está na possibilidade de
redenção dos condenados através da autorreflexão, do estudo e do trabalho, ao
passo que às mulheres não se reconhece a posse desses direitos, portanto tornamse inelegíveis para a salvação/resgate. Novamente, os criminosos são vistos como
violadores do contrato social, ao passo que as criminosas violam princípios morais
fundamentais da feminilidade58.
3.2 O cumprimento da pena de prisão pelas mulheres: como estereótipos de
gênero repercutem na execução penal
Passadas as considerações acerca dos processos de criminalização das
mulheres, notadamente pela manutenção do status quo social de subalternidade e
marginalidade, pretende-se responder ao problema de pesquisa proposto no início
deste artigo.
A seletividade do sistema penal, além de perseguir indivíduos masculinos e
não-brancos, prevê o controle residual feminino e, por conseguinte, os
estabelecimentos prisionais não são adequados para a recepção de mulheres
sentenciadas. De outra forma, a execução penal para as mulheres ocorre em um
ambiente projetado e estruturado para um público masculino, sem que haja
qualquer adequação às suas necessidades básicas.

DAVIS, Angela Yvonne. Are prisons obsolete?.Nova York: SevenStories, 2003.
Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana (p. 19-80).
In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999.
57 DAVIS, Angela Yvonne. Are prisons obsolete?.Nova York: SevenStories, 2003.
58 DAVIS, Angela Yvonne. Are prisons obsolete?.Nova York: SevenStories, 2003.
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A partir de consulta aos dados do INFOPEN59acerca da situação prisional
das mulheres, constata-se a existência de 1.418 unidades prisionais que possuem
população prisional feminina. Em sua maioria, esses estabelecimentos penais são
projetados para o público masculino, dado que ocupam 74% das estatísticas,
enquanto 7% femininos e 16% caracterizados como mistos60.
A Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) estabelece a separação por
gênero, tal disposição também foi incorporada à Política Nacional de Atenção às
mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional,
buscando atender as necessidades das mulheres presas mesmo em
estabelecimentos de arquitetura e serviços penais destinados aos homens. Ainda
assim, na prática, o sistema prisional que é adaptado para a custódia das mulheres
não consegue viabilizar o atendimento de suas especificidades, seja no que diz
respeito à saúde ou preservação de sua dignidade.
No campo das visitas sociais, tema do artigo 41 da lei supracitada, a
distribuição dos ambientes adequados nas unidades prisionais (femininos ou
“mistos”) indicam que 1 (um) a cada 2 (dois) estabelecimentos femininos não
contam com estes espaços. Da mesma forma, 3 (três) a cada 10 (dez) unidades
mistas não possuem infraestrutura capaz de cumprir o direito à visita social. Nesse
ponto, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Tocantins e Mato Grosso do Sul ficam
abaixo da média nacional, adicionando-se o caso do Distrito Federal, pois não
possui nenhum estabelecimento feminino61.
As visitas íntimas, caracterizadas como um direito das apenadas e previstas
no artigo 1º da Resolução nº 01 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária do Ministério da Justiça, podem ser entendidas comoa recepção de
cônjuge ou outro (a) parceiro (a) no estabelecimento prisional em que estiver
recolhida, em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam
asseguradas. Embora possua esse direito, apenas 41% dos estabelecimentos
femininos contam com local específico, no caso das penitenciárias mistas, 34%
viabilizam a visita íntima62.
A solidão da mulher encarcerada também ilustra seu tratamento
diferenciado, uma vez que os dados apontam os estados do Amazonas, Maranhão,
Paraíba e Rio Grande do Norte com a média de visitas 5 (cinco) vezes maior nos

INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Thandara Santos
(Org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional,
2017.
60 A crítica aqui segue no sentido de que um estabelecimento misto é apenas um local originalmente
masculino, mas ocupado por mulheres sentenciadas em celas ou alas específicas.
61 INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Thandara Santos
(Org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional,
2017.
62 INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Thandara Santos
(Org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional,
2017.
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estabelecimentos masculinos do que nos presídios femininos63. Nota-se aqui a
transgressão relatada anteriormente, em que a mulher condenada sofre uma dupla
retaliação, tanto do sistema de justiça criminal quanto de sua família, cônjuge ou
parceiro (a).
A maternidade nas unidades femininas ou mistas também é dificultosa, haja
vista que 14% dessas contam com berçário ou centro de referência maternoinfantil, destinados aos bebês com até 2 anos de idade. As creches, por outro lado,
destinam-se ao abrigo de crianças acima de 2 anos, ocupando 3% das unidades
prisionais (mistas ou femininas) do País64.
Quanto à educação, somente 25% da população prisional feminina realiza
atividade educacional, seja ensino escolar ou atividades complementares. A
porcentagem no Rio Grande do Sul é de 22%65.
4 Considerações finais
Ao longo da história, a mulher ocupou espaços de invisibilidade social,
retratada como um ser inferior por seus aspectos biológicos, silenciada por um
poder hegemônico masculino. No entanto, a luta protagonizada pelos movimentos
feministas trouxe à luz as reais diferenças entre homens e mulheres: a construção
social.
Utilizando-se do termo gênero com um novo significado cultural, pode-se
compreender o surgimento da subalternidade feminina e o funcionamento da
dominação masculina, que exclui, separa e apaga a mulher como protagonista de
sua própria história.
Por conseguinte, o impacto desses estereótipos poderá ser percebido nas
entranhas de uma criminologia androcentrista, seja ela marcada pelas
perseguições às bruxas da Idade Média e das concepções misóginas dos
inquisidores, seja elaevidenciada pelo domínio do poder-saber masculino na
criminologia positivista e seu objeto.
Além disso, ao resgatar a origem das prisões como punições públicas e as
instituições mentais, é possível concluir que os homens são construídos como
criminosos e as mulheres construídas como loucas.
Nesse pano de fundo, a Lei de Execuções Penais, artigo 3º, dispõe que “ao
condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela
sentença ou pela lei”. Uma vez condenada, em caso de cumprimento da sentença

INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Thandara Santos
(Org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional,
2017.
64 INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Thandara Santos
(Org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional,
2017.
65 INFOPEN Mulheres. Levantamento nacional de informações penitenciárias. Thandara Santos
(Org.). Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Penitenciário Nacional,
2017.
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criminal com pena privativa de liberdade, o ordenamento prevê a garantia de
restrição do direito de ir e vir, sem prejuízo de outros.
Entretanto, uma rápida consulta à base de dados do INFOPEN, destinada
especialmente à coleta de informações sobre as mulheres, revela o não
cumprimento da lei infraconstitucional, demonstrando que a condição estrutural
(e histórica) dos presídios brasileiros não se destina ao acolhimento das mulheres.
A partir disso, verifica-se o impacto de um sistema estruturalmente
preparado para violar os direitos da população carcerária feminina, de modo que
perpetua os estereótipos de gênero e submete a mulher a um tratamento
exclusivamente masculino.
Amparando-se na visão de Vera Andrade, a criminologia e o sistema de
justiça penal vivem seu maior desafio teórico-prático neste tempo de profundas
transformações. As relações sexuais e de gênero modificaram-se no contexto social
e cultural, exigindo atualização por parte dos estudiosos da criminologia.
Em suma, a legitimação de desigualdades inferiorizadas ou de igualdades
caracterizadoras só pode levar a um caminho: a manutenção de um sistema que
desde seu surgimento luta para sobreviver às crises das modificações humanas.
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Resumo: Desde 2012, diferentes instituições carcerárias masculinas brasileiras
têm inaugurado espaços específicos para LGBTs presos como resposta às situações
de violência experimentadas por essa população, algo que vem sendo tratado como
uma “política penitenciária” de humanização do tratamento penal. O presente
artigo procura analisar essas experiências a partir de suas contradições e disputas,
já que mesmo nesses espaços identificados pelos interlocutores como de
“proteção”, as violações de direitos permanecem e, em certos casos, até se
aprofundam em razão de sobrecargas penais experimentadas. O texto é fruto de
mapeamento nacional ainda em fase de desenvolvimento, de natureza quantiqualitativa.
Palavras-chave: Prisões. Alas LGBT. Tratamento Penal. Questão Penitenciária.
Abstract: Since 2012, diferent brazilian male prison institutions have inaugurated
specific spaces for LGBTs arrested in response to the situations of violence
experienced by this population, something that has been treated as a "penitentiary
policy" for the humanization of criminal treatment. This article tries to analyze
these experiences from their contradictions and disputes, since even in these
spaces identified by the interlocutors as "protection", violations of rights remain
and in some cases even deepen due to criminal overloads experienced. The text is
the result of national mapping still in the development phase, of a quantitativequalitative nature.
Keywords: Prisons. LGBT Wings.Criminal Treatment.Penitentiary Issue.
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1. Introdução
Desde 2012, diferentes instituições carcerárias masculinas brasileiras têm
inaugurado espaços específicos para LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais1) presos como resposta às situações de violência experimentadas por
essa população, algo que vem sendo tratado como uma “política penitenciária” de
humanização do tratamento penal. Com o advento da Resolução Conjunta n. 1 de
2014 (CNCD-LGBT/CNPCP), galerias ou alas específicas para essa população
passam a ser algo recomendado pelo Governo Federal, ratificado em diretrizes
ainda em construção como aquelas encontradas no documento “Postulados e
Princípios para a Política Nacional de Diversidades no Sistema Penal” do
Departamento Penitenciário Nacional. Embora ainda sejam poucas as instituições
com espaços como esses – em torno de cem unidades possuem cela ou galeria
específica de acordo com o Infopen de 20172 – essas experiências já podem ser
analisadas naquilo que têm de contribuições e de limitações, mas sobretudo como
arena de disputas e de contradições naquilo que prometem e que efetivamente
cumprem.
Através de um projeto nacional de mapeamento da situação de
encarceramento de LGBTs denominado Passagens – Rede de Apoio a LGBTs nas
Prisões, buscamos identificar as casas prisionais que possuem galerias ou alas
específicas para o recolhimento de LGBTs presos – em outras palavras, espaços
maiores do que simplesmente uma cela e que, em razão disso, acabam contando
com uma atenção maior dos gestores e trabalhadores penitenciários para a
manutenção das suas estruturas e atendimento às demandas dos sujeitos. Ao todo,
foram identificados oito espaços (no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso,
Paraíba, Pernambuco e Ceará), de modo que, atualmente, o projeto já pôde
conhecer e analisar as experiências de metade dessa amostra. As incursões
empíricas no campo têm oferecido possibilidade de recolher narrativas de pessoas
presas e de trabalhadores penitenciários em torno da questão do gênero e da
sexualidade na prisão, revelando que, mesmo nesses espaços identificados pelos
interlocutores como de “proteção”, as violações de direitos permanecem e, em
certos casos, até se aprofundam em razão de sobrecargas penais experimentadas.

1 Embora saibamos que as mulheres cisgênero lésbicas – aquelas que foram identificadas como
mulheres no nascimento e concordam com essa identificação de gênero, e que se relacionam erótica
e afetivamente com outras mulheres – são presas em cárceres femininos, podem existir mulheres
transexuais e travestis em prisões masculinas que se relacionam com outras mulheres ou com
homens e mulheres, motivo pelo qual mantemos a sigla completa “LGBT” para nos referirmos à
população privada de liberdade em cárceres masculinos.
2 BRASIL, Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Brasília:
Departamento Penitenciário Nacional, 2017.
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O projeto é uma iniciativa da organização não governamental Somos –
Comunicação, Saúde e Sexualidade, com financiamento do Fundo Brasil de Direitos
Humanos. As atividades envolveram, até o momento, entrevistar 16 pessoas presas
e 12 trabalhadores, divididos entre técnicos com formação graduada e
profissionais de segurança. As entrevistas, essencialmente qualitativas, se
organizam em torno do tema de ser LGBT na prisão e se valem, por isso, da técnica
de história oral temática, com recurso a um roteiro de tópicos-guia. Além dela,
estamos aplicando um questionário on-line com todas as casas prisionais
brasileiras na intenção de obter também informações quantitativas. Até o presente
momento, podemos apontar que a organização de uma ala ou galeria específica
envolve gerir como os sujeitos destinatários desse espaço serão selecionados – o
que, em alguns casos, é feito por autodeclaração, e em outros, é tarefa dada aos
próprios presos ou a profissionais da psicologia. Essa decisão sempre envolve
perdas e ganhos: se a pessoa precisa apenas se autodeclarar LGBT, ganha-se em
autonomia, embora algumas narrativas apontem que homens fora da categoria
LGBT têm se aproveitado do espaço “mais seguro” ao se declararem como tais; se a
identificação é feita por psicólogo, há sempre o risco de dizer o que o outro é e
através de metodologias pouco confiáveis.
A psicologia consolidou-se no século XX como uma área específica de
formação para explicar identidades e sexualidades dissidentes da norma e
diagnósticá-las a partir de sua diferença3. Ou seja, a psicologia, geralmente, é
convocada a gerir esses corpos, bem como a executar a manutenção do que é
compreendido como normal através de processos de regulação social
patologizantes, de correção e de docilização destes sujeitos. Dessa forma, torna-se
discutível e perigoso como as práticas psi podem ser operacionalizadas em relação
a populações que tendem a ser lidas como anormais e, portanto, estigmatizadas,
especialmente no contexto de privação de liberdade.
2. Mapeamento do encarceramento LGBT: estado da arte
Sabemos que o Brasil não possui dados estatísticos fidedignos sobre a
situação experimentada pela população LGBT privada de liberdade. Segundo
informações coletadas pelo Departamento Penitenciário Nacional, há pelos menos
101 unidades prisionais que destinam espaços específicos à população LGBT no
Brasil, subdidividas em “alas”, “celas”, ou “galerias”, havendo 1.730 pessoas
privadas de liberdade que se declararam LGBT. Entretanto, sabemos também que
no cotidiano de trabalho essa classificação dos sujeitos em termos de gênero e
sexualidade é muito mais complexa e envolve negociações, impasses e
contradições próprias do fenômeno prisional. Em São Paulo, por exemplo, o
3 MATTOS, A., CIDADE, M. L. R. Para pensar a cisheteronormatividade na psicologia: lições
tomadas do transfeminismo. Periódicus, Salvador, v. 1, n. 5, Junho, 2016. P. 23-31. Disponível
em:<https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/viewFile/17181/11338>.
Acesso em: 19 nov. 2018.
23

Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721
Número 28 – Janeiro/Junho 2019
www.sociologiajuridica.net
representante de uma instituição que visitamos afirmou no decorrer da pesquisa
que não havia cela específica, por outro lado algumas travestis denunciaram que
eram impedidas de acessar determinadas alas. O contrário também é verdadeiro,
pois verificamos também que em presídios com alas para LGBT havia pessoas que
não acessavam esse espaço por falta de espaço ou por outros motivos, como a
opinião de um técnico sobre a pessoa não ser LGBT “de verdade” ou porque a
representante daquele espaço, pessoa LGBT presa, não aceita determinadas
pessoas que já conhece da rua.
O número de pessoas LGBT presas publicado pelo Governo Federal também
não parece corresponder à realidade. Somente em São Paulo há uma estimativa de
que existam mais de 5.000 presos LGBT, de acordo com informação parcialmente
levantada pela Secretaria de Administração Penitenciária desse Estado,
fundamentada em pesquisa que está sendo aplicada pela instituição e que não é
conclusiva por estar em andamento. Em matéria da Revista Veja sobre a realidade
prisional de São Paulo em relação aos LGBT, afirma-se que existiam naquele
momento, somente em relação à população trans, 1.048 travestis e 88 transexuais
privada(o)s de liberdade no Estado4. Tendo essas contradições em consideração,
entendemos como fundamental as pesquisas que se dediquem a mapear essa
população, ainda que saibamos que esse número sempre vai ser aproximado e
jamais exato. Isso porque é preciso considerar as formas como os sujeitos se
nomeiam e são nomeados na prisão, o fato de as pessoas não quererem afirmar
suas sexualidades e gênero e a possibilidade de as pessoas não saberem se
distinguir dentro da sigla LGBT.
Sobre essa questão, vale a leitura de Zamboni5 e Boldrin6 sobre a nomeação
dos sujeitos de gênero e sexualidade dissidentes no interior das prisões. Podemos
perceber que as prisões não possuem capacidade de diferenciar em muitos casos a
orientação sexual da identidade de gênero, de modo que essas categorizações,
diretamente relacionadas a uma possibilidade historicamente localizada de gestão
das sexualidades e gêneros dissidentes, é a maneira encontrada para produzir a
diferença nesses sujeitos – homogeneizados pela categoria “homossexual” ou por
outras categorias êmicas como “bicha” ou “mona”. No passado7 também já
havíamos percebido que essas relações de nomeação e identificação são
negociadas e circunstanciais, envolvendo necessidades diversas – como, por
exemplo, quando uma travesti assume que seu companheiro é “tão puto quanto
4EDITORA ABRIL. Cadeia na capital se destaca pelo respeito adetentas transexuais: no Centro de
Detenção Provisória de Pinheiros II, medidas simples acabaram com a violência sexual contra essa
população. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/presas-transexuais-respeitocadeia-sao-paulo/>. Acesso em: 18 nov. 2018.
5 ZAMBONI, Márcio. Travestis e transexuais privadas de liberdade: a (des)construção de um sujeito
de direitos. Revista Euroamericana de Antropología, ano 2, p. 15-23, 2016.
6 BOLDRIN, Guilherme Ramos. Desejo e separação: monas, gays e envolvidos num presídio em São
Paulo. 219 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social, Universidade Federal de São Carlos, 2017.
7FERREIRA, Guilherme Gomes. Travestis e prisões: experiência social e mecanismos particulares de
encarceramento no Brasil. Curitiba: Multideia Editora, 2015.
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ela” [sic], aproximando o seu “marido” dela própria em termos identitários para
que não sofra violência na relação conjugal; ou, em outra situação, quando afirma
que são diferentes para se colocar circunscrita a um papel de gênero nessa relação.
Apesar dessas dificuldades, portanto, de saber exatamente quantos LGBTs
estão presos hoje no Brasil, almejamos contribuir para dar visibilidade a esses
números. A etapa de mapeamento de nossa investigação, assim, tem uma dimensão
qualitativa – quando visitamos instituições carcerárias e coletamos narrativas
orais, que serão abordadas no próximo tópico – e outra dimensão quantitativa,
possibilitada através de revisão documental e de literatura já publicada, como
também através de pesquisa com questionário que estamos aplicando com todas
as instituições prisionais brasileiras. Esse instrumento de coleta de dados está
sendo enviado por e-mail aos estabelecimentos e se baseia em questões que devem
ser respondidas considerando a Lei de Acesso à Informação. Até esse momento,
enviamos 378 e-mails aos estabelecimentos prisionais dos Estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Alagoas e Bahia e obtivemos o retorno de 50 formulários respondidos (13% de
resposta). É importante explicar que muitas instituições responderam apenas que
não preencheriam a pesquisa (não entrando, por isso, nesse resultado de 50
respostas), pois não estariam autorizadas pelos setores de ética em pesquisa e de
assessoria de imprensa das diferentes secretarias de justiça, direitos humanos,
segurança pública ou de administração penitenciária.
Até o momento, sabemos da existência de 261 presos LGBT através dessa
pesquisa por e-mail, sem considerar aqueles e aquelas que visitamos na pesquisa
in loco (e que aumenta esse número para, pelo menos, 495 – sem levar em conta os
números de São Paulo, que não respondeu a pesquisa e que pode chegar a 5.000
somente nesse Estado, como já dissemos. Nossa conclusão, ainda assim, é que esse
dado sempre se manterá subnotificado, e mesmo assim é representativo do
contexto de aprisionamento que essa população experimenta. Temos a hipótese
empírica, por exemplo, que os tipos de crime que em geral levam o aprisionamento
de LGBT (levando em conta uma das perguntas desse questionário e que tem nos
levado a crer que sejam o tráfico de drogas, o furto e o roubo) está relacionado com
maior tempo de encarceramento, considerando que são também os tipos de crime
que ensejam mais a prisão provisória – ou seja, ensejam que pessoas estejam em
prisões já cumprindo pena sem terem sido ainda julgadas). Esses tipos de crime
ocorrem em sua grande maioria em flagrante delito, de modo que atingem,
proporcionalmente, determinadas populações em situação de vulnerabilidade em
termos de raça, classe, gênero e sexualidade a serem mais presas provisoriamente
que outras pessoas.
Além disso, se considerarmos a pesquisa tipo censo8 realizada pela
Universidade de São Paulo em 2009 que afirma que o Brasil possui cerca de 8% de

8 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Projeto Mosaico Brasil. São Paulo: Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas, 2009.
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pessoas homossexuais e bissexuais no seu território9(e o fato de, em instituição
carcerária de São Paulo, a população LGBT já ter correspondido a 20% da
população prisional (segundo informações coletadas pela nossa investigação),
podemos indubitavelmente afirmar que LGBTs estão mais vulneráveis ao
aprisionamento que a população geral, especialmente as pessoas transexuais e
travestis que experimentam, no Brasil, situações de hiperpoliciamento e
vulnerabilidade penal10.
3. Intervenções: facções criminais, religiosidade e violações de direitos
Apesar dos dados oficiais apontarem a existência de pelo menos 101 celas
ou alas para LGBT em prisões brasileiras, nos dedicamos a conhecer a realidade
prisional daqueles estabelecimentos que possuem alas ou galerias, isto é, espaços
maiores e que geralmente estão atrelados a algum “projeto” institucional que
mantém o espaço. Isso não nos impediu, no entanto, de atender instituições que
nos procuraram espontaneamente e que nos ofereceram o que foi necessário para
as visitações sem gastos extras ao projeto, como transporte. Assim, visitamos até o
momento o Centro de Internação Provisória da Fundação de Atendimento
Socioeducativo e a Penitenciária Estadual Feminina Madre Pelletier em Porto
Alegre (RS); a Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, em São Joaquim de
Bicas, e o Presídio de Vespasiano, em Vespasiano (MG); a Penitenciária Feminina
Ana Maria do Couto May em Cuiabá, o Centro de Ressocialização de Cuiabá e a
Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa (conhecida como Mata Grande), em
Rondonópolis (MT); e o Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros (SP)11.
Belo Horizonte (MG) foi a primeira cidade escolhida para a execução do
projeto. Identificamos previamente que a região metropolitana dessa cidade
possuía dois estabelecimentos penitenciários com espaços específicos para acolher
LGBTs em cumprimento de pena privativa de liberdade, espaços esses que, na
atualidade, constituem a principal “política” penitenciária destinada a essa
população específica. São a Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria
(PPJSA), em São Joaquim de Bicas, e o Presídio de Vespasiano, em Vespasiano. O
projeto de criação das chamadas “alas LGBT” (na época, “ala rosa”) começou, na
verdade, no Presídio São Joaquim de Bicas 2, e com o tempo passou
completamente para as prisões antes citadas, onde existe até a atualidade12.

9 Nessa investigação, não foram consideradas pessoas trans (USP, 2009), embora saibamos que em
outros contextos nacionais a população transexual e travesti variaria entre 0,1% e 0,5%.
10 FERREIRA, Guilherme Gomes. Vidas lixadas: crime e castigo nas narrativas de travestis e
transexuais brasileiras. Salvador: Editora Devires, 2018.
11Embora tenhamos informações sobre o Rio Grande do Sul e São Paulo, optamos por centrarmos
análise, nesse texto, de nossas incursões em Mato Grosso e Minas Gerais.
12LAMOUNIER, Gabriela Almeida Moreira. Gêneros encarcerados: uma análise trans.viada da
política de alas LGBT no sistema prisional de Minas Gerais. 221 f. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais,
2018.
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3.1 Minas Gerais
Em Belo Horizonte, nos deparamos com diferentes posicionamentos
advindos dos profissionais em relação aos temas que investigávamos, desde
aqueles que acham que transgeneridades e homossexualidades não são naturais
(“o natural é homem e mulher” [sic]) até comentários que conseguiam diferenciar
orientação sexual e identidade de gênero, revelando que entre os próprios
trabalhadores havia também diferenças de interesse pela temática e pela busca de
capacitação continuada. Por outro lado, também identificamos que as capacitações
em gênero e sexualidade são desvalorizadas pelas gestões das casas, já que
algumas técnicas revelaram que não tiveram computadas pela administração
prisional os cursos que fizeram sobre esse tema. Além disso, foram repetidas as
falas de que o corpo trabalhador não recebe formações nessa seara organizadas
pelo Estado, de modo que se sentem abandonados e incapazes de entender as
demandas específicas da população LGBT.
Outro ponto que nos chamou a atenção é que, para diversos servidores,
chamar as pessoas trans pelos seus nomes sociais às vezes pode produzir, segundo
eles, humilhação para as presas, pois essas pessoas achariam que o uso do nome
social seria um deboche por parte do corpo técnico. Além disso, aqueles que se
esforçam em chamar as pessoas trans pelo nome social também sofrem chacota
por parte de seus próprios pares. Essas narrativas demonstraram que o
tratamento nominal de acordo com o gênero da pessoa ainda está longe de ser
alcançado, especialmente porque se utilizou diversas vezes a justificativa, ainda, de
que os servidores teriam uma dificuldade individual de lembrar o nome social, já
que teriam, obrigatoriamente, que lidar com o nome de registro (pois é esse que
consta nos registros do Infopen).
Em outras palavras, algumas pessoas afirmaram que possuem uma
dificuldade individual de lembrar o nome social (mesmo que isso tenha aparecido
de maneira repetida), e que isso não seria preconceito, mas uma dificuldade
pessoal. Além disso, o grupo entende que mudanças nessa seara não virão “de cima
para baixo”, com assinatura de resoluções ou outros documentos legais, mas com
uma mudança de postura das práticas sociais concretas; entendem, por isso, que a
instituição de um documento legal obrigando os trabalhadores a respeitarem o
nome social não se traduzirá em respeito real, pois as pessoas podem usar o nome
social e continuarem desrespeitando as transgeneridades. Queixam-se, por isso, da
falta de capacitações por parte do Governo de Minas Gerais – o que poderia servir
como um real convencimento das pessoas respeitarem a diversidade sexual e de
gênero –, dizendo que estão abandonados e pouco preparados para tratar de temas
de diversidade sexual e gênero.
Os servidores da área da segurança afirmaram se sentir desorientados em
virtude de inexistir algum manual ou normal técnica para o trabalho no chamado
por eles de “Pavilhão Homossexual”. Sobretudo da parte dos agentes da segurança,
foi exposta uma visão da pena privativa de liberdade confundida com castigo
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corporal (“aqui é lugar de castigo [sic]”). Um dos presentes afirmou achar
inconcebível que pessoas em cumprimento de pena possam praticar sexo,
criticando a customização dos uniformes pelas travestis e mulheres trans, e
dizendo que essas medidas criam privilégios e tornam o pavilhão uma “colônia de
férias [sic]”.
As servidoras da área técnica acentuaram a falta de capacitação dos
servidores no tema, o que dificulta a realização do trabalho com a população LGBT.
Sentem-se também despreparadas para o trabalho e assumem que precisam de
normas operacionais básicas para atenderem a população LGBT, podendo assim
fazer a distinção entre o que é privilégio e o que é violação de direitos. É
importante dizer também que identificamos diversas narrativas preconceituosas,
nesse caso especialmente da área técnica (como, por exemplo, dizendo que
travestis não são mulheres/do gênero feminino “de verdade”); algo corroborado
também pelas presas ao afirmarem que sentem um tratamento preconceituoso e
grosseiro de algumas profissionais, particularmente da equipe de enfermagem e
dos agentes de segurança.
Entre a população privada de liberdade, identificamos diferentes narrativas
sobre situações de violência, preconceito e discriminação que experimentam. Entre
essas situações, destacamos que: i) o grupo não tem podido receber a visita íntima;
ii) há diferentes queixas de falta de acesso aos tratamentos de saúde (entre essas
queixas, uma travesti não recebeu o exame do HIV que fez, ainda que seja direito
dela como paciente, e quando perguntou do documento um profissional da
segurança respondeu que “pra ele, ela poderia morrer de aids” [sic]); iii) o
“projeto” que criou o pavilhão dessa população já não atinge os objetivos
propostos e o grupo se sente abandonado, já que não existem mais ações como
antes; são frequentemente desrespeitados pelos agentes da segurança, que
chamam as travestis e gays de “desgraças, filhos da puta, etc.”.
Acho que há uns vinte dias atrás, mais ou menos, o agente
chegou na cela, uma travesti amiga minha pediu pra ele um
pão, porque ela tava com fome. Ele falou pra ela: “eu te dou o
pão se você me mostrar os seios”. Ela mostrou e ganhou o
pão, porque ela tava com fome, teve que mostrar.
Posteriormente, esse mesmo agente tava quebrando nossos
artesanatos num procedimento geral -o que não é permitido,
porque a gente têm autorização pra fazer os artesanatos, né,
o material é todo autorizado a entrar – eu fui reclamar com
ele e ele falou pra mim: “cala a boca, traveco”. Eu não
consegui me segurar, eu respondi pra ele: “eu sou traveco,
mas o senhor deve gostar, né, porque o senhor tava pedindo
pra ver o peito do travesti...”. Eu ter falado isso foi a pior
coisa que me aconteceu porque aí gerou muitas
consequências muito graves [...]. Devido eu ter falado isso
com ele, gerou um novo comunicado e uma acusação de
difamação, calúnia, desacato... Ele tá me acusando disso [...].
Além disso, fomos levados, eu e mais uma companheira
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minha, pra sala de segurança. E ficamos lá por 27 horas
recebendo gás de pimenta de cinco em cinco minutos, eles só
passavam, jogavam o gás de pimenta e diziam “boa noite”. A
gente ficou com fome... depois de muito tempo que a gente
conseguiu uma marmita pra comer, que as agentes
femininas nos deram, dormimos lá... no outro dia de manhã
levaram a gente pra enfermaria, mandaram a gente tomar
banho, a gente tomou banho e dormiu. A gente tava tão
cansada que a gente dormiu. Quando a gente acordou tavam
levando já a gente pro IML. (Relato de uma interlocutora).
Nos chamou a atenção também que apesar das diferenças identitárias, no
grupo essas especificidades são diluídas, de modo que a grande maioria se trata
como homossexual e se diferencia entre aqueles que são masculinizados e aqueles
que se feminilizaram – mais uma vez apontando para o caráter circunstancial e
negociável das identidades de gênero no interior das prisões. É importante
lembrarmos que a visita íntima é direito da pessoa presa, garantido pela legislação
brasileira e prevista na Resolução Conjunta n. 1 do CNPC e CNCD/LGBT de 2014:
“É garantido o direito à visita íntima para a população LGBT em situação de
privação de liberdade, nos termos da Portaria MJ nº 1.190/2008 e na Resolução
CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011”. Por esse motivo, entendemos como um
problema importante o espaço destinado a essa população não possuir estrutura
para a visita íntima, diferente do espaço dos homens e das mulheres (no caso dos
homens cis, há a estrutura e a demanda, inclusive com fila de espera; no caso das
mulheres cis, há a estrutura, mas não há a demanda). Essa situação foi trazida
pelas pessoas privadas de liberdade, mas também corroboradas em entrevistas
com profissionais da unidade prisional.
Outras denúncias dão conta de que não há regularidade na testagem da
população LGBT para HIV, e há distribuição de preservativos com data de validade
expirada, situação que acentua a vulnerabilidade dessa população à infecção,
sobretudo no contexto prisional. Ainda, nos relataram que alguns agentes
procedem de forma a provocar animosidades entre os sujeitos do pavilhão LGBT,
impondo punições coletivas por faltas individuais (por exemplo: “todos vão ficar
sem banho de sol por culpa de fulano; resolvam-se com ele [sic]”. Dessa maneira, o
banho de sol passa a não ser regular. Além disso, nos relataram que há no pátio da
unidade prisional um ferro onde os apenados ficam presos como forma de punição
por mau comportamento. A permissão de saída para o trabalho não é concedida
aos apenados que ingressaram no regime semiaberto.
3.2 Mato Grosso
Embora não previsto, as nossas atividades em Cuiabá iniciaram com uma
visita rápida à penitenciária feminina, onde não há ala específica para lésbicas e
homens trans – o que é uma realidade nacional, já que essa população não possui,
em geral, essa demanda. Nessa casa prisional em específico, identificamos que há
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uma boa relação entre as presas lésbicas e as trabalhadoras, expressa, entre outras
coisas, pela possibilidade de casais homossexuais permanecerem juntas nos
espaços de cumprimento da pena. Assim como em Minas Gerais, há a presenta do
GIR – Grupo de Intervenção Rápida – que aqui parece estar mais conectado àquilo
que se propõe em comparação à realidade mineira, já que as agentes pertencentes
a este grupo não se caracterizam por vestimenta desnecessariamente militarizada
e percorrem os corredores da instituição com identificação e sem cobrimento dos
rostos.
Existe, por outro lado, um apagamento das identidades transmasculinas,
verificado pelo desconhecimento das profissionais contatadas sobre o que é um
homem transgênero e qual a diferença dele para aquelas mulheres lésbicas
consideradas mais masculinizadas. Entendemos que isso não é algo particular
desta casa prisional, mas uma realidade social do conjunto da sociedade brasileira,
que tem dificuldade em entender as nuances diferenciadoras daquilo que é
orientação sexual para aquilo que é identidade de gênero. Além disso, parece-nos
que a questão penitenciária é, por excelência, um dos lugares que abrem
possibilidade para maior hibridez e diluição dessas diferenças: na medida em que
as pessoas não têm saciadas as suas necessidades da barriga13, não podem, como
consequência, saciar as suas necessidades da fantasia. A prisão acaba por
congregar contingente populacional já vulnerável em termos socioeconômicos, que
não têm, em geral, condições concretas para pensar sobre suas próprias
existências. Nesse sentido, nos perguntamos em que medida homens transpodem
ter condições de demandar direitos relacionados às suas identidades ou se, ao
contrário, acabam aceitando serem chamados por nomes femininos e serem
identificados, no contexto da prisão, como mulheres masculinas (ou, nos termos da
cadeia, como “paizinho”, “sapatão”, “machorra”, etc.) – não porque a prisão seria
resistente a reconhecer essas identidades, mas sim como imperativo daquilo que
experimentam e de serem considerados (para eles próprios), de antemão, como
sujeitos sem direitos.
Em relação às casas prisionais masculinas que visitamos no contexto matogrossense, consideramos que a participação dos servidores em relação ao projeto
foi produtiva e valiosa, entretanto, avaliamos que essa participação se deu
genericamente pela via do senso-comum, de modo que poucos participantes
procuraram basear seus argumentos em reflexões críticas da realidade. Embora
valorizemos a participação dos servidores que estiveram dispostos a estar conosco
naquele momento, entendemos que profissionais representantes do Estado não
podem argumentar práticas de tratamento penal baseadas em crenças religiosas, o
que aconteceu em diversos momentos daquela manhã.
A influência da religiosidade na percepção dos servidores do sistema
penitenciário sobre a questão LGBT foi evidenciada através do atravessamento de
conceitos morais nitidamente cristãos em suas análises sobre a política de alas e
13MARX, Karl. O Capital, vol. I. Os Economistas. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São
Paulo: Abril Cultural, 1988.
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sobre os modos de vida das pessoas LGBT encarceradas. A perspectiva de alguns
servidores sobre a vida de gays e travestis encarcerados é marcada pelo senso
comum e pela noção de que esse grupo é suscetível a cometer crimes por viver de
forma “desregrada” e “promíscua”. Se por um lado a maioria dos servidores que
participaram das atividades é favorável a manutenção das alas para LGBT, isso não
impediu que esses mesmos servidores considerassem a homossexualidade,
bissexualidade e transexualidade como comportamentos desviantes e anormais,
não refletindo sobre como a normatização da heterossexualidade se relaciona à
violência contra essas pessoas.
Na experiência de pesquisa no estado do Mato Grosso, percebemos de modo
mais contundente a manifestação de opiniões baseadas em crenças religiosas,
exclusivamente cristãs, orientarem a reflexão dos servidores sobre o seu trabalho.
Entre uma maioria de servidores que se identificavam como católicos,
presenciamos a defesa do criacionismo por um professor que atua em uma das
unidades visitadas ao mesmo tempo em que, por grande parte do grupo, houve a
defesa de que o ensino sobre diversidade sexual e de gênero deve ser excluído do
debate público por ser responsabilidade exclusiva das famílias. Nesse episódio,
uma servidora da área administrativa acusou a equipe que estava orientando a
investigação de estar ensinando a ela como educar os próprios filhos e de interferir
em assuntos privados. Tal situação ocorreu durante a roda de conversa com os
servidores da casa prisional sobre diversidade sexual e de gênero no momento em
que debatíamos conceitos como Estado laico e liberdade de culto. Vale lembrar que
essa unidade prisional é, do ponto de vista da população presa, comandada
principalmente por pastores evangélicos de duas diferentes denominações
religiosas. Dos três pavilhões existentes na casa, um é comandado por uma facção
criminosa e dois por igrejas.
Assim, é importante salientar que a laicidade, compreendida como parte
fundamental do ideário da democracia moderna, quando precária, prejudica
significantemente a liberdade sexual e de gênero, bem como a liberdade religiosa,
em que determinados grupos de sujeitos são colocados como inferiores e outros,
como superiores de acordo com discursos estabelecidos por instituições religiosas
fundamentalistas. Para Torres14, sujeitos estigmatizados por corresponderem a
identidades e sexualidades dissidentes "têm sido tratados com uma violência
triunfante, por vezes sustentada por argumentos religiosos, na sociedade
contemporânea".
Além disso, se por um lado esses servidores argumentavam que
respeitavam a diversidade sexual e de gênero, por outro lado, diziam que ser
homem ou mulher era um dado da natureza e feito assim por Deus, e que
continuariam acreditando nisso e em uma educação baseada nos binarismos de
14TORRES, Marco Antônio. A importância da Laicidade para Liberdade Sexual e sexualidades
im/possíveis em contextos heteronormativos. In: NARDI, H. C.; MACHADO, P. S.; SILVEIRA, R. S.
Diversidade Sexual e Relações de Gênero nas Políticas Públicas: o que a laicidade tem a ver com isso?.
Porto Alegre: Deriva/Abrapso, 2015, p. 105-128.
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gênero, o que nos parece, no mínimo, contraditório. Dessa maneira, a discussão
sobre gênero como uma categoria cultural motivou diferentes participantes a
falarem também que a família heterossexual está sendo destruída; que o natural é
homem e mulher (a partir de uma concepção genitália do que isso significa); que
enquanto organizações como a nossa estavam organizadas para debater sobre
homossexualidades, não havia discussão suficiente sobre a heterossexualidade; e
que a verdade está na Bíblia.
Na aparência e no pensamento imediato, todos, assim, concordaram que
devem respeitar todas as pessoas (expressão de um discurso “pronto”, padrão do
que seria politicamente correto e esperado de servidores da segurança), de modo
que os profissionais consideraram que não precisam de formações nessa seara; no
entanto, a raiz do discurso não é de respeito à diversidade, já que consideram que
pessoas LGBT estão indo contra a natureza e os preceitos religiosos. Além disso,
sentiram-se incomodados com o debate sobre a infância e a educação sexual e de
gênero, dizendo que não vão deixar de educar seus filhos e filhas na perspectiva
binária de gênero e tudo que isso significa. Por outro lado, consideramos que
houve contrapontos importantes vindos da própria equipe, como as colocadas por
um agente penitenciário que trouxe argumentos baseados em uma perspectiva
histórica e construcionista.
Entre a população privada de liberdade, novamente o tom da conversa
foram as violações de direitos humanos, desta vez atravessadas fortemente pelo
contexto religioso advindo tanto do contexto social quanto, especialmente, das
facções criminais. Algumas das participantes relembraram como era antes de
existir a ala e lemos em conjunto a Instrução Normativa n. 001/2017/GABSEJUDH, que estabelece parâmetros de acolhimento e atendimento de LGBTs
privados de liberdade no sistema penitenciário mato-grossense; nesse momento,
os participantes puderam destacar o que estava sendo respeitado e o que ainda
precisava ser conquistado em relação às demandas dessa população (por exemplo,
a falta de hormonoterapia, o desrespeito ao nome social – geralmente vindo dos
agentes penitenciários masculinos – e a permanência da transferência como
castigo).
É importante que nos detenhamos um pouco mais sobre esse tema do
castigo. Além de ele contrariar a Instrução Normativa, é uma violação intensa de
direitos humanos e, na nossa opinião técnica, se baseia em tortura. Ele consiste em
um período na galeria dos presos evangélicos, já que a instituição não possui outro
espaço para o cumprimento de medida disciplinar àqueles que cometem faltas.
Durante esse período, a pessoa LGBT fica em convívio com esses religiosos e passa
a experimentar uma série de violações, como a impossibilidade de vestir as roupas
femininas (no caso das travestis e mulheres transexuais) e a obrigação de
participação nos cultos (cujo tema, quando há um preso homossexual, passa a ser o
exorcismo da homossexualidade).
Vale a pena dizer que à exceção da ala destinada aos presos LGBT, dos três
pavilhões da casa prisional, dois são comandados por pastores evangélicos. O
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domínio da religião nessa instituição nos convoca a pensar como ela pode ser
utilizada de maneira perversa para maltratar as pessoas LGBT, ainda que
acreditemos que isso é feito involuntariamente. Se as situações de violência são
motivadas por presos, não podemos esquecer, entretanto, que são pessoas
tuteladas pelo Estado e que essas situações estão sendo mantidas pela instituição
prisional, a única que pode ser responsabilizada neste caso e que tem poder de
pensar alternativas a esse cenário.
Outro ponto que merece atenção se relaciona à nossa discussão no grupo
sobre o preconceito. Muitos afirmaram, em um primeiro momento, que o
preconceito motivado por gênero ou sexualidade viria, em primeiro lugar, dos
próprios gays e das travestis; problematizamos esse debate e chegamos à
conclusão que essa afirmativa serve para as classes e grupos dominantes que se
beneficiam da estrutura de homofobia e transfobia, já que esse pensamento
imediato faz com que pessoas LGBT não se sintam aliadas umas das outras e
pensem que o “inimigo” está entre elas. Acreditamos que esse é um discurso
bastante profícuo no ambiente prisional de modo geral, que frequentemente trata
as demandas da população LGBT como de menor importância ou como se
demasiadas fossem. Nessa perspectiva, há discursos que colocam os LGBTs
privados de liberdade como “vitimistas” ou como “super-demandadores”.
Na Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa (conhecida como Mata Grande),
em Rondonópolis, fomos positivamente surpreendidos pela existência de um
projeto de extensão da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), mais
especificamente do curso de psicologia desta universidade, que acompanha a ala
onde está privada de liberdade a população LGBT. O projeto da ala, que iniciou em
meados de agosto de 2017, foi efetivamente inaugurado em junho deste ano e
conta com a assessoria técnica de um grupo de estudantes de psicologia e de dois
psicólogos docentes na execução de diferentes atividades, entre as quais
destacamos a construção de uma horta comunitária, de um grupo de leitura (que
serve também como remição de pena) e o fortalecimento de processos de
autogestão do grupo LGBT privado de liberdade.
É fundamental salientarmos a importância de um projeto como esse no
interior de uma unidade prisional. Nunca encontramos, no Brasil, experiência
como essa, e defendemos que ela deve ser valorizada e fortalecida. No entanto, não
é o que tem acontecido na Penitenciária da Mata Grande, já que, do nosso ponto de
análise, o grupo de estudantes tem passado por reiterados momentos de
desvalorização e descrédito, ainda que o projeto de extensão tenha sido
organizado com a anuência da direção da casa prisional. É que percebemos que
embora reconhecido e apoiado pela direção da casa, o projeto da UFMT não tem
adesão dos trabalhadores, especialmente dos agentes penitenciários, que
consideram o trabalho uma falha de segurança e que demonstraram abertamente,
no período que estivemos na instituição, opiniões conservadoras e
preconceituosas em matéria de gênero e sexualidade.
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Dentre essas opiniões, podemos destacar algumas “cenas”: dois agentes
penitenciários (um homem e uma mulher) vinham andando em silêncio pelo pátio.
Quando se aproximaram do advogado do projeto, a agente começou a falar alto
para que ele ouvisse: “Essa cadeia já foi melhor, agora é só moagem com essas
palhaçadas. Qualquer um entra aqui e a segurança fica em último lugar [sic]”. Essa
mesma agente, no momento da saída da equipe do projeto, participou da seguinte
conversa com outros dois agentes penitenciários. Um deles disse: “Eu não vou ficar
me matando por causa de preso já que tem pouco efetivo. Quero que se fodam
[sic]”.
Outras situações de violações de direitos apareceram nas nossas visitas às
instituições de Mato Grosso: i) a maior parte dos presos está longe das suas
famílias e, por isso, não recebe visitas; ii) não há acesso regular a exames (por
exemplo, de HIV, tuberculose, sífilis e ISTs em geral); iii) falta acesso geral ao
profissional da psiquiatra, e os pacientes psiquiátricos que precisam de remédios
não tem apoio da unidade prisional em relação a isso; os próprios presos são os
responsáveis pelo cuidado desses pacientes, além de haver pessoas com potenciais
doenças respiratórias entre os membros; iv) a comida vem com aspecto estragado,
mesmo para aqueles que recebem marmitas diferenciadas em razão de serem
soropositivos; v) não recebem material/kit de higiene, de modo que às vezes é
insuficiente e às vezes simplesmente não há; fazem um destaque para a falta de
sabonete e de pasta de dente; vi) os agentes penitenciários plantonistas se negam a
oferecer água gelada; vii) houve narrativas de maus-tratos (xingamentos e mesmo
violência física) por parte de determinados agentes penitenciários; viii) uma
pessoa trouxe para a equipe do projeto uma experiência de ter sido amarrada por
presos da ala evangélica enquanto cumpria castigo neste espaço, sendo assim
tratado como se estivesse sob o domínio de algum espírito; ix) não há
hormonoterapia e nem mesmo há a autorização para entrada de anticoncepcional,
ainda que viesse pela família; isso porque não há médicos que prescrevam o
medicamento.
4. Considerações finais
Tendo em vista a análise da situação de encarceramento de pessoas LGBT
nas instituições prisionais que visitamos, bem como as demandas apresentadas
pelos servidores das casas prisionais e pessoas LGBT em privação de liberdade,
consideramos que a criação de alas ou galerias específicas para LGBT não
configuram o “padrão-ouro” do que consideramos uma resposta humanizada de
tratamento penal para população LGBT privada de liberdade.
Verificamos, até o momento, dois principais métodos utilizados para o
ingresso de presos nas alas/galerias para LGBT: um baseado na autoidentificação e
outro na seleção por profissional da psicologia. No Estado de Minas Gerais, a
administração penitenciária instituiu o que chama de “termo de
homossexualismo”, ou seja, o detento/recluso que desejar sua transferência para
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uma das alas LGBT disponíveis deve solicitar a assinatura desse termo. O
documento, que fica arquivado aos demais documentos relativos à execução da
pena, determina a remoção do indivíduo e sua permanência nas alas específicas. A
nomenclatura adotada é problemática, seja por utilizar o termo homossexualismo
(utilizado para designar um transtorno já excluído da Classificação Internacional
de Doenças), seja por ser destinado também a pessoas transexuais e travestis,
demonstrando confusão da administração prisional sobre identidade de gênero e
sexualidade. Esse termo pode ser “quebrado” a pedido do preso a qualquer
momento, sem justificativa, ensejando seu retorno ao convívio habitual, o que
demonstra também que a política de alas não leva em consideração a
vulnerabilidade à violência das pessoas LGBT que retornam às galerias comuns.
Esse sistema possibilita também o ingresso de presos que não estariam
vulneráveis à violência LGBTfóbica, mas estariam procurando uma galeria menos
superlotada ou buscando sair do convívio com presos perigosos. Esse expediente
foi relatado tanto pelas travestis encarceradas quanto pelos trabalhadores das
casas prisionais mineiras, que informaram que essa estratégia já é utilizada por
advogados para transferir presos condenados por crimes que são malvistos pela
população carcerária, como crimes sexuais contra crianças ou contra familiares,
bem como para garantir que presos jurados de morte, que estariam reclusos no
“seguro” ou solitárias, sejam transferidos para as alas LGBT. A autoidentificação é,
na opinião das travestis presas, o motivo da superlotação dos espaços LGBT na
prisão, além de possibilitar o ingresso de presos heterossexuais que não as
respeitam e tentam assumir a liderança de seus espaços.
Já no Estado do Mato Grosso, verificamos que há uma seleção prévia de
quem entra nas galerias LGBT feita por um psicólogo da casa prisional. Esse
profissional entrevista o solicitante e examina sua vida pregressa para decidir
quem terá o direito de permanecer no espaço. Essa metodologia provavelmente é a
responsável pelo controle do número de LGBTs encarcerados nesses espaços, haja
vista que nas duas unidades que visitamos não havia superlotação. Por outro lado,
o sistema recebe críticas das travestis que acusam o psicólogo de impedir que
homens bissexuais ingressem nas galerias.
A criação de alas e galerias específicas para a população LGBT privada de
liberdade não pode ser considerada política pública per si, uma vez que a
existência desses espaços é a consequência lógica da obrigação do Estado de
tutelar a integridade física daqueles que decide encarcerar. No contexto prisional
brasileiro, caracterizado pela violência e pelo crime organizado, as alas e galerias
são o ponto de partida para a construção de reais políticas públicas para LGBT nas
áreas da saúde, educação, e trabalho, uma vez que, para realizar tais direitos
sociais, é necessário consolidarmos um estado de efetivação de liberdades
individuais básicas, como o direito à vida, à integridade física e à identidade.
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Resumo: Este trabalho se destina a compreender a Chacina de 2017, episódios nos
quais 123 homens que cumpriam pena privativa de liberdade foram assassinados,
em três estabelecimentos prisionais. A análise se deu pela observação da
repercussão em duas redes sociais sobre as chacinas e pela reflexão crítica de uma
reportagem publicada em um periódico online. A metodologia utilizada foi mista,
entre etnografia, revisão bibliográfica e construção de ferramentas para a
construção de um quadro que desse conta do máximo de elementos que envolvem
cárcere, a Chacina e os respectivos desdobramentos legais e subjetivos. O resultado
obtido é que ainda são incipientes as pesquisas sobre tal tragédia poderão
colaborar para que memória, justiça e verdade sejam obtidas.
Palavras-chave: Etnografia; Cárcere; Etnografia online; Chacina de 2017.
Abstract:This work is intended to understand the Chacina of 2017, episodes in
which 123 men serving prison sentences were murdered in three prisons. The
analysis was based on the observation of the repercussion in two social networks
on the chacinas and the critical reflection of a report published in an online journal.
The methodology used was mixed, among ethnography, bibliographical review and
construction of tools for the construction of a framework that gave account of the
maximum number of elements involving jail, the Chacina and the respective legal
and subjective developments. The result is that the research on this tragedy is still
incipient and that the construction of research from the most diverse areas can
collaborate so that memory, justice and truth are obtained.

Keywords: Ethnography; Prison; Ethnography online; Slaughter of 2017.

Sumário: 1. Introdução; 2. Pressupostos; 2.1. Racismo; 3. A problemática da
pesquisa; 4. Carandiru e chacina de 2017;5.A expansão do crime altamente
organizado;6. Incitação de violência na Internet;7. Algumas discussões;8.
Concluindo;9. Referências.

37

Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721
Número 28 – Janeiro/Junho 2019
www.sociologiajuridica.net
Este trabalho se constrói por
memória, justiça e verdade
aos 123 mortos
na Chacina de 2017.
1. Introdução
O intuito é, neste momento, perceber, a partir dos estudos em Antropologia,
algumas das dimensões da maior chacina em penitenciárias ocorrida no Brasil, no
início do ano de 2017, na qual 123 pessoas foram assassinadas. A pesquisa, ainda
em curso, inclui o levantamento de fontes sobre a chacina, a análise da repercussão
dos eventos em três sítios online e o acompanhamento dos respectivos
desdobramentos legais e familiares.
Foram elencados, por ora, contextos da Cadeia Pública de Boa Vista/RR, da
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo/RR, do Complexo Penitenciário Anísio
Jobim/AM, da Unidade Prisional do Puraquequara/AM, da Cadeia Pública
Desembargador Raimundo Vidal Pessoa/AM, da Penitenciária Estadual de
Alcaçuz/RN e da Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga (Pavilhão 5). O
intuito é compreender similitudes e singularidades, considerando que todos locais
são partícipes do sistema prisional brasileiro e que as rebeliões e os consequentes
assassinatos de apenados ocorreram concomitantemente. Ainda assim, existem
especificidades inerentes aos contextos geográficos e sociopolíticos e, por tais
dados, é necessário observar agências de diversas naturezas.
O conteúdo online analisado consiste em 1) um vídeo de 6 segundos
publicado no site Youtube, pelo perfil “SEM IMAGEM” e intitulado “MASSACRE NO
PRESÍDIO EM MANAUS 01/2017”, no qual alguém utiliza um “facão” de forma a
simular o corte da garganta de um homem que já morto está degolado e estirado
no chão e que recebeu 1.163.335 visualizações e 237 comentários1; 2) os
comentários e reações da matéria, publicada na página do Facebook do portal G1,
“PM vai esperar amanhecer para tentar intervir em rebelião em presídio no RN”,
na qual a fotografia veiculada mostra policiais militares e civis e algumas pessoas,
na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, publicação que recebeu 34 mil reações
(Curtir: 27.636 usuários; Haha: 2.438 usuários; Amei: 1.495 usuários), 4623
compartilhamentos e 2,6 mil comentários2; 3) reportagem do portal Metrópoles
intitulada “Chacinas nos presídios: conheça as 123 histórias dos detentos mortos”.3

MASSACRE NO PRESÍDIO EM MANAUS 01/2017. Youtube. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9FxsBzjjbio&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3D9FxsBzjjbio&has_verified=1&bpctr=1502679285>. Acesso em 10 julho 2018.
2 PM vai esperar amanhecer para tentar intervir em rebelião em presídio no RN. Página do
Facebook do G1. Disponível em: <https://www.facebook.com/g1/posts/1474915342560546>.
Acesso em:10 julho 2018.
3 FERREIRA, Daniel. Chacinas nos presídios: conheça as 123 histórias dos detentos mortos.
METRÓPOLES. Disponível em: <https://www.metropoles.com/materias-especiais/chacinas-nospresidios-conheca-as-123-historias-dos-detentos-mortos>. Acesso em: 10 julho 2018.
1
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Esse recorte foi arbitrado pelos critérios de conteúdo, repercussão e interação das
pessoas nas redes sociais listadas.
Figura 1 - Publicações
analisadas
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Fontes: elaboradas pela autora com base em Facebook/YouTube/Portal
Metrópoles, 2017.4
O tratamento científico desse complexo quadro está sendo realizado sob a
responsabilidade de não negligenciar o aparato teórico e metodológico que possa
responder à grande problemática que é compreender o maior evento de
extermínio dentro no âmbito carcerário brasileiro e suas incontáveis
consequências. “Evento” no singular é uma escolha epistemológica, a fim de
transcender o fator geográfico e privilegiar a temporalidade. Isto é dizer que,
embora os assassinatos tenham ocorrido em unidades prisionais diferentes, eles
aconteceram no mesmo período de tempo e que a gênese dessas tragédias tem
elementos comuns. Já os desdobramentos alcançam dimensões materiais e
imateriais das mais diversas e contam com centenas de milhares de atores, dos
quais alguns irei tratar neste trabalho.
O aporte teórico perpassa: etnografia; linguagem; performance;
materialidades envolventes; possibilidades de fim da pena; Antropologia Jurídica;
relações de parentesco; compreensão dos processos colonialistas e capitalistas e
das relações de poder neles estabelecidas; comunicações mediadas pelo
computador; diferentes epistemes da palavra violência; minuciosa revisão da
bibliografia sobre o racismo; religiosidades; mitologias; relações de gênero,
sexismos e machismos; imaginário e estereótipos; e paradigma descolonial. O
método adotado, como demonstrado adiante, é causa e consequência da
pluralidade e da potencialidade dialética da Antropologia, como campo do
conhecimento e de disciplina forjada pela prática de pesquisa etnográfica.
2. Pressupostos
No movimento de não superficializar possibilidades epistemológicas e não
incorrer em apagamentos teóricos, alguns pressupostos foram elencados e as
respectivas citações são como que um convite ao reconhecimento de obras não tão
utilizadas nas Ciências Jurídicas.
Assim, a disseminação do uso das redes sociais requer a observação do
acesso à internet que tem limites geográficos e econômicos evidentes no Brasil.
Também, o acesso às tecnologias digitais é deferido em relação à classe sociais e
regiões do país, em que por óbvio o consumo está vinculado ao poder de compra e
à disponibilidade de aparelhos no mercado. As faixas etárias também podem ser
tratadas, no que tange ao comportamento online, escolha de sítios e disseminação
PM vai esperar amanhecer para tentar intervir em rebelião em presídio no RN. Página do
Facebook do G1. Disponível em: <https://www.facebook.com/g1/posts/1474915342560546>.
Acesso em:10 julho 2018. MASSACRE NO PRESÍDIO EM MANAUS 01/2017. Youtube. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9FxsBzjjbio&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3D9FxsBzjjbio&has_verified=1&bpctr=1502679285>. Acesso em 10 julho 2018.
FERREIRA, Daniel. Chacinas nos presídios: conheça as 123 histórias dos detentos mortos.
METRÓPOLES. Disponível em: <https://www.metropoles.com/materias-especiais/chacinas-nospresidios-conheca-as-123-historias-dos-detentos-mortos>. Acesso em: 10 julho 2018.
4
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de conteúdo. O modus operandi na internet também está intrinsecamente
vinculado aos gêneros e sexualidades.
O encarceramento em massa também é fato consagrado pela literatura,
como ilustrado no gráfico abaixo. O mapeamento feito pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), através do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP
2.0)5, em termos de dados, é uma novidade, ainda que o levantamento meramente
quantitativo seja possivelmente apagador das particularidades e, assim, não
cooperem na produção de políticas públicas que vislumbrem a resolução das
desigualdades que geram o aprisionamento.
Figura 2 - Gráfico da Evolução da população prisional no Brasil

Fonte: Brasil 247, 2017.6
Ainda, a militarização da polícia, como debatido por Salla e Alvarez (2012) 7
e em muitas mais publicações, é materialização exatamente oposta -assim como
tantas outras- às recomendações do Programa Nacional de Direitos Humanos, em
sua primeira, segunda e terceira versões.
BNMP 2.0 revela o perfil da população carcerária brasileira. Conselho Nacional de Justiça, 09 ago.
2018.Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87316-bnmp-2-0-revela-o-perfil-dapopulacao-carceraria-brasileira>. Acesso em: 19 nov. 2018.
6BRASIL já tem 4ª população carcerária e criminalidade só aumenta. Brasil 247, 07 jan. 2018.
Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt/colunistas/eduardoguimaraes/274098/Brasilj%C3%A1-tem-4%C2%AA-popula%C3%A7%C3%A3o-carcer%C3%A1ria-e-criminalidades%C3%B3-aumenta.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2018.
7 SALLA, F. A.; ALVAREZ, M. C.. A Militarização do Sistema Penitenciário Brasileiro. Le Monde
Diplomatique (Brasil), 07 mar. 2012. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-militarizacaodo-sistema-penitenciario-brasileiro/>. Acesso em: 18 nov. 2018.
5
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E as dimensões podem ser entendidas no contexto ser colocado em
perspectiva, quando da análise aprofundada sobre que multiculturalismo foi
implementado no processo democrático ocidental:
O multiculturalismo oficial é o mecanismo encobridor por
excelência das novas formas de colonização. As elites
adotam uma estratégia de disfarce e articulam novos
esquemas de cooptação e neutralização. Reproduz-se assim
uma “inclusão condicionada”, uma cidadania recortada e de
segunda classe que molda imaginários e identidades
subalternizadas no papel de ornamentos ou como massas
anônimas que teatralizam sua própria identidade
(CUSICANQUI, 2010, p. 60. apud COLAÇO; DAMÁZIO, 2012).8
Assim, a associação dos preceitos de multiculturalismo ao de pluralismo
jurídico, segundo Walsh (2002):
Geralmente entende-se que o pluralismo jurídico contribui
para o fortalecimento da jurisdição indígena, entretanto se
ele é tratado somente no âmbito do reconhecimento, por
parte do estado, de diversos sistemas jurídicos, existe a
possibilidade de que a oficialização e a legalização
fortaleçam a burocratização das estratégias de
argumentação por meio da pressão pela codificação e
regularização. Em outras palavras, a mera legalização pode
ser um dispositivo na tecnologia do poder para dominação e
domesticação (WALSH, 2002, p. 4).9
Ainda, conforme Colaço e Damázio:
Diferente do pluralismo que surge desde abajo (dos
movimentos sociais, por exemplo), o pluralismo jurídico
multiculturalista enquanto reflexo do multiculturalismo
oficial, baseado somente no reconhecimento e inclusão
indígena, dá muita atenção à questão “cultural”. Desta
maneira, não problematiza as relações de conhecimento,
principalmente o locus privilegiado de enunciação que
define o que é ‘pluralismo’ e o que é ‘jurídico’ (COLAÇO;
DAMÁZIO, 2012).10
No Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH - 3), página 106, consta:
COLAÇO, Thais Luzia; DAMÁZIO, Eloise da Silveira. Novas perspectivas para a Antropologia Jurídica
na América Latina: o direito e o pensamento decolonial. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012.
9Walsh, Catherine. Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico, Aportes
Andinos, n.º 2, abr. 2002, 6p.
10 COLAÇO; DAMÁZIO, op. cit.
8
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Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de
segurança pública.
Objetivo estratégico I: Modernização do marco normativo do
sistema de segurança pública.
Ações programáticas: a) Propor alteração do texto
constitucional, de modo a considerar as polícias militares
não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as
apenas como força reserva. Responsável: Ministério da
Justiça
Parceiro: Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República (BRASIL, 2010).11
A recente eleição de Jair Messias Bolsonaro, como presidente da república,
cuja trajetória política se forjou sob ataques à categoria Direitos Humanos e cujo,
dentre as propostas eleitorais, estava a colocação de oficiais das Forças Armadas
em cargos do executivo federal coloca em xeque os avanços pleiteados desde a
construção do texto da Constituição Federal de 1988. Portanto, como consequência
dos processos capitalistas, preceitos como o Pluralismo Jurídico e o
Multiculturalismo que sequer foram implementados deveras no todo da
judicialização ocidental estão sob ameaça de retrocessos e da total abominação de
seus usos.
2.1. Racismo
Cabe refletir o que seja o sistema carcerário brasileiro: dados da Comissão
Nacional de Justiça apontaram que em 2014 havia 711.463 pessoas presas no país
e um déficit de 354.244 vagas, dos encarcerados e encarceradas, 61,6% se
autodeclaram pretos ou pardos. Além da excessiva população carcerária, as
condições das prisões brasileiras incluem sistematicamente o uso de tortura, como
demonstra o Relatório de 2015 e 2016 da Secretaria Especial de Direitos Humanos
do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos do
Governo Federal, sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
(p.29).12 São correntes denúncias sobre espancamentos, queimaduras, choques
elétricos nos genitais, afogamento, sufocamento com saco plástico, perfuração
abaixo das unhas, “telefone” (bater nas duas orelhas simultaneamente), remoção
de unhas, humilhações verbais e ameaças.
As denúncias de ruptura dos Direitos Humanos e suas consequências vão ao
encontro dos argumentos de Garland, exemplificados para o caso do Brasil, a partir
BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Programa Nacional de
Direitos
Humanos
(PNDH-3).
Brasília:
SDH/PR,
2010.
Disponível
em:
<https://www.pndh3.sdh.gov.br/>. Acesso em: 10 jun. 2018.
12 SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DAS MULHERES, DA
IGUALDADE RACIAL, DA JUVENTUDE E DOS DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual 2015-2016.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/4b63892a5643662be57c9faf221ac9d0.
pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018.
11
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da proposição de que existe um importante componente cultural, no que diz
respeito à sociologia da punição, e na forma conivente e até mesmo de apoio- a
posturas de repressão à pobreza e de utilização de tortura- como se posicionam
amplos setores da sociedade brasileira (SALLA; ALVAREZ; GAUTO, 2006, p. 348).13
A violência tem sido tema de possivelmente incontáveis estudos, reflexões e
conclusões, mas, por ora, o conceito de violência apresentado por Žižek (2008) 14,
se mostra interessante ao contexto contemporâneo, especialmente no que tange a
distinção entre violência subjetiva e objetiva. A violência subjetiva é a mais
evidente, como a que acontece em um atentado terrorista. Por violência objetiva
Žižek compreende a relacionada à estrutura social, política e econômica e que se
manifesta nas formas simbólica e sistêmica, sendo a simbólica relacionada à
linguagem e a sistêmica às estruturas sociais.
Podemos compreender, por conseguinte, pela lógica adota por RIFIOTIS
(2008)15, os mecanismos de “homogeneização, negatividade e exterioridade”
manifestos nos comentários das publicações analisadas, já que há um
comportamento estendido a um grande grupo de criminalizar “criminosos” e,
mesmo ao se incitar o ódio e, consequentemente, cometer um crime, negar a
violência e indicá-la como pertencente ao outro.
Não há, por ora, nesse estudo, centralidade em responder como se
estabelecem as relações de poder, mas, sim, de compreender como estão
manifestas, especialmente, através da violência. Assim, se, como ponderara
Bauman (1999)16, há uma crescente fluidez nos territórios estabelecida pelas
relações do capitalismo, também há “[...] o enraizamento de massas humanas nos
territórios da pobreza, a imobilização forçada nos guetos, a quase completa
paralisação de seus membros nas prisões” (SALLA; ALVAREZ; GAUTO, 2006, p.
340).17
Dessa forma, não é possível pensar o sistema carcerário brasileiro
deslocado da criminalização da população negra, já que o racismo é praticado por
meio das instituições do Estado, apoiado na submissão racial histórica e na teoria
da seleção natural de Darwin e se faz presente por meio da violência simbólica,
como demonstra SANTOS (2015).18 Para elucidar a questão, segundo CARVALHO
(2003)19, em 2002, apenas 1% dos professores de universidades públicas no Brasil
eram negros.

SALLA, Fernando; GAUTO, Maitê; ALVAREZ, Marcos César. A contribuição de David Garland: a
sociologia da punição. Tempo Social – Revista de Sociologia da USP, v. 18, n.º 1, 2006, p. 329 – 350.
14ZIZEK, Slavoj. Violence: Six Sideways Reflections. London: Profile Books, 2008.
15 RIFIOTIS, Theóphilos. Violência e poder: avesso do avesso? In: FREIRE NOBRE, Renarde (org.). O
poder no pensamento social: dissonâncias do mesmo tema. Belo Horizonte: Editora UFMG/Capes,
2008. p. 153-173.
16 BAUMAN, Zigmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
17 SALLA; ALVAREZ; GAUTO, op. cit.
18 SANTOS, R. D. T. Negritude e cárcere: o racismo intelectual no sistema prisional brasileiro. 2015.
19 CARVALHO, José Jorge de. As ações afirmativas como resposta ao racismo acadêmico e seu impacto
nas Ciências Sociais Brasileiras. Brasília, 2004. (Série Antropologia – Online, v. 358.)
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Embora a grata contribuição da autora Hannah Arendt, vítima do nazismo
de Adolf Hitler, no clássico “Da Violência” (1994)20, cuja primeira versão data de
1969, no que tange ao entendimento das relações entre poder e violência, é
possível refletir suas colocações acerca do movimento Black Power:
A violência mais séria entrou em cena apenas com o
aparecimento do movimento Black Power no campus.
Estudantes negros, aceitos 13 em sua maioria sem as
qualificações necessárias, consideravam a si mesmos e
organizaram-se como grupo de interesse representando a
comunidade negra. O seu interesse era diminuir os padrões
acadêmicos. Eram eles mais cautelosos do que os rebeldes
brancos, mas ficou claro desde o princípio (antes mesmo dos
incidentes na Universidade de Cornell e no CityCollege em
Nova Iorque) que com eles a violência não era questão de
teoria e retórica.
(ARENDT, 1994, p. 30)
Arendt, mesmo sendo exilada como fruto da perseguição nazista ao povo
judeu se posiciona nessa passagem de forma racista em relação ao movimento
Black Power. De forma a evitar anacronismo, vale pensar apenas que, embora
dissimulado de formas muito distintas das norte-americanas, o racismo no Brasil
se dá acompanhado da marginalização econômica e da criminalização da pobreza,
por meio, como exemplos mais explícitos, da exclusão e/ou marginalização de
espaços de prestígio, como as Universidades (FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2009)21,
da colocação no cárcere, da permanência do mito da democracia racial e do
estereótipo (GONZALES, 1983, p. 225 - 226)22.
Mas, ainda pensando o racismo norte-americano, é fundamental salientar o
filme “O Nascimento de uma Nação” (The Birthof a Nation, 1915) de D.W. Griffith23
em que, segundo Ribeiro (2013)24:
Em O nascimento de uma nação, o racismo fenotípico é
evidente, em primeiro lugar, nos letreiros que permeiam a
narrativa, oferecendo interpretações das situações e ações
de personagens, dando sentido à trama e orientando a
compreensão do espectador. Entre as palavras que
inscrevem o racismo fenotípico nos letreiros, encontram-se
ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume-Dulmará, 1994.
FIGUEIREDO, Angela; GROSFOGUEL, Ramón. Racismo à Brasileira ou racismo sem racistas:
colonialidade do poder e a negação do racismo no espaço universitário. Sociedade e Cultura, v. 12,
n.º 2, 2009, p. 223-234.
22 GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: SILVA, L. A. et al. Movimentos
sociais urbanos, minorias e outros estudos. Ciências Sociais Hoje, Brasília, ANPOCS, n. 2, 1983. p. 223
– 244.
23 GRIFFITH, David. O Nascimento de uma Nação (The BirthofNation), 1915.
24 RIBEIRO, Marcelo. O nascimento de uma nação: estética, ideologia, máscaras. 09 dez. 2013.
Disponível em: <https://www.incinerrante.com/textos/o-nascimento-de-uma-nacao-esteticaideologia-mascaras>. Acesso em: 19 nov. 2018.
20
21
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citações diretas de Historyofthe American People, livro do
presidente estadunidense entre 1913 e 1921, Woodrow
Wilson, que inclui uma apreciação positiva da KuKluxKlan da
década de 1860. Além disso, a trama melodramática negocia
sua moral (estou pensando no texto "Melodrama, ou a
sedução da moral negociada", de Ismail Xavier no livro O
olhar e a cena) em termos racistas mascarados por ideias
pretensamente universais. O heroísmo branco da
KuKluxKlan é enaltecido contra a ameaça negra com base
numa oposição estrutural entre virtude e erro, entre o Bem e
o Mal.
Entre os componentes da trama melodramática que orienta
a narrativa, destaca-se o tropo da "donzela em perigo" (cuja
genealogia colonialista e imperialista foi analisada por Ella
Shohat e Robert Stam, em Crítica da imagem eurocêntrica),
que reproduz metaforicamente a interpretação simbólica da
nação assolada pela guerra (articulada pelo filme). A certa
altura, o renegado Gus persegue Flora Cameron, a irmã de
Ben, com quem Gus pretende se casar, mesmo que à força.
Na fuga, Flora acaba por pular de um penhasco e morre nos
braços do irmão. Simbolicamente, Flora representa a nação
em perigo, assolada pela guerra e depois pela ameaça da
emergência dos negros - representados por Gus - a posições
de poder, até que Ben Cameron funda a KuKluxKlan e
finalmente liberta e unifica a nação, punindo Gus com a
morte e, metaforicamente, purificando a nação da ameaça
negra de desunião. A purificação deve, contudo, ser repetida,
interminavelmente, como fará a KuKluxKlan e a violência
racista cotidiana nos EUA, pois seu objeto está, desde o
início, perdido, como a vida de Flora: a pureza nacional não é
mais do que a memória sonhada, o delírio sem base de um
passado inexistente.
Como o exemplo de Gus indica, para promover o racismo e a
ideologia da supremacia branca, o filme de Griffith
movimenta uma série de estereótipos raciais. Nos
estereótipos, as marcas fenotípicas da diferença racial são
inscritas em quadros cuja função narrativa se reduz diante
de seu caráter simbólico. São quadros que condensam os
significados contraditórios que o discurso racista atribui aos
signos raciais: a subalternidade submissa e a ameaça
subversiva, a ignorância alienada e a esperteza enganadora
etc. A atribuição de significados contraditórios aos mesmos
signos assinala a ambivalência característica dos
estereótipos, como argumenta Homi K. Bhabha no capítulo
"A outra questão: o estereótipo, a discriminação e o discurso
do colonialismo", do livro O local da cultura.
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Figura 3 - Cartaz original do filme “O Nascimento de uma Nação” (1915)

Fonte: Incinerrante, 2013.25
Esse foi o primeiro filme transmitido na Casa Blanca. Não é possível
desconsiderar a prática imperialista dos Estados Unidos da América em relação ao
Brasil, no século XX.
Figura 4 - Imagem do filme “O Nascimento de uma Nação”

25

Idem, ibidem.
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Fonte: “O Nascimento de uma Nação”, 1915.26
Mecanismos racistas são sintetizados por Mano Brown (cuja análise da
contribuição intelectual é feita por Silva, 201227) na música Negro Drama, de 2002,
nos versos “[...] recebe o mérito a farda que pratica o mal/ ver o pobre preso ou
morto já é cultural”.
Ao observarmos os conteúdos analisados nesta pesquisa, é prudente
considerar em que níveis o estudo também clássico “Vigiar e Punir” de Foucault
(1975)28, no que tange ao caráter disciplinar da pena e suas consequências no
controle social, por meio do procedimento técnico e do ritual, é questionável
quando da realidade prisional, no caso brasileiro. Uma série interminável de
dissidências finda por não repercutir a lógica disciplinar, já que as intensivas
reformas de aumento do espaço das prisões, assim, explicar, por exemplo, as
materialidades como “drogas”, aparelhos celulares e televisivos e armamentos
dentro do cárcere.
Como alternativa epistemológica às determinações instrumentais e
funcionalistas, Garland (SALLA; ALVAREZ; GAUTO, 2006, p. 348 apud 1995, p. 284)
apresenta a compreensão da pena, por meio do princípio da sobredeterminação,
na qual existiria “[...] constante conflito, tensão e comprometimento, e sugere
resultados que são mais exclusivos na sua particularidade do que uniformemente
desenhados por um modelo predefinido”, apontando para a própria punição como
instituição, proporcionando uma análise de diversos aspectos culturais
relacionados a ela.
3. A problemática da pesquisa
O limite textual requereu, na presente construção, a delimitação de alguns
objetos específicos para discussão, sejam eles:
- a compreensão da maior chacina do sistema carcerário brasileiro;
- a expansão do crime altamente organizado no país;
- o crime que gera o crime: a incitação da violência na internet.
Assim, propondo debater de maneira mais pedagógica, nesta publicação que
se coloca no inter-áreas, aspectos teóricos e metodológicos serão colocados no
texto, segundo as respectivas explicações aos aportes adotados.
4. Carandiru e chacina de 2017
Como de conhecimento público, em 2 de outubro de 1992, ocorreu o que
ficou conhecido como “Massacre do Carandiru”, na Casa de Detenção de São Paulo,
no bairro Carandiru, estado de São Paulo, Brasil. De uma, das constantes rebeliões,
GRIFFITH, David. O Nascimento de uma Nação (The BirthofNation), 1915.
SILVA, Rogério de Souza. A periferia pede passagem: trajetória social e intelectual de Mano Brown.
Campinas: [s. n.], 2012.
28 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2014.
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a ação das polícias resultou na morte de 111 pessoas que ali estavam cumprindo
penas em privação de liberdade.
O elo entre o Massacre do Carandiru e a Chacina de 2017, para fins dessa
pesquisa, é o aspecto relacional à repercussão dos eventos. Com uma
documentação vasta sobre o caso, passados 25 anos, Carandiru ainda é
amplamente debatido por diversos setores da sociedade brasileira e internacional.
Algumas das produções analisadas sobre o Carandiru mostram esforços em
restituir, aos sujeitos de direito, justiça. Assim, foram elaborados relatórios
factíveis (BOURNIER et al., 200129; CHRISTOVÃO, 201530); pesquisas que
denunciam impunidade e a crescente piora do sistema prisional brasileiro
(ONODERA, 200531; PEREIRA JUNIOR, 200732; FERREIRA; MACHADO; MACHADO,
201233; MORAES, 201334; BARBOSA, 201435; CAROLO, 201436; MACHADO;
MACHADO, 201537; WERMUTH; NIELSSON, 201738); trabalhos científicos de
visibilização das vítimas, a partir das narrativas e das produções artísticas sobre o
Massacre (LEITE, 200539; ALMENDRA, 200740; MACHADO, MACHADO, 201541;
BOURNIER, João Bosco; et al. (Org.). Massacre do Carandiru, chega de impunidade! Relatório
elaborado pela Comissão Organizadora de Acompanhamento para os Julgamentos do Caso do
Carandiru. 2001, p. 1. Disponível em: . Acesso em: 21. jul. 2006.
30 CHRISTOVÃO, Nanci Tortoreto. Os 111 Laudos Necroscópicos do Carandiru: Evidências de uma
Execução. 2015. 193 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getulio Vargas, São Paulo,
2015.
31 ONODERA, Iwi. Estado e violência: Um Estudo sobre o Massacre do Carandiru. In: X Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de laFacultad de Humanidades y
Artes, Universidad Nacional delRosario, Rosario. 2005. Anais.Universidad Nacional delRosario,
Rosario. Disponível em: <http://cdsa.aacademica.org/000-006/407.pdf>. Acesso em: 10 de
novembro de 2017.
32 PEREIRA JUNIOR, Anthero Mendes. Massacre do Carandiru: um caso de violação aos direitos
humanos. Revista Mestrado em Direito (UNIFIEO), v. 6, n.º 2, 2007, p. 227 – 249.
33 FERREIRA, Luisa Moraes Abreu; MACHADO, Marta Rodrigues de Assis; MACHADO, Maíra Rocha.
Massacre do Carandiru: vinte anos sem responsabilização. Novos estudos - CEBRAP, n.º 94,
Nov.2012, p. 5 – 29.
34 MORAES, Ana LuisaZago de. O resgate da memória do massacre do Carandiru: após vinte anos, o
que dizer das prisões brasileiras? Revista da Defensoria Pública da União, v. 6, dez. 2013, p. 29-51.
35 BARBOSA, Marta Monike Oliveira. Massacre do Carandiru: A falta de efetividade dos Direitos
Humanos dentro do Sistema Penitenciário Brasileiro. 2014. 44f. Monografia (Especialização em
Direitos Fundamentais e Democracia) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014.
36 CAROLO, Daiane Marisa. O massacre do Carandiru como afronta à proibição constitucional do
tratamento desumano e degradante. 2014. 76 f. Monografia (Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
- Curso de Direito). Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014.
37 MACHADO, Maíra Rocha; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis (coord.). Carandiru não é coisa do
passado: um balanço sobre os processos, as instituições e as narrativas 23 anos após o massacre
[recurso eletrônico]. São Paulo: FGV Direito SP, 2015.
38 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi; NIELSSON, Joice Graciele. Crônica de uma morte anunciada:
a instauração do paradigma do campo e o colapso do sistema penitenciário brasileiro. In: Revista
Brasileira de Sociologia do Direito, v. 4, n.º 2, mai./ago. 2017, p. 47 – 73.
39 LEITE, Carla Sena. Ecos do Carandiru: Estudo comparativo de quatro narrativas do massacre. 2005.
108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Literatura) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2005.
40ALMENDRA, Dinaldo. Ficção e Realidade em Tensão: Ex-detentos e Familiares como Figurantes do
Massacre de Carandiru. In: INTERCOM – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO. XII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da
Região
Sudeste
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Juiz
de
Fora
–
MG.
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Disponível
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BORGES, 201642; ROVAI, 201643; BARRETO, 201744; ELLO, 201745; PASCHOAL et al,
201746); e demonstrações críticas dos significados da destruição do Casa de
Detenção e construção do Parque da Juventude (GUMUCIO, 201747; BIANCHINI,
201848).
Figura 5 - Massacre do Carandiru

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2007/resumos/R0045-1.pdf>. Acesso em:
19 nov. 2018.
41 MACHADO; MACHADO, op. cit.
42 BORGES, Viviane Trindade. Carandiru: os usos da memória de um massacre. Revista Tempo e
Argumento, Florianópolis, v. 8, n.º 19, Set/Dez. 2016, p. 04 ‐ 33.
43 ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira; LIMA, Rafael Flores de. Memória Massacre Carandiru: a
história pública digital contra o esquecimento. Revista Observatório, v. 2, n.º 1, maio 2016, p. 92 117.
44 LUNA, Glauber Barreto. (2017). “Manifest”: a música como contestação ao Massacre do
Carandirú. Iberoamérica Social: revista-red de estudiossociales. ano 5, n.º VIII, jul. 2017, p. 92 - 114.
45 ELLO, Carla Cristiane. Um Carandiru - Memórias através do rap de cárcere. Revell - Revista de
Estudos Literários da UEMS, v. 2, 2017, p. 161-185.
46 PASCHOAL, Gustavo Henrique et al (orgs.). Direito e Cinema Jurídico em Debate. Jacarezinho, PR:
UENP & PROJURIS, 2017. (Anais do III Simpósio Regional Direito e Cinema em Debate).
47 GUMUCIO, Guillermo; SCHIDMIT, Cristina. O apagamento da memória coletiva no Parque da
Juventude (São Paulo, SP). In: IV CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Anais IV CONEDU. João
Pessoa,
2017.
Disponível
em:
<https://editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV073_MD4_SA11_ID6675
_06092017181925.pdf>. Acesso em: 18 novembro 2018.
48 BIANCHINI, Douglas Alves. Do Carandiru ao parque da Juventude: reconstrução da paisagem
urbana. 2018. 118 f. Dissertação (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo, 2018.
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Fonte: Reprodução. SuperInteressante, 2005.49
Ainda assim, uma análise etnográfica da construção de narrativas, desde as
científicas às judiciais e musicais, demonstrou que o Massacre do Carandiru trouxe
à tona, aos diversos setores da sociedade nacional, o emblemático papel do Estado.
Especialmente, o paradoxo entre a aplicação bastante contundente da pena,
segundo parâmetros de raça, classe e gênero (DAVIS, 1981)50, e as péssimas
condições em que esse procedimento se concretiza. Também, é possível observar a
importância dada pelos poderes da República ao quesito “segurança pública”, isto
é, a política de aprisionamento, especialmente através do fortalecimento da
militarização das polícias, em detrimento da responsabilização do que aconteça no
interior do cárcere.
Figura 6 - Carandiru

Fonte: O Globo. Autoria desconhecida. Data desconhecida.
5. A expansão do crime altamente organizado
Pesando as teorias que contradizem o surgimento do Primeiro Comando da
Capital (PCC) como consequência do Massacre do Carandiru, cabe, seguindo os
esforços à construção de uma História descolonizada (WATSS-POWLESS, 2017, p.
CAMARGO, Henrique. Como foi o massacre do Carandiru? - Quase 35 anos depois, o massacre no
pavilhão
9
ainda
causa
controvérsias.
Superinteressante.
Disponível
em:
<https://super.abril.com.br/historia/como-foi-o-massacre-do-carandiru/>.
Acesso
em:
18
novembro 2018.
50 DAVIS, op. cit.
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251)51, cuja prática epistêmica não seja eurocentrada e transcenda a
interdisciplinaridade, a fim de compreender categorias êmicas mais complexas e,
consequentemente, elaboradas por pessoas cuja cosmovisão nada tem de
hegemônica nas Ciências Humanas, colocar a autoidentificação sobre o surgimento
do PCC.
Segundo o importante trabalho de Karina Biondi (p. 46, 2010) 52, um salve
(comunicado) enviado para todas as unidades prisionais no final de 2006 dizia
“Tudo começou e nasceu no cárcere após 1992, com o fato mais bárbaro, cruel e
covarde, um massacre contra os presos, a morte de ‘111’ presos no Carandiru, SP,
por policiais militares, a mando do governo e da segurança pública de SP”.
No próprio livro, a autora demonstra a ainda corrente disputa por
narrativas sobre o surgimento do PCC. Como consequência óbvia de uma tragédia
de tamanhas dimensões e evidentes desdobramentos, as diversas versões podem
ser apreendidas pelos distanciamentos e proximidades, coerentes com
subjetividades e psiques individuais e coletivas. Portanto, não existe problema na
construção de uma História sobre o Massacre que contemple as diferenças e
entenda motivações dos e das diferentes personagens.
Nesse sentido, o aspecto de interesse à presente pesquisa é que, conforme
demonstra
Biondi
(2010)53,
o
descentralizamento
e
consequente
desterritorialização de pessoas que supostamente comandavam o PCC, ocasionou
novas formas de organização e a possibilidade de manutenção da organização do
“Partido”. Refletir, então, como o lema “Paz, Justiça e Liberdade” (PJL) é, ainda
atualmente, estirado em rebeliões nos presídios brasileiros incontáveis vezes
requer o exercício de pensar sobre em que âmbitos essas palavras estão análogas
aos pressupostos de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” que ofereceram à
França (1789 - 1799) e, posteriormente, ao mundo modificações estruturais
altamente relevantes, por exemplo.
Figura 7 - Uso do lema PJL em rebeliões

WATTS-POWLESS, Vanessa. Lugar-Pensamento indígena e agência de humanos e não-humanos
(a Primeira Mulher e a Mulher Céu embarcam numa turnê pelo mundo europeu!). Espaço
Ameríndio, v. 11, n. 1, jan./jun. 2017. p. 250 - 272.
52 BIONDI, Karina. Junto e misturado – uma etnografia do PCC. São Paulo: Editora Terceiro Nome,
2010.
53 Idem, ibidem.
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Fonte: Jornal Rondônia VIP, 2016. 54
No quadro demonstrado, a insuficiência do Estado em atender aos reais
problemas da sociedade nacional que dirá em compreender o formato de adesão,
participação, representatividade e construção de “hierarquias” foi elemento
definidor da expansão tanto do PCC, quanto do Comando Vermelho (CV) e,
posteriormente, de outras organizações criminosas as quais os dados são
diminutos. Como Biondi (2010)55 demonstra, em relação ao PCC, o Estado
brasileiro demorou quase 15 anos para aceitar a dimensão do “Partido”. Nesse
processo arrastado, as organizações crescem, enquanto os poderes do Estado
protelam seu reconhecimento, mapeamento e, principalmente, a resolução dos
seus elementos causais.
Assim, a reportagem do Portal Metrópoles demonstra que a presença do
PCC no norte do Brasil foi fator determinante à Chacina de 2017. A rivalidade com
a organização “Família do Norte” (FDN) teve especial relevância, à Chacina.
6. Incitação de violência na internet
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
pesquisa realizada em domicílios brasileiros56, 102,1 milhões de pessoas
acessaram a internet, em 2015, o que corresponde a 57,5% da população de 10
anos ou mais de idade. Ainda, a pesquisa aponta para que 92,1% dos domicílios
tiveram acesso à internet por meio de uso de aparelhos de telefones celulares e
70,1% utilizaram microcomputadores. Esses dados são contundentes, ao se
compreender a importância de estudos sobre a sociedade e suas relações para com
a tecnologia, o consumo e o ambiente online.
Ainda, cabe atentar ao fato de que “[...] os antropólogos em geral, ao que
parece, têm demonstrado lentidão e relutância em seguir grupos sociais online”
(KOZINETS, 2014, p. 10 apud BEAULIEU, 200457), em contraste à utilização de
meios digitais por milhões de pessoas, não só no Brasil. Assim, pensar o cárcere e
suas reproduções no imaginário social repercutido e/ou produzido no espaço
online se torna duplamente desafiador e, igualmente, urgente.
Para além das discussões sobre comunidades, identidades e
individualidades online, importa compreender elementos que remetem à violência,

RUPTURA entre PCC e Comando Vermelho pode gerar 'carnificina', diz pesquisadora. Rondônia
Vip,
Rondônia,
18
out.
2016.
Disponível
em:
<https://www.jornalrondoniavip.com.br/noticia/geral/ruptura-entre-pcc-e-comando-vermelhopode-gerar-carnificina-diz-pesquisadora/brasil/>. Acesso em: 18 nov. 2018.
55 BIONDI, op. cit.
56 IBGE. Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2014.
Disponível
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2014/default.shtm>.
Acesso em 28 jul. 2017.
57 KOZINETS, Robert. V. Netnografia: Realizando pesquisa etnográfica online. Porto Alegre: Penso,
2014.
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como é vivenciada, nas sociedades ocidentais contemporâneas, para contribuir à
análise dos discursos de ódio que circulam em redes sociais. Nesse sentido, para
Recuero (2010, p.1)58, o espaço das redes sociais é violento, já que se configura
como um espaço de reprodução de discurso e de poder.
As transmissões, nesse momento, foram feitas de forma quase que
instantânea e a partir de fotografias, vídeos e áudios transmitidos tanto por
detentos, quanto por profissionais militares e civis que tentavam conter as
rebeliões, assim como por membros da imprensa. Dessa forma, observar e
compreender, a partir da relação com conhecimentos antropológicos, reações dos
usuários de redes sociais a essas publicações é o objetivo central desta pesquisa, a
partir de análise quantitativa e qualitativa.
A compreensão do comportamento em ambientes da internet, enquanto
passível de observação das relações sociais e culturais é recente para a
Antropologia, mas discutida pelas Ciências Sociais e Humanas aplicadas, desde
meados da década de 1980 (DAFT e LENGEL, 198659; KIESLERet al., 198460).
Assim, há larga discussão acerca das possibilidades disciplinares dos estudos
online, incluindo as terminologias Netnografia, Etnografia Digital, Webnografia e
Ciberantropologia, mas, adotaremos a postura metodológica de que seja um campo
em desenvolvimento – com suas contradições e especificidades (SILVER, 2004;
BAYM; 2005; apud FRAGOSO et al, 2011, p. 3161).
Foram feitas anotações sobre a pesquisa em um caderno de campo, em que
as impressões, temas relevantes e sensações foram transcritas, na busca de uma
descrição densa (GEERTZ, 200862), seguindo o modelo etnográfico e vislumbrando
montar dimensões do espaço online, em seus vínculos com os acontecimentos
envoltos à Chacina.
O desenvolvimento de uma metodologia bastante específica para a presente
análise está concatenado a uma posição política, já que“[...] o Conhecimento é hoje
entendido, por muitos, como um produto que reflete o contexto da sua produção, e
portanto política, social e economicamente comprometido” (DINIZ, 2006 63),
demonstrando demandas, como a da existência de uma Arqueologia da Violência
Epistêmica (GNECCO, 200964). Assim, dispensando a ideologia por décadas
consagrada de que exista uma neutralidade, objetividade e verdade científicas

RECUERO, Raquel. Social Media andSymbolicViolence. Social Media + Society, v. 1, 2015, p. 1- 10.
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and Sctructural Design. Management Science, v. 32, n. 5, mai. 1986. p. 554.
60 KIESLER, Sara; SIEGEL, Jane; MCGUIRE, Timothy. Social Psychological Aspects of Computermediated Communication.American Psychologist, v. 39, n.º 10, out. 1984, p. 1123 – 1134.
61 FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa para Internet. Porto
Alegre: Sulina, 2011.
62 GEERTZ, Clifford. Uma Descrição Densa: Por Uma Teoria Interpretativa da cultura. In: A
Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 3 - 21.
63 DINIZ, Mariana. Para a história das mulheres na Pré-História: em torno de alguns atributos do
discurso. In: Promontoria, n.º 4, 2006, p. 37 - 51.
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(HARAWAY, 1995, p. 1665), à criação de fatos científicos, verificáveis no âmbito da
natureza e distanciados da impureza inerente à política (HARAWAY, 2004, p.
22566). Assim, cabe questionar, inclusive, o local de fala da autora, enquanto
mulher e cientista, como em:
Se a ciência como de costume, neutra e a-perspectiva, é
autocorretiva, por que somente quando uma massa crítica
de mulheres trouxe para seus respectivos campos uma
perspectiva ligada ao gênero e em alguns casos claramente
feminista, aquelas insistentes omissões e distorções
androcêntricas e sexistas foram identificadas? (WYLIE,
2017, p. 1867).
Essa postura adequa-se ao que FLEISCHER (200768) denomina por atuação
de antropólogos “anfíbios”, em que a contribuição científica se vincula à atuação
política, no Brasil. O método de observação “silenciosa” em que a ou o pesquisador
apenas observa, sem que haja uma participação ativa, (ORGAD, 2009; apud
FRAGOSO et al, 2011, p. 19269), foi também utilizado.
A análise qualitativa foi feita, vislumbrando a existência das teorias de
Análise de Discurso, compreendendo que há uma divergência entre os métodos da
AD que é a Análise de Discurso de escola de pensamento francesa, da ACD, Análise
Crítica de Discurso, e a CMDA, Computer MediatedDiscourseAnalysis (Análise de
Discurso Mediada pelo Computador). Pela especificidade dos conteúdos
analisados, o predomínio é o da observação etnográfica.
Pensar, sentir e redesenhar a imagem do vídeo “MASSACRE NO PRESÍDIO
EM MANAUS 01/2017” foi um exercício, a fim de colocar a alteridade em
perspectiva, frente ao audiovisual aterrador.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da
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Reader. New York: Routledge, 2004. p. 223 - 250.
67 WYLIE, Alison. Os que conhecem, conhecem bem: teoria do ponto de vista e arqueologia de
gênero. ScientiaeStudia, São Paulo, v. 15, n. 1, jun. 2017. p. 13 - 38.
68 FLEISCHER, Soraya. Antropólogos ‘anfíbios’? Alguns comentários sobre a relação entre
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Figura 8 - Fotografia do vídeo “MASSACRE NO PRESÍDIO EM MANAUS 01/2017”

Fonte: elaborada pela autora com base emYouTube, 2017.70
Assim, foi possível elencar eixos de discursivos nas postagens analisadas:
1) Citações bíblicas e um discurso em direção a uma punição divina, como
forma a condenar o comportamento criminoso;
2) Em relação ao vídeo pesquisado, comentários de questionamentos sobre
a empresa Youtube permitir que o vídeo, com imagens tão violentas, possa ser
repercutido, enquanto, por exemplo, conteúdos pornográficos não são permitidos,
apontando para a crença de que uma instituição deva mediar o conteúdo acessado;
3) Crítica ao país, como um todo;
4) Ataques aos Direitos Humanos;
5) Os presos são considerados menos evoluídos, denotando uma postura de
desumanização, baseada na teoria evolucionista darwinista, por parte de usuários
das redes sociais.

MASSACRE NO PRESÍDIO EM MANAUS 01/2017. Youtube. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9FxsBzjjbio&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3D9FxsBzjjbio&has_verified=1&bpctr=1502679285>. Acesso em 10 julho 2018.
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Figura 9 - Fotografia dos comentários da publicação “PM vai esperar amanhecer
para tentar intervir em rebelião em presídio no RN”

Fonte: elaborada pela autora com base em Facebook, 2017. 71
7. Algumas discussões
A reportagem “Chacinas nos presídios: conheça as 123 histórias dos
detentos mortos”, do Portal Metrópoles, foi indicada ao Prêmio Gabriel García
Márquez de Periodismo, um dos mais importantes do mundo. Exercendo
jornalismo no formato indicado por LAUERMANN (2017), Pedro Alves, Carolina
Samorano e Larissa Rodrigues, Daniel Ferreira, Michael Melo e Rafaela Felicciano,
em seis meses, fizeram a apuração das diversas faces da Chacina. A publicização
dos dados sistematizados pela equipe do Portal são de absoluta relevância à
demonstração de que 1) a Chacina era uma tragédia anunciada e 2) no
estabelecimento do perfil dos presos assassinados.
Ainda incipientes as pesquisas sobre a Chacina, a literatura levantada já
pensa em aspectos como a repercussão dos eventos na “grande mídia” brasileira

PM vai esperar amanhecer para tentar intervir em rebelião em presídio no RN. Página do
Facebook do G1. Disponível em: <https://www.facebook.com/g1/posts/1474915342560546>.
Acesso em:10 julho 2018.
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(LAUERMANN, 201772) e da previsibilidade da postura etnocida do Estado
brasileiro (WERMUTH; NIELSSON, 201773).
Conforme os vídeos mostrados na reportagem, autoridades tinham vasto
conhecimento tanto sobre a superlotação dos estabelecimentos prisionais em
questão, quanto da disputa por poder entre PCC e FDN. Alguns dos gráficos
elaborados pelo Metrópoles elucidam o direcionamento das negligências que
possibilitaram os eventos trágicos aqui observados.
Figura 10 - Imagem dos vídeos contidos na reportagem “Chacinas nos presídios:
conheça as 123 histórias dos detentos mortos”

Fonte: elaborada pela autora com base em Portal Metrópoles, 2017. 74

LAUERMANN, Juliana Duarte. Violações custodiadas em revistas: um estudo das coberturas
jornalísticas dos veículos semanais a respeito do massacre no presídio do Amazonas, em 2017. 2017.
91 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro
Universitário de Brasília, Brasília, 2017.
73WERMUTH; NIELSON, op. cit.
74 FERREIRA, Daniel. Chacinas nos presídios: conheça as 123 histórias dos detentos mortos.
METRÓPOLES. Disponível em: <https://www.metropoles.com/materias-especiais/chacinas-nospresidios-conheca-as-123-historias-dos-detentos-mortos>. Acesso em: 10 julho 2018.
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Figura 11 - Gráficos contidos na reportagem “Chacinas nos presídios: conheça as
123 histórias dos detentos mortos”

Fonte: Portal Metrópoles, 2017. 75
Assim, a música “Diário de um Detento” dos rappers Racionais MC’s, feita
em 199776, que trata do Massacre do Carandiru se faz, infelizmente, atual e
pertinente na compreensão da Chacina, nos versos:
Fumaça na janela, tem fogo na cela
Fudeu, foi além, se pã!,tem refém
Na maioria, se deixou envolver
Por uns cinco ou seis que não têm nada a perder
Dois ladrões considerados passaram a discutir
Mas não imaginavam o que estaria por vir
Traficantes, homicidas, estelionatários
Uma maioria de moleque primário
Idem, ibidem.
RACIONAIS MC’S. Diário de Um Detento. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/racionaismcs/63369/>. Acesso em: 10 set. 2017.
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Era a brecha que o sistema queria
Avise o IML, chegou o grande dia
Depende do sim ou não de um só homem
Que prefere ser neutro pelo telefone [...].
Dessa forma, o resultado parcial dessa pesquisa é a montagem do seguinte
quadro, em que nas próximas publicações será analisado sob a ótica interseccional
construída com base nos preceitos de Angela Davis (1981).
Figura 12 - Interseccionalidades

Fonte: Sistematização da autora, 2018.
8. Concluindo
Abel Paulino De Souza. Abimeleque Fonseca Almeida. Adercio Alves Da
Cunha. Adriano Soares Marinho. Alcides Pereira De Aquino. Alcinei Gomes Da
Silveira. Alessandro Nery Praia. Alex Almeida Da Silva. Alexandro Nogueira Soares.
Anderson Barbalho Da Silva. Anderson Mateus Félix Da Silva. Anderson Mateus
Félix Da Silva. Andrei Chaves De Moura Costa. Antônio Barbosa Do Nascimento
Neto. Antônio Correa Muniz Neto. Antony Aguiar Muniz. Arthur Gomes Peres
Júnior. Carlos Augusto Nascimento Galucio. Carlos Clayton Paixão Da Silva. Carlos
Eduardo Loureiro De Castro. Charmon Chagas Da Silva. Cícero Israel De Santana.
Clealberth Dutra Guimarães. Dheyck Da Silva Castro. Diego Felipe Pereira Da Silva.
Diego Melo De Ferreira. Edione De Souza Santos. Edismar Henrique Duran Barreto.
Edney Gomes Ferreira. Eduardo Dos Reis. Egberto Pereira Da Silva. Elvis Rover
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Palma Hernandez. Enoque Correia Lira Filho. Erick Queiroz Da Silva. Erismar
Duran Da Silva. Errailson Ramos De Miranda. Fábio Bandeira Da Silva. Felipe De
Oliveira Carneiro. Felipe Mateus Silva Do Nascimento. Felipe Rene Silva De
Oliveira. Fernando Gomes Da Silva. França Pereira Do Nascimento. Francinaldo
Ferreira Santana. Francisco Adriano Morais Dos Santos. Francisco Das Chagas De
Souza Silva. Francisco Luciano Pereira Da Silva. Pedro Henrique Alves De Souza.
Francisco Romério Borba. Francismar Souza De Oliveira. Frank Roniere Ferreira
Reis. Geocival De Lima Frazão. George Santos De Lima Júnior. Gezildo Nunes Da
Silva. Gilson Thiago Pereira Melo. Haciel Moreira Silva. Heder De Souza Pereira.
Ilmar De Araújo Silva. Jackson De Oliveira Avelino. Jaime Da Conceição Pereira.
Jairo Dos Santos Morais. Jander De Andrade Maciel. Jefferson Pedroza Cardozo.
Jefferson Souza Dos Santos. João Paulo Venâncio. Jonas Victor De Barros
Nascimento. Joniarlison Feitosa Dos Santos. José Aldinei Da Silva Leal. José Antônio
Araújo De Oliveira. José De Moura Ferreira. Josenildo Alves Ferreira. Kayro Silva De
Souza. Kelvin Kline Silva Farias. Lázaro Quincas Saldanha. Lenilson Calixto Pires.
Lenilson De Oliveira Melo Silva. LeonisAris Gama Filho. Lucas Alves De Souza. Luis
Oliveira Dos Santos. Luiz Carlos Da Costa. Luiz Otávio Sampaio De Almeida. Machel
Bruno De Souza Barros. Maelson Augusto Barbosa Da Costa. Magaiwer Vieira
Rodrigues. Manoel Freitas Barros. Marcelo Pena Lima. Márcio Correia Marcelo.
Marcos Aurélio Costa Do Nascimento. Marcos Frederico Gomes Rocha Pereira.
Marlon De Araujo Da Silva. Marlon Pietro Da Silva Nascimento. Michel Wendell
Melgueiro Da Costa. Mizael Guimarães Da Silva. Moacir Jorge Pessoa Da Costa.
Paulo César Silva Guimarães Filho.Paulo Henrique Dos Santos Lagos. Paulo
Henrique Lima Dos Santos. Paulo Marcelo Santos Nascimento. Paulo Wendel
Guimarães Cardoso. Pedro Henrique Alves De Souza. Rafael Brazão Gonçalves.
Rafael Moreira Da Silva.Raijean Da Encarnação Medeiros. Renato Maciel Do
Nascimento. Rildo Da Silva Nascimento. Robson Souza Da Costa. Romulo
Fernandes Da Silva. Romulo Harley Da Silva. Ronei Pinheiro Filgueira.Rubiron
Cardoso De Carvalho. Sebastião Ribeiro Marinho Filho. Tarcísio Bernardino Da
Silva. TassioCaster De Souza. Thiago Juvino De Oliveira. Pedro Henrique Alves De
Souza. Willamys Silva De Souza. Willian Anden Santos De Souza. E outros cinco
homens que não foram identificados.
Todos esses foram assassinados e estavam sob os cuidados do Estado
brasileiro.
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Figura 13 - Os 123 detentos mortos

Fonte: Portal Metrópoles, 2017.
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O meio social da prisão: o cárcere constituído a partir de elementos culturais
próprios
The social medium of prison: the acronym constituting from own cultural elements
Stephane Silva de Araujo - Doutoranda em Educação pelo Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas. Mestra em Educação
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Grande. Atualmente desenvolve atividades profissionais como Pedagoga da Escola
Nacional de Serviços Penais, do Departamento Penitenciário Nacional. Endereço
eletrônico: stephaneslv@gmail.com.
Resumo: A prisão se configura como um meio social próprio e suas especificidades
culturais influenciam a produção de identidades, assim como certa organicidade
intrínseca que faz emergir crenças, valores e orientações que potencializam suas
principais características. Pretende-se evidenciar que a concepção prisional, tal
qual é conhecida, carrega em sua gênese elementos e dinâmicas culturais próprias.
A revisão bibliográfica desenvolvida possibilitou a construção de um corpus
específico de características que significam as unidades prisionais do sistema
fechado, mesmo em diferentes tempos e espaços. Por esse viés, ao abordar a prisão
como objeto de análise, reúnem-se peculiaridades institucionais que fabricam seu
conceito, as identidades que a povoam, assim como os costumes e hábitos
acordados, de modo a compreender esta microssociedade.
Palavras-chave: prisão; microssociedade carcerária; cultura do cárcere;
dinâmicas prisionais.
Abstract: Prison is configured as a social medium of its own, its cultural
specificities influence the production of identities, as well as certain intrinsic
organicity that, in turn, creates beliefs, values and orientations that enhance its
main characteristics. It is tried to show that the prison conception, as we know it,
carries in its genesis its own cultural elements and dynamics. The literature review
developed allowed the construction of a specific corpus of characteristics that
signify the prison units of the closed system, even in different times and spaces. By
this bias, when approaching the prison as an object of analysis, I gather
institutional peculiarities that fabricate its concept, the identities that inhabit it, as
well as the agreed customs and habits, in order to understand this micro-society.
Keywords: prison; prison micro-society; prison culture; prison dynamics.
Sumário: 1. Introdução; 2. A relevância conceitual para significar o contexto
carcerário; 3. A microssociedade carcerária e seus elementos culturais próprios;
3.1. Os servidores penais e seu processo identitário; 3.2. Incongruência funcional;
3.3. Processos comportamentais específicos; 3.4. Processos formativos; 4.
Considerações; 5. Referências.
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1. Introdução
A presente investigação se concentra em uma arena social complexa e
constantemente referida na atualidade: o sistema carcerário. A complexidade da
temática encontra esteio na gama de aspectos que se relacionam ao funcionamento
da prisão. Elementos como superencarceramento (há superlotação em 78% dos
estabelecimentos penais brasileiros), políticas públicas (ou a carência delas), crime
organizado, doenças infectocontagiosas, poder judiciário, familiares, entre outros,
compõem o sistema social da prisão e são constantemente referidos ao se tratar
sobre o tema1.
Somado a isso, atualmente, o sistema carcerário brasileiro enfrenta uma
crise sem precedentes. O Estado, responsável pela execução penal, pelas mais
diversas razões, omite-se em suas funções básicas de provedor das condições para
subsistência no cárcere e reproduz em todos os entes da federação, sem exceção,
condições subumanas de permanência nas prisões brasileiras. No ranking
internacional que aponta os índices referentes à população carcerária, o Brasil é
designado como o 3º país com a maior população presa do mundo, com 726.712
pessoas privadas de liberdade, distribuídas em 1.422 estabelecimentos penais,
enfrentando um déficit de 358.663 vagas e apresentando uma taxa de ocupação do
sistema penitenciário de 197,4%. Enquanto a taxa de encarceramento mundial se
encontra na faixa de 144 presos a cada 100mil habitantes, no Brasil a taxa supera
350, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública2. Ainda, de acordo
com o referido Relatório, entre 1990 e 2016 a população prisional brasileira
cresceu mais de 700%.
Realidade distinta é a que se refere aos servidores das carreiras penais.
Nesse cenário, o déficit não é de vagas, mas de ocupantes. O contingente numérico
de funcionários está aquém do que pode ser considerado necessário e adequado.
Refiro-me a uma média de 0,144 servidores para cada pessoa privada de liberdade.
No contexto brevemente apresentado, 105.215 profissionais se encontravam em
atividade em junho de 2016. Destes, 78.752 possuíam vínculo empregatício
estatutário. Os demais integram grupos relacionados a cargos comissionados,

1THOMPSON,

A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976; FOUCAULT, M. Vigiar e Punir:
nascimento da prisão. 27ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1987; GARLAND, D. Castigo y Sociedad Moderna.
Madrid: SigloVeintiuno de España Editores, 1999; CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da
S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem
pena. Pelotas: Educat, 2001; MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de
identidade profissional entre agentes penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005; SYKES, G. La
sociedade de los cautivos: estúdio de uma cárcel de máxima seguridade. 1ª ed. Buenos Aires:
SigloVeinteuno Editores, 2017.
2BRASIL. INFOPEN. Levantamento nacional de informações penitenciárias: atualização julho de
2016. Organização Thandara Santos; Colaboração Marlene Inês da Rosa. Brasília: Ministério da
Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2017. Disponível em:
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoespenitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf. Acesso em: 08 dez. 2017.
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terceirizados ou temporários, ou seja, sua contratação pode ser considerada
precária3.
Insta salientar que os servidores penitenciários vivenciam o confinamento
no local de trabalho e carregam consigo a complexidade do sistema prisional,
sobretudo no que se refere à responsabilidade em compatibilizar segurança e
práticas que visem a reintegração social. Tais objetivos institucionais,
aparentemente incompatíveis entre si, devem ser almejados pelos funcionários
que atuam no cárcere. Frente a tal realidade, é possível configurar que são também
os servidores vítimas do processo de prisionização, pois há a assimilação de
determinados comportamentos, atitudes e valores intrínsecos do espaço ao qual se
encontram expostos diuturnamente4.
Ainda, é possível denotar que a presença destes profissionais na sociedade é
imbuída de certa invisibilidade, uma vez que seu labor se restringe, via de regra, à
interioridade do cárcere. Tal assertiva também encontra esteio nas produções
acadêmicas que, embora apresentem crescimento, estão distantes de exibir um
panorama satisfatório no que concerne a caracterização dos servidores e de seu
trabalho. Seja na manutenção da ordem e da disciplina, seja na oferta de
assistências, os servidores do sistema prisional executam ações que se voltam
indiretamente à sociedade, pois os presos que lá estão reclusos retornarão ao
convívio social em breve, mas enquanto estiverem excluídos lá deverão
permanecer.
Não obstante, há o espectro da marginalidade do trabalho executado em
prisões e por isso se compreende que os servidores do sistema prisional não são
devidamente reconhecidos pela sociedade5. A referida ausência de reconhecimento
pode ser atribuída a diferentes causas, tais como o desconhecimento das práticas
desenvolvidas nas prisões, a constituição histórica das profissões lá exercidas, até
mesmo a perspectiva referente ao exercício profissional em contato direto com
pessoas que deveriam ser alijadas do convívio social. Neste trabalho, não pretendo
focalizar as referidas causas especificamente, mas evidenciar que a concepção
prisional, sobretudoa da pena privativa de liberdade, carrega em suagênese
elementos e dinâmicas culturais próprias.
Desse modo, na tentativa de atacar o referido processo de invisibilidade,
desenvolvi uma revisão bibliográfica que focalizou os principais elementos

3BRASIL.

INFOPEN. Levantamento nacional de informações penitenciárias: atualização julho de
2016. Organização Thandara Santos; Colaboração Marlene Inês da Rosa. Brasília: Ministério da
Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2017, p. 46. Disponível em:
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoespenitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf. Acesso em: 08 dez. 2017.
4THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976; CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L.
X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente Penitenciário: um estudo sobre
encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001.
5CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001; MORAES, P. R. B. de.
Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes penitenciários. São
Paulo: IBCCRIM, 2005.
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culturais constituintes da prisão, segundo autores considerados referências no
campo prisional.
2. A relevância conceitual para significar o contexto carcerário
Apresentado o cenário a ser abordado neste texto, é salutar revelar os
principais conceitos que possibilitaram a categorização dos elementos culturais
acima referidos. Da experiência profissional no cárcere, partiu a constatação da
presença de regimes de verdade naquele ambiente. Grosso modo, utilizando uma
metáfora, denominá-los-ia também de “Síndrome de Gabriela”6. Isso porque o
cotidiano prisional não abre espaço para questionamentos, apenas para a execução
de procedimentos que são repetidos mecanicamente, reforçando a percepção
social de que os “carcereiros” apenas “batem” cadeados.
A complexidade do sistema envolve uma gama muito maior de ações que
circundam o ambiente e que necessitariam de uma problematização fundamentada
mais cuidadosa. Devido aos limites do trabalho, não é este meu objetivo, mas sim
caracterizar o conceito foucaultiano de “regimes de verdade” para explorar a
possibilidade de que os fatos que se desenrolam e resolvem sem maiores
problematizações, na realidade, escondem uma correlação de forças que visa a
institucionalização de determinado poder. Quem tiver o poder deterá, por
conseguinte, a verdade. Para Souza7, “o poder não somente separa os discursos do
verdadeiro e do falso, bem como produz os sujeitos a partir de suas verdades”.
Então, o sistema prisional vai se alicerçando em verdades incontestes
produzidas por aqueles que detêm o poder em determinadas situações, não
cabendo, por assim dizer, o diálogo e muito menos o hábito do questionamento.
Neste sentido, Daufemback e Melo8 afirmam que estas práticas repelem a
aproximação de pessoas interessadas e, também, institucionalizam uma espécie de
hierarquização entre os atores que compõem tal contexto a ponto de construir
“enunciados de verdade a partir do elogio da força e dos saberes de rotina”, ou
seja, aqueles que detêm a verdade produzida no cotidiano fundamentada na
“segurança” deterão por igual o poder gerencial do estabelecimento penal.
Para Foucault9, existiriam “duas histórias da verdade”: uma, a interna, seria
concebida a partir de suas próprias regras reguladoras, em contrapartida, a outra,
externa, admitiria sua construção no meio social.
Em referência à personagem de Jorge Amado que inspirou a música de Dorival Caymmi, cujo
refrão demonstra que a mesma apresentava dificuldades para adaptar seu comportamento aos
regramentos sociais aos quais vinha sendo exposta. Não há na experiência de Gabriela possibilidade
de alteração de seus comportamentos, nem de questionamento a estes, uma vez que para ela tudo
sempre foi e será do mesmo jeito: “eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser
sempre assim… Gabriela”.
7SOUZA, J. F. C. de. Regimes de Verdade em Michel Foucault: aparição e gênese de um conceito. 2015.
Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Universidade Federal de Brasília, Brasília, 2015.p. 47.
8DAUFEMBACK, V.; MELO, F. A. L. Modelo de Gestão para a Política Penal: começando com uma
conversa. In: DAUFEMBACK, V.; DE VITTO, R. Para além da prisão: reflexões e propostas para uma
nova política penal do Brasil. Belo Horizonte: Letramento: Casa do Direito, 2018. p.11-30.p.20.
9FOUCAULT, M.A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002.
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[...] parece-me que existem, na sociedade, ou pelo menos, em
nossas sociedades, vários outros lugares onde a verdade se
forma, onde um certo número de regras de jogo são
definidas – regras de jogo a partir das quais vemos nascer
certas formas de subjetividade, certos domínios de objeto,
certos tipos de saber – e por conseguinte podermos, a partir
daí, fazer uma história externa, exterior, da verdade10.
Dessa maneira, compreendo que as regras externas que definem as
verdades incontestes do sistema penal por conferirem a entonação de suas
subjetividades, contribuem com a definição, também, dos elementos culturais
próprios do cárcere. Todavia, por compreender que tais regramentos nem sempre
são claramente observáveis, penso que o adensamento conceitual deva ser
canalizado para as práticas gerenciais no sistema, uma vez que tais ações também
definirão o status do que pode ou não ser acessado, do que é ou não verdadeiro.
Por essa ótica, o conceito de “privatização endógena” de Stephen Ball e
Deborah Youdell11parece servir a tal discussão, pois insere a perspectiva de uma
reestruturação gerencial peculiar coordenada por dentro das teias do próprio
sistema. Em que pese tal conceito ser do campo educacional, penso que há
paridade com o campo penal, uma vez que os dois tratam de uma perspectiva
social.
Há a transferência de tecnologias externas para o interior do sistema a
alterar, propondo-se certa transformação a partir da própria realidade do
contexto, porém, visando o alcance de metas instituídas em seu exterior. Propõemse parâmetros para uma nova gestão pública a partir dos ditames expressos pelo
mercado financeiro, sobretudo calcado na performatividade e na accountability,
respectivamente definições de padrões de desempenho e práticas de prestação de
contas e responsabilização. Contudo, no que se refere ao âmbito penal, penso que a
“nova gestão” é cerceada ainda pelas práticas e regimes de verdade produzidos no
interior do próprio cárcere, já que os detentores do saber cotidiano o validam
tornando-o o poder que detém.
Tem-se então, um sistema que é gerenciado, via de regra, a partir de suas
próprias crenças, nem sempre confrontadas de modo a subsidiar um conhecimento
científico sobre sua validade. Os gestores seguem os preceitos que lhes oferecerem
um mínimo de segurança aparente e jurídica12, logo, pautam suas decisões e, por
10FOUCAULT,

M.A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002.p.11.
S.; YOUDELL, D. Privatizaciónencubierta pela en laeducación publica. In: Internacional De
La Educación, V Congreso Mundial. Informe preliminar. Londres: Julho 2007.
12 Em que pese a pretensão de desenvolver um trabalho que justifique sua nomeação, percebo que,
segundo Thompson (A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976, p.64), “há um estereótipo
estabelecido, ao qual deve a direção da penitenciária adaptar-se; não o fazendo, arrisca-se a romper
o sistema ou a ser repelida dele”. Para o autor, é evidente que ao ser inserido em um sistema em
funcionamento, o gestor atenderá as demandas e prescrições daquele grupo que oferecer menor
risco ao desenvolvimento de suas atividades, qual seja, o dos servidores que pelas atividades
desempenhadas cotidianamente são os “únicos” detentores do saber carcerário.
11BALL,

72

Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721
Número 28 – Janeiro/Junho 2019
www.sociologiajuridica.net
conseguinte, materializam as condutas que fomentam a produção de
subjetividades a partir das regras outrora produzidas naquele ambiente.
Thompson13, ao questionar como as ordens seriam emanadas no sistema prisional,
afirma que
A única justificação é a de que, enquanto está intramuros, [o
gestor, mesmo com formação jurídica ou militar] substitui a
tábua de valores adotada na vida livre por outra que lhe é
fornecida (ou impingida) pelo sistema social da
penitenciária já estereotipada e amparada numa série de
racionalizações14.
Ao mobilizar tais conceitos frente a revisão bibliográfica empreendida, foi
possível destacar quatro elementos culturais que caracterizam/especializam o
sistema prisional, quais sejam: os servidores e suas identidades; a incongruência
funcional calcada na ambiguidade dos objetivos do sistema prisional; os processos
comportamentais; assim como os formativos que o circundam. A seguir, apresentoos de modo pormenorizado.
3. A microssociedade carcerária e seus elementos culturais próprios

A experiência profissional no ambiente prisional tornou familiar a
convivência com desafios que parecem característicos e sedimentados na cultura
prisional. No cotidiano, tem-se a percepção de que eles não serão superados e, por
vezes, acabam afastados sem resolução pela emergência de verdades incontestes
quanto à impossibilidade de atendimento à demanda. Para Chies15, este contexto
envolve de fato uma gama de enigmas, conforme segue:
A prisão, assim, aparece-nos como uma ‘fantástica’
instituição e criatura de nossa racionalidade, e, por que não,
de nossa ‘mitologia jurídica’ moderna. Uma bizarra mescla
de Esfinge e de Hidra de Lerna (tão atraente quanto
aterradora), cujos enigmas se renovam ou se
redimensionam a cada vez que um enigma anterior é
eliminado pelos desvelar crítico do ‘viajante’. Uma
incansável sentença de ‘decifra-me ou te devoro’, na qual a
cada paradoxo desvelado outros se apresentam16.
13THOMPSON,

A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.
A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.p.56.
15CHIES, L. A. B. Os enigmas e a Prisão. Ou: por uma Episteme Enigmática e de Contra-Mitologia
Jurídico-Punitiva. In: CHIES, L. A. B.; MOURA, M. O. de. Introdução ao Daltonismo Jurídico: por uma
episteme de contra-mitologia. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2005. p.33-50.
16CHIES, L. A. B. Os enigmas e a Prisão. Ou: por uma Episteme Enigmática e de Contra-Mitologia
Jurídico-Punitiva. In: CHIES, L. A. B.; MOURA, M. O. de. Introdução ao Daltonismo Jurídico: por uma
episteme de contra-mitologia. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2005. p.33-50. p.43.
14THOMPSON,
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A liberdade, fundamento maior consagrado na Constituição Federal de
é direito de todos. Quanto a isso não há dúvidas e/ou questionamentos.
Mas quando a sua restrição se torna regra, não se deveria buscar compreendê-la?
Ou melhor, compreender, quem sabe, os mecanismos que propiciam a
regularidade e a legalidade de sua restrição, bem como as condições nas quais essa
é desenvolvida?
Muito embora tal raciocínio seja passível de certeza, não é o que se
acompanha pelos noticiários. A política de encarceramento em massa adotada pelo
Estado penal-punitivo brasileiro desembocou no hiperencarceramento, que
justifica a concessão ao país da “singela” marca de 3ª maior população carcerária
do mundo. Nesse sentido, a consequente manutenção grotesca de pessoas
amontoadas em espaços ínfimos e sem condições humanas de sobrevivência
passou a ser a regra, em se tratando da necessidade de restringir a liberdade
daqueles indivíduos que não “se adequam” às regras ora definidas.
Todavia, de acordo com Sykes18, independente de lugar, condições,
finalidades ou tipo de estabelecimento, existem similitudes básicas em qualquer
unidade penal: “lasprisionestienen um estructura social común”. Com isso, as
características que conformam a prisão moderna da forma como é conhecida,
fazem com que tal instituição se apresente de modo muito semelhante
independente do local onde se situe.
Nessa senda, compreender o que confere ao cárcere sua face atual passou a
ser o mote de investigação desta revisão bibliográfica. A partir de um potente
referencial teórico, procurou-se evidenciar os elementos que possibilitam a
inferência acerca de que o sistema prisional possui uma cultura específica, na qual
os sujeitos e suas práticas são predefinidos pelas políticas (ou ausência delas)
adotadas pelo Estado. Passo, então, a configuração do seu primeiro elemento
característico: a identidade dos servidores penais.
198817,

3.1. Os servidores penais e seu processo identitário
Conhecer este processo de endereçamento cultural não se constitui em
inquietação exclusivamente minha. Em que pese se tratar de tema de produção
acadêmica incipiente19, os pesquisadores afirmaram a necessidade de voltar o
olhar aos servidores das carreiras penais para compreender o seu lócus de
atuação.

BRASIL.
Constituição
Federal
de
1988.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 17 nov. 2017.
18SYKES, G. La sociedade de los cautivos: estúdio de uma cárcel de máxima seguridade. 1ª ed. Buenos
Aires: SigloVeinteuno Editores, 2017.
19CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001; LEMGRUBER, J.
Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.).Arquitetura Institucional do Sistema Único de Segurança
Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363; MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e
construção de identidade profissional entre agentes penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.
17
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[...] entendemos de igual fundamental importância nesse
contexto uma maior atenção à questão dos funcionários de
presídios; pois não serão estes também consumidores desse
sistema e dessa indústria penitenciária? produtos
consumidos na lógica dessa realidade punitiva?
encarcerados sem pena?20
Os questionamentos que nortearam a pesquisa desenvolvida com os
Agentes Penitenciários de um presídio estadual do Rio Grande do Sul denotam a
necessidade de compreender minimamente como se organizam as principais
relações e vínculos, sobretudo, institucionais no espaço intramuros.
Discorrer sobre a invisibilidade a que os servidores das carreiras penais se
submetem, a qual pode servir como um instrumento de defesa (para o bem e para
o mal), é versar sobre uma inversão de valores e uma necessária alteração de
consciência advinda da aprovação em um concurso público. Ao ser aprovado em
um certame concorrido, o pensamento volta-se a categorias sociais que
influenciam a vida do candidato: estabilidade, salário razoável, inserção no quadro
de servidores públicos, boas condições de formação etc.
Contudo, o contato com a prisão é realista o suficiente para que se
compreenda já de início alguns dos desafios a que será exposto. O sistema, por si,
oferece as bases para que determinadas identidades sejam produzidas e
reforçadas. Há, neste sentido, o desenvolvimento do processo de assimilação, o
qual, para Thompson21, configura um “processo lento, gradual, mais ou menos
inconsciente, pelo qual a pessoa adquire o bastante da cultura de uma unidade
social, na qual foi colocado, a ponto de se tornar característico dela.” Por exemplo:
não há diferença entre os procedimentos executados pelo Enfermeiro no Pronto
Socorro e na prisão, todavia, existe uma relevante distância entre ser servidor e
desenvolver suas atividades no pronto socorro e ser servidor e desenvolver suas
atividades na prisão. Chies et al.22asseveram que
As conclusões finais priorizam uma análise mais geral a
partir da hipótese principal, ou seja, a possibilidade de um
diagnóstico no sentido afirmativo de que os funcionários de
presídios tendem a, de forma similar aos apenados reclusos
no sistema penitenciário, suportar um ‘processo especial de
socialização’ (prisionalização), sendo assim socializados
numa assimilação dos padrões valorativos e de conduta
peculiares e característicos do ambiente e do sistema social
carcerário, bem como de suas dinâmicas23.
CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001. p.14.
21 THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.p.52.
22 CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001.
23 CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001. p.28.
20
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Tal afirmação apresenta um dado que merece destaque: o servidor também
está, de certo modo, preso. As interações naquele ambiente institucional devem
seguir determinados parâmetros e orientações que o farão assumir condutas de
adaptação ao espaço. Basicamente, há o desafio de que para aprender a ser servidor
o sujeito apreenda a concepção do preso acerca de cada situação. Moraes24
compreende que
A essas pressões encontram-se também submetidos os
agentes penitenciários que precisam também muito
rapidamente entender a dinâmica da prisão, principalmente
apreender, para fins de manutenção da ordem, a ‘pensar
como o preso’, ‘trabalhando preso com o preso’ (agente
penitenciário). No entanto, como poderemos observar, esse
aprendizado não se faz sem um enorme custo psíquico e
identitário, uma vez que significa para o agente
penitenciário mimetizar-se naquilo que ele percebe como a
sua antítese25.
Desse modo, tem-se que a identidade dos servidores é produzida no contato
com os presos quase que de modo reflexo. Um se constituirá a partir dos efeitos
que sua imagem e conduta refletidas no outro produzirem.Por essa ótica, o autor
afirma que “a cadeia não é uma miniatura da sociedade livre, mas um sistema
peculiar. [...] Uma sociedade interna, não prevista e não estipulada, com fins
próprios e cultura particular, emerge pelos interstícios da ordem oficial”26. Devido
à constante e massiva convivência entre muitas pessoas reclusas no mesmo
espaço, não se subordinaria um sistema social específico às ordens das
autoridades, mas “desenvolveria um regime interno próprio, informal, resultante
da interação concreta dos homens, diante dos problemas postos pelo ambiente
particular em que se viram envolvidos”27.
Isto posto, torna-se premente o estudo das finalidades do cárcere, para que
se compreenda a partir de que preceitos, tanto servidores quanto presos, se
comportam. Eis o segundo elemento caracterizador da prisão como um ambiente
cultural próprio: a incompatibilidade dos objetivos da pena de privação da
liberdade.
3.2. Incongruência funcional
O que tomo aqui por incongruência funcional diz respeito ao dúplice
objetivo do cárcere: manter a pessoa reclusa e recuperá-la para o posterior
MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre
agentes penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.
25MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.p.221.
26 THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976. p. 49.
27 THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976. p.5.
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convívio social. O cotidiano do estabelecimento penal, calcado nesta relação díspar,
denota maior relevância atribuída aos aspectos disciplinares e de segurança, que
objetivamente às propostas de atividades que apresentem cunho formativo de
“recuperação” dos indivíduos.
Tal relação pode ser evidenciada inclusive nos processos identitários dos
servidores, como abordado anteriormente, devido ao desgaste frente à
necessidade de negociações para a execução das atividades que não guardem
minimamente uma relação de “segurança”. Exemplo disso podeser percebido nos
índices de presos regularmente matriculados em ações educacionais ou laborais,
respectivamente, 12% e 15% da população carcerária brasileira.
Lemgruber28 reforça o entendimento quanto à existência de cultura
específica constituída no sistema social da prisão, inclusive no que concerne aos
conflitos fundamentados na ambiguidade de sua finalidade.
O conhecimento da cultura prisional revela que a
convivência dos presos entre si e com seus custodiadores
apresenta muitas peculiaridades. Também as relações entre
os gestores da segurança penitenciária e os da assistência
aos presos são objeto de permanentes dificuldades. Médicos,
dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e
professores aparentemente se colocam como os gestores da
assistência, enquanto que os agentes de segurança se veem
como responsáveis pela segurança individual e coletiva. Tal
dicotomia acaba sinalizando responsabilidades distintas,
enganosas, como se um grupo de custodiadores trabalhasse
“pró preso”, enquanto outro atuasse “contra o preso”. Na
verdade, todos trabalham na custódia de presos, com
inserções diferenciadas de acordo com suas atribuições
profissionais, o que possibilita operacionalizar a execução da
pena29.
A equipe da prisão não é composta apenas pelos Agentes, existem
profissionais das mais diversificadas áreas que lá também laboram e que lá
também assimilam comportamentos, assim como enfrentam a dureza de ver o seu
trabalho sem perspectiva de êxito, pelo menos em larga escala. Thompson assevera
quanto a esses servidores que, “conscientizados da inanidade de seus esforços,
desestimulam-se, acomodam-se ao sistema, passando a executar suas funções
burocraticamente”30. Moraes31, neste sentido, ilustra a correlação de forças
28LEMGRUBER,

J. Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.).Arquitetura Institucional do Sistema
Único de Segurança Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363.
29LEMGRUBER, J. Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.).Arquitetura Institucional do Sistema
Único de Segurança Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363.p.313.
30THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.p.78.
31MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.
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existente entre os próprios servidores que pretendem finalidades por ora tão
diversas.
Observamos esse conflito inúmeras vezes, ouvindo a queixa
insistente de que um dos fracassos da atuação dos
reformadores se deveria ao fato de que ‘os agentes não
deixam a gente trabalhar’, e os agentes penitenciários, por
sua vez, alegando problemas relativos à segurança32.
Por tais considerações, ser Enfermeiro em um posto de saúde é diferente de
ser Enfermeiro em uma prisão. A organização social que cada uma destas
instituições tem é diferente e interfere diretamente no desempenho das atividades.
A prisão, foco deste trabalho, orienta sua definição por uma percepção de que os
processos disciplinares e de segurança são basilares a sua existência, enquanto que
os demais devem a ela se adequar. Por esse viés, é possível perceber que a
incongruência que está presente na gênese do sistema penitenciário faz emergir e,
consequentemente, produz um sistema social específico para esta instituição. Para
Thompson33, “treinar homens para a vida livre, submetendo-os a condições de
cativeiro, afigura-se tão absurdo como alguém se preparar para uma corrida,
ficando na cama por semanas”.
Contudo, ainda assim percebo certa credibilidade depositada na instituição
e Moraes34indica que, talvez, o que confira algum status a prisão, mesmo frente a
sua veemente decadência, seja tanto o seu caráter isolador como o de possível cura
a ser desenvolvida em seu interior. Ou seja, aquilo que é encarado como
incongruente, pode de igual modo servir à sua defesa. Deste ponto, se retorna à
necessidade primária do sistema: sua reforma. Conforme Moraes35 devido à
ambiguidade existente entre as tarefas de ressocializar e punir, necessário seria
rever os preceitos do cárcere.
A prisão e o sistema prisional quando se tornam, pelo menos
no discurso de seus proponentes, espaços de punição, mas
também, com maior ou menor intensidade, de correção ou
reabilitação, tornam-se, ao que tudo indica, as únicas
instituições que já nascem reclamando sua reforma36.

32MORAES,

P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.p. 246.
33THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.p. 44.
34MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.
35MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005..
36MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.
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3.3. Processos comportamentais específicos
Conforme apontado anteriormente, os diferentes elementos que compõem a
prisão a tornam complexa e dotada de atributos específicos37. Logo, é possível
afirmar que possui uma lógica de organização e funcionamento característicos.
Nesse sentido, há uma cultura prisional em torno da qual são constituídas práticas
representacionais peculiares, tais como o modo de falar, vestir e agir, que atingem
também o pessoal penitenciário38. Esse argumento auxilia na compreensão de que
existem práticas representacionais naquele ambiente que justificam a adesão a
determinadas identidades sociais.
Conceber a prisão como um espaço que possui uma cultura própria remete
à perspectiva de que comportamentos específicos daquele ambiente a constituem.
A interação com os presos ganha destaque não só por constituir o cerne do
cotidiano profissional dos servidores, mas, também, devido a serem eles
considerados, em certa medida, os responsáveis pela definição de padrões de
interação próprios. De acordo com o referido autor:
Não há dúvida de que a estrutura e o modo de operação da
penitenciária estão formados, basicamente, pelos padrões
fornecidos pelos próprios internos. [...] E o código dos
presos, ao que tudo indica, não representa a manifestação de
uma cultura criminosa trazida de fora da prisão, mas é
resultante, ao menos em grande parte, de específica resposta
à experiência do encarceramento39.
E o servidor acaba incorporando comportamentos também refletidos a
partir da relação que possuem com o cárcere. Tal assertiva se torna evidente
quando se percebe o estado de alerta constante no qual se encontram. Este se faz
presente em direta vinculação com o sentimento de desconfiança. O cotidiano no
cárcere “ensina” a perceber os mínimos detalhes de uma cena para que ao fim de
uma breve análise você compreenda qual a melhor atitude a tomar. Porém, ambos
os sentimentos ultrapassam as barreiras de segurança do presídio e normalmente
acompanham o servidor por onde quer que vá. Atualmente é perceptível, inclusive,
maior endurecimento nos registros de violência quando os criminosos
“reconhecem” a profissão do abordado como sendo integrante de alguma força de
segurança do Estado. Devido a isso, “[...] os espaços de convivência social dos
Agentes Penitenciários estão preponderantemente restritos ao ambiente de
trabalho e ao ambiente familiar, com uma baixa procura, ou mesmo abertura, para
outros espaços de convívio social”40.
37CHIES,

L. A. B.. A questão penitenciária. Tempo Social, v. 25, n. 1, p. 15-36, jun. 2013. Disponível
em: http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/69031/71480. Acesso em: 15 mar. 2017.
38THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.
39THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.p.97.
40CHIES, Luiz Antônio Bogo; BARROS, Ana Luísa Xavier; LOPES, Carmem Lúcia Alves da Silva;
OLIVEIRA, SinaraFranke. A prisionalização do Agente Penitenciário: um estudo sobre encarcerados
sem pena. Pelotas: Educat, 2001.p.54.

79

Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721
Número 28 – Janeiro/Junho 2019
www.sociologiajuridica.net
Na verdade, a vigilância é cega. O servidor se cuida, mas não sabe do que e
de quem, e assim a suspeita vai se instalando, a retração social sobrevém e muitas
vezes os quadros de adoecimento psíquico se instalam. Para Moraes41, as prisões
seriam locais “cheios de maldade”, neles, a contingência e ambiguidade de
sentimentos seriam produto deste perfil cruel e pérfido da instituição.
Socialmente há a produção de um estereótipo voltado a quem seja o
funcionário de presídio. Moraes42afirma a necessidade de “abandonar a imagem
simplista que coloca os agentes penitenciários na posição de agentes do mal e do
infortúnio, únicos responsáveis, enfim, pelo fracasso do processo de
ressocialização”. Para ele, em que pese a necessidade de investigar o conjunto de
servidores, foi difícil estudar um “grupo pouco conhecido cientificamente, mas
absolutamente antipatizado e visto como composto por indivíduos ‘maus’,
‘torturadores’, ‘corruptos’, enfim, piores do que aqueles que eles ‘guardam e
vigiam’”43.
O autor explica tal situação ao defender a necessidade de se distanciar de
todo e qualquer preconceito para, enfim, acessar este coletivo que pode oferecer
indícios quanto à realidade punitiva do país. Do mesmo modo, Chies et al.44 adotam
tal posicionamento:
Temos que assumir, e a equipe do GITEP assim o fez, que há
uma tendência, quando o assunto concerne à questão
punitiva, e sobretudo penitenciária, mesmo no mundo das
ciências que enfrentam tais questões, e não se conseguir
visualizar a totalidade da organização penitenciária, ou
ainda, quando esta é vislumbrada, de se proceder
acriticamente análises e imputações preconceituosas e
estereotipantes de seus grupos e dos membros desses45.
3.4. Processos formativos
A atuação profissional no cárcere deve ser precedida de formação específica
definida na legislação penal vigente. Há a necessidade de que o servidor conheça
minimamente o lócus de atuação, de modo que possa antever determinadas
situações e problematizar as formas de resolvê-las.
Todavia, em 1923, Lemos Britto, após desenvolver excursão no país com a
finalidade de mapear o sistema penitenciário, assevera que quanto ao pessoal

41MORAES,

P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.p. 168.
42MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.p. 55.
43MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.p. 43.
44CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001.
45CHIES, L. A. B.; BARROS, A. L. X.; LOPES, C. L. A. da S.; OLIVEIRA, S. F. A prisionalização do Agente
Penitenciário: um estudo sobre encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001. p.23
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penitenciário deveriam possuir, entre outras características, “um preparo
específico aos guardas e demais serventuários”46. Não configura o autor que tipo
de preparo seria esse ou pelo menos o que deveria atacar, caso o preparo estivesse
vinculado a ideia de transformação.
Pereira47, anos mais tarde, relata a situação do Rio de Janeiro. Naquele
estado, o Agente de Segurança não possuía status profissional, segundo sua
percepção. Nesse sentido, em estudo realizado por Lemgruber48 também se
apontava a necessidade de capacitar o pessoal penitenciário caso houvesse
interesse em “alterar uma cultura de violência institucional e passar para uma
cultura de proteção aos direitos humanos.” Percebe-se aqui a vinculação direta
entre a formação de servidores e a alteração do status quo. Consequentemente,
presente está a produção de “novas” identidades.
Vale lembrar que não temos, no Brasil, formação profissional
anterior ao acesso ao emprego dos agentes do Estado
envolvidos com a custódia, principalmente dos agentes de
segurança penitenciária. Estes são recrutados por
mecanismos formais que, na verdade, não logram avaliar
conhecimentos ou formação ético-política voltados ao
desempenho das funções de segurança. Tudo isto porque
não temos, ainda, o cargo de agente de segurança
penitenciária ocupado por um profissional. O que existe é o
detentor de um ofício e a proposta aqui apresentada é a da
profissionalização para a área de segurança penitenciária, a
ser desenvolvida como uma política pública de educação. Ao
lado disto, discutiremos a necessidade da capacitação
continuada a ser realizada por Escolas de Formação
Penitenciária nos estados, tanto para agentes, quanto para
os demais profissionais da assistência49.
Nessa linha, a literatura especializada atribui, via de regra, ao estereótipo
vinculado a imagem do servidor das carreiras penais, a ausência de formação
profissional adequada. Os próprios servidores relatam tal necessidade, tanto no
que se refere a cursos de formação inicial quanto continuada. Varela50, ao relatar
sua experiência como médico voluntário no sistema carcerário paulista, indica
realidade semelhante à relatada acima, ao apresentar o seguinte relato de um
46BRITTO,

L. Os systemaspenitenciarios do Brasil. Vol. 3. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1926.p.314.
47PEREIRA, T. M. D. Algumas considerações sobre o papel do Agente de Segurança Penitenciária.
Revista da Escola do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, ano III, n. 9, p. 157-160, out./dez.
1991.
48LEMGRUBER, J. Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.). Arquitetura Institucional do Sistema
Único de Segurança Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363.p.314.
49LEMGRUBER, J. Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.).Arquitetura Institucional do Sistema
Único de Segurança Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363.p.314.
50VARELLA, D. Carcereiros. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
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“carcereiro”: “Naquele tempo não tinha escolinha para ensinar como agir com os
presos, já entrava e ia pegando as chaves”51.
Para além da ausência de formação adequada, também resta configurada a
formação calcada tão somente na prática profissional. O que neste estudo
denomino “verdades incontestes” do sistema prisional pode ser caracterizado na
fala de Lemgruber52 como “vícios da cultura prisional”:
Na transmissão oral entre as gerações de agentes de
segurança reproduzem-se os diferentes ‘vícios’ da cultura
prisional. A repetição das ações ao longo do tempo, sem
nenhum respaldo teórico-metodológico face à ausência de
sistematização teórica, propicia a cristalização das
‘verdades’ inquestionáveis diante de qualquer pergunta de
um estranho à área53.
A maioria dos docentes que preparam novos servidores é oriunda do
sistema prisional, sendo muitas vezes reconhecidos entre os alunos justamente por
tal característica. Moraes54colaciona um excerto de entrevista realizada com um
agente penitenciário estadual que participou de sua pesquisa, justamente nesse
sentido. O entrevistado afirma haver um distanciamento entre o que é
desenvolvido no curso de formação inicial e o que ocorre na realidade da prisão,
mas que ele e os colegas tiveram tal entendimento quando um dos professores foi
um “agente penitenciário da ativa”, atribuindo a esta situação a diminuição no
impacto inicial que todos sofrem ao adentrar no sistema.
Mantém-se, dessa forma, certa vinculação com a cultura perpetuada no
cotidiano carcerário, sobretudo a partir da ilustração de componentes curriculares
teóricos a partir de vivências pessoais dos docentes. Dessa forma, os exemplos
utilizados em sala de aula e por vezes a indumentária e a linguagem assumida,
criam um espaço de formação mais relacionado a processos de informação sobre o
cárcere do que de enfrentamento e construção do conhecimento para atuação
naquele ambiente, tal como afirma Lopes55.Posto isso, invalida-se a possibilidade
de problematização da cultura existente para fundamentar um conhecimento
crítico acerca do sistema.
Frente a esta situação, penso que a formação pode configurar-se em um
elemento de manutenção do status quo independente de sua qualidade. A
fundamentação das atividades educacionais pura e simplesmente norteada pela
51VARELLA,

D. Carcereiros. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.p. 27.
J. Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.). Arquitetura Institucional do Sistema
Único de Segurança Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363.
53LEMGRUBER, J. Sistema Penitenciário. In: LESSA, R. (coord.).Arquitetura Institucional do Sistema
Único de Segurança Pública. Brasília: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2004. p.312-363.p. 329.
54MORAES, P. R. B. de. Punição, encarceramento e construção de identidade profissional entre agentes
penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005.
55LOPES, R. O cotidiano da violência: o trabalho do Agente de Segurança Penitenciária nas
Instituições Prisionais. Revista OnLine Psicologia para América Latina, ago. 2002. Disponível em:
http://psicolatina.org/Uno/psicologia_juridica.html Acesso em: 16 nov. 2018.
52LEMGRUBER,
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prática profissional, alijada de produção científica e, por sua vez, crítica, alimenta
um sistema viciado e composto por condutas norteadas pela ordem social vigente
no estabelecimento penal, não necessariamente condizente com a adequada
formação para o futuro trabalho. Thompson56reforça o entendimento quanto ao
condicionamento dos servidores ao sistema social da prisão, ao afirmar que
o sistema social de um estabelecimento de segurança média
ou máxima funciona, basicamente, de acordo com os
critérios fornecidos pelos próprios condenados. O que
reforça a assertiva de que o processo de prisionização não se
restringe, tão apenas, à massa carcerária57.
4.Considerações
Considerar a prisão a partir de elementos culturais próprios que
possibilitam a compreensão quanto ao meio social que configuram, auxilia no
entendimento quanto a questões recorrentes noticiadas a seu respeito. A
percepção de uma servidora de carreira adensada com a revisão bibliográfica
desenvolvida possibilita o descortinar de experiências e expertises produzidas no
intramuros, mas que se perpetuam independentemente do tipo de
estabelecimento prisional a observar.
O estudo desenvolvido possibilita a apresentação de elementos próprios da
prisão que potencializam sua definição conceitual, as identidades que serão
produzidas naquele espaço, assim como os hábitos e práticas adotados e aceitos
em se tratando das vestimentas, do linguajar, da postura etc.
Perceber a realidade na qual os servidores do sistema prisional estão
inseridos possibilita a problematização quanto aos questionamentos que
enfrentam, sobretudo no trato cotidiano com os apenados, caracterizando-se
também como um grupo passivo frente aos processos psicológicos de assimilação
do contexto carcerário. A própria dicotomia de seu labor os situa em uma zona
conflituosa e de difícil sedimentação: mantém-se a segurança ou as atividades
ressocializadoras, como se ambas não tivessem interligadas à perspectiva de
retorno à sociedade que deve embasar a execução da pena.
Focalizar o sistema prisional a partir dos conceitos “regimes de verdade” de
Foucault58 e “privatização endógena” de Ball e Youdell59, para identificar
elementos desta microssociedade, possibilitou perceber que os saberes e
conhecimentos do campo via de regra são constituídos e gerenciados dentro do
próprio contexto prisional, sem que haja em torno destes a problematização
56THOMPSON,

A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976.
THOMPSON, A. F. G. A questão penitenciária. Petrópolis: Vozes, 1976. p. 75.
58 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 27ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1987; FOUCAULT,
M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002.
59 BALL, S.; YOUDELL, D. Privatización encubierta pela en la educación publica. In: Internacional De
La Educación, V Congreso Mundial. Informe preliminar. Londres: Julho 2007.
57
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científica necessária para a ruptura com o status quo carcerário atual. A definição
de jogos de verdade atribui o poder necessário àqueles que gerenciam o contexto,
logo, o saber cotidiano corresponde ao poder de mando e gerencial na “cadeia”.
Ela, por assim dizer, fecha-se ainda mais, sendo administrada internamente a
partir da expertise daqueles que detém o poder por terem em algum momento
“produzido aquele conhecimento específico”.
Revela-se, então, que a inserção profissional na prisão constituirá a
identidade dos servidores e que, devido às verdades incontestes do contexto, as
bases e limites identitárias já foram lançadas, possibilitando que o servidor as
assimile, ou seja, extirpado daquele meio social. Outra alternativa seria o exercício
funcional imerso em questionamentos visando o embate a produção de “novas”
verdades para antigas correlações de força, produzindo identidades diversas,
ultrapassando os limites impostos pelo meio, contudo, dificilmente não
constituiriam abalos psíquicos.
Frente ao exposto, percebe-se que o cárcere configura um meio social
específico e que o contato com os presos em grande medida influencia os demais
comportamentos assumidos naquele ambiente. Dessa forma, conhecê-lo e
desvendá-lo seria essencial para a propositura de novas condutas. Ainda, a
produção acadêmica de conhecimento sobre o cárcere possibilitaria a renovação e
alteração dos processos formativos que, se amparados em questões críticas sobre
o sistema, poderiam fundamentar práticas educativas de fato profissionalizantes.
Destarte, visualizar a concepção central do cárcere traduz-se em instrumento
potente para que nele se possa adentrar por mais fechado que pareça, focalizando
a definição de significados, de posicionamentos e identidades.
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RESUMO: O objetivo da presente pesquisa consistiu na identificação de Boas
Práticas no atendimento realizado pelo Juizado da Cadeia Pública de Porto Alegre
dirigido aos familiares dos presos, bem como desvelar a capacidade de
enfrentamento ou apaziguamento da situação penitenciária sob a luz das
categorias “Regulação” e “Emancipação”. Para isso, foram realizadas entrevistas
com roteiro semiestruturado com 21 familiares dos presos, 6 servidores do
juizado, 1 magistrado e 1 diretor da Cadeia, todos envolvidos no atendimento. A
apresentação do referencial teórico explicou através das dimensões sócio-políticaeconômicas a questão penitenciária sob o viés da execução penal. Para a análise
foram criadas 8 categorias e, sob a perspectiva critica utópica, apresentamos a
necessidade de práticas voltadas à redução de danos e garantia plena de direitos.
PALAVRAS-CHAVE: Questão Penitenciária. Famílias. Estado. Execução Penal.
População Vulnerável.
ABSTRACT: The objective of this research consisted in the identification of Good
Practices in the care given by the Judge of the Public Chain of Porto Alegre directed
to the relatives of the prisoners, as well as to unveil the capacity to confront or
appease the prison situation in the light of the categories "Regulation" and "
Emancipation ". For that, interviews were conducted with a semi-structured script
with 21 relatives of the prisoners, 6 servers of the court, 1 magistrate and 1
director of the chain, all involved in care. The presentation of the theoretical
reference explained through the socio-political-economic dimensions the
penitentiary issue under the bias of the penal execution. For the analysis, 8
categories were created and, from the utopian critical perspective, we present the
need for practices aimed at reducing damages and guaranteeing full rights.
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1. INTRODUÇÃO
O tema abordado nesta pesquisa se situa no âmbito do enfrentamento da
Questão Penitenciária, foi construída com base sócio-política-econômica, inserindose no processo histórico de contradições de classes que compõe as relações da
Sociedade e Estado.
Ressaltamos que não se constitui objeto de investigação examinar de forma
mais profunda os conhecimentos na área jurídica, tendo em vista que o foco é a
questão penitenciária e a busca por descobertas e/ou visibilidades de
procedimentos pautados nos direitos e na emancipação humana da população
carcerária e de seus familiares.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça215, o Brasil possui a quarta
maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (2,2
milhões), da China (1,7 milhão) e da Rússia (676 mil). Se contabilizadas as pessoas
em prisão domiciliar, o Brasil passa a terceiro país com maior número de presos.
Dentre os princípios fomentadores do aumento da população carcerária está
o mercado oscilante, com desemprego estrutural, criado pelo sistema econômico
capitalista que reduz vagas, exige uma qualificação distante da realidade dessa
população e, para enfrentar isso, temos um Estado mínimo em proteção social, que
“nessa mais ampla acepção, inclui serviços sociais públicos e privados, em especial
aqueles que contribuem para a formação do capital humano216”. Esses fatores
fomentam a vulnerabilidade da população pertencente às classes mais pobres, sendo
essas que compõem, em quase totalidade, o sistema penitenciário brasileiro.
Essa realidade prisional não é exclusivamente brasileira, Loïc Wacquant
(2003) comprovou isso quando evidenciou os Estados Unidos como sendo um país
que também criminaliza a pobreza com precedência aos negros, tornando-se mais
ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS. ONU promove debate sobre drogas e superpopulação
carcerária no Brasil. Disponível em: <http://nacoesunidas.org/onu-promove-debate-sobre-drogase-superpopulacao-carceraria-no-brasil/>. Acesso em: 02 ago. 2016.
216 DRAIBE, Sonia Miriam. Proteção Social. In: DI GIOVANNI, Geraldo; NOGUEIRA, Marco Aurélio
(Orgs.). Dicionário de Políticas Públicas. 2 ed; São Paulo: Editora da Unesp; Fundap, 2015, p. 809.
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contundente a partir da degradação da proteção social nos anos de 1980,
demonstrando que “os programas destinados as populações vulneráveis foram
sempre limitados, fragmentários e isolados do resto das atividades estatais217”.
Dentro dessa estrutura social – distante da justiça social almejada e prevista
constitucionalmente no Brasil –, sobressai com impacto a questão penitenciária,
destacando o Estado do Rio Grande do Sul, no qual, segundo a Superintendência de
Serviços Penitenciários (SUSEPE), em agosto de 2017, a Cadeia Pública de Porto
Alegre (CPPA – denominação e sigla recebidas através do Decreto Estadual nº
53297/2016218) com capacidade de engenharia para 1.824 presos, possuía uma
população carcerária de 4.705 presos. Este é um exemplo de sistema prisional
desumanizado, insalubre e deturpador do que resta da dignidade humana, cujos
efeitos do aprisionamento são socializados com todos os cidadãos, dentre eles: o
aumento da violência, o crime organizado e a segurança pública cuidando de
problemas sociais com prisões.
Nesse contexto prisional, desde 2011, o Juizado da Cadeia Pública de Porto
Alegre jurisdiciona os processos correspondentes ao número de presos da CPPA,
concomitantemente, o referido órgão desenvolve um atendimento aos familiares dos
presos, aproveitando o mesmo espaço da Sala de Audiência da CPPA. Tal
atendimento se constitui no objeto imediato desta pesquisa e é realizado
diretamente pelo magistrado e sua equipe de servidores de modo informal, sempre
na última semana do mês, nos dias e horários de visita dos presos, sem a necessidade
de agendamento.
Não obstante à disparidade que separa a questão penitenciária da utópica
concretização da Lei de Execução Penal219, necessitamos conhecer algumas práticas
prisionais, as quais consigam ser aproximadas da área das políticas penitenciárias
e/ou unicamente como iniciativas dirigidas para os presos e seus familiares, a
exemplo do atendimento realizado pelo Juizado da CPPA, que pode ser constituído
como “Boas práticas”, noção que tanto é referência quanto questionamento nesta
pesquisa.
Neste sentido, segundo o Relatório Anual 2015/2016 do Mecanismo Nacional
de Combate à Tortura, compreende-se Boas práticas como:
“Aquelas medidas, rotinas, normas, regulamentos e políticas
públicas adotadas por agentes públicos com vistas a garantir
dignidades às pessoas privadas de liberdade e seus

WACQÜANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro:
Revan, 2003, p. 20.
218 SUSEPE, Superintendência de Serviços Penitenciários. Decreto altera seis denominações de
estabelecimentos
prisionais
e
cria
outras
nove.
Disponível
em:
<http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteudo=2733&cod_menu=4> Acesso em: 18
fev. 2017.
219
BRASIL.
Lei
nº
7.210,
de
11
de
julho
de
1984.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 02 dez. 2016.
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familiares, a fortalecer o exercício de direitos humanos e a
reduzir a aplicação de medidas de privação de liberdade220”.
Já o Observatório de Segurança Pública (OSP) da Universidade Estadual
Paulista (UNESP) utiliza critérios elaborados pela ONU em conjunto com a
Comunidade Internacional de Direitos Humanos e entende ser “Boas práticas” as
iniciativas bem-sucedidas que:
“a) apresentam impacto tangível na melhoria da qualidade de
vida; b) são resultado de parceria efetiva entre setor público,
privado e as organizações da sociedade civil; c) têm
sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental. As
boas práticas assim pretendem mudar o quadro
burocrático/profissional através do qual as relações entre
Estado e sociedade civil se constituíram ao longo dos anos e
fizeram com que um e outro se distanciassem, com prejuízo
evidente da qualidade dos serviços prestados pelo Estado e da
ausência de participação qualificada da população nas
administrações das coisas públicas221”.
Assim, compreendemos que a experiência para ser uma Boa Prática
necessita considerar a melhoria da qualidade de vida das pessoas presas e familiares,
garantindo a dignidade humana, protegendo os direitos de forma a reduzir a
aplicação da prisão, com ações que também podem envolver parcerias públicas e
privadas com vistas à integração social do preso.
O sistema penitenciário, desde que foi criado, tende muito mais a degenerar
pessoas do que recuperá-las. Mas mudar o que está posto não é impossível, pois “a
diferença fundamental entre utopia e absurdo é que a primeira nunca se realizou e a
segunda nunca poderá ser realizada222”, ou seja, ampliar a questão penitenciária
identificando elementos para que aplaquem e superem a prática prisional vingativa.
Nessa concepção, cabe questionar a capacidade desta experiência no
enfrentamento ou apaziguamento da situação penitenciária a partir da análise
investigativa, que utilizará a proposta de Boaventura de Sousa Santos (1991) do
“Paradigma da Modernidade223”, fundamentado em dois pilares: “Regulação224” e

BRASIL. Relatório anual 2015-2016/Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/06/4b63892a5643662be57c9faf221ac9d0.
pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016, p.70.
221 OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA - OSP. Boas práticas no Estado de São Paulo.
Disponível em: <http://www.observatoriodeseguranca.org/boaspraticas>. Acesso em: 19 abr.
2016.
222 ZAFFARONI, E. R. La filosofia del sistema penitenciário em el mundo contemporáneo. Trad.
Mariângela Alves Gonzales. Cuadernos de la cárcel. Buenos Aires: No Hay Derecho, 1991, p. 45.
223 SANTOS, Boaventura de Souza. A transição paradigmática: da regulação à emancipação.
Coimbra: Oficinas do CES, 1991, p. 01.
224 Idem, ibidem, p. 01.
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“Emancipação225”, sendo o primeiro baseado na coercitividade legal do Estado,
enquanto que o segundo baseia-se no conjunto das aspirações em nome de algo
melhor, que vale a pena lutar e que a humanidade tem pleno direito.

2. A CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE
No Rio Grande do Sul, a SUSEPE, subordinada à Secretaria da Segurança
Pública, é o órgão responsável por planejar e executar a política penitenciária. Esta
rede prisional compreende unidades classificadas como: fundação, albergues,
penitenciárias, presídios, colônia e instituto penal. Tais estabelecimentos estão
organizados por regiões, sendo que as casas prisionais estão distribuídas pela capital
e interior do Estado, recebendo presos do regime aberto, semiaberto e fechado. São
nove Delegacias Penitenciárias Regionais que administram 135 estabelecimentos226.
Dentro desta rede prisional, sob a competência da SUSEPE, existem dois
estabelecimentos penais – a Cadeia Pública de Porto Alegre e a Penitenciária
Estadual do Jacuí –, que desde 25 de julho de 1995 são administrados por uma Força
Tarefa da Brigada Militar, denominada Operação Canarinho. Vale lembrar, que o “Rio
Grande do Sul é o único estado do Brasil a utilizar a denominação Brigada Militar
para a Polícia Militar227”.
Essa intervenção militar, referida como Operação Canarinho, deveria ocorrer
por apenas seis meses, porém, já completa 22 anos ininterruptos, fato em exceção
ao previsto na Constituição do Rio Grande do Sul (1989, Art. 138): “A direção dos
estabelecimentos penais cabe aos integrantes do quadro dos servidores
penitenciários”228.
Para compreendermos a administração prisional realizada pela Brigada
Militar é necessário ressaltar os fatos fundamentais que compuseram o histórico
desta Cadeia, atualmente com 4.705 presos229 – campo empírico, complexo e finito
desta pesquisa e, também, cenário político que envolve muitos atores com
diferentes interesses e, que:
Depois da implosão do Complexo do Carandiru (em
dezembro de 2002), esse presídio tornou-se o maior
existente no Brasil e o segundo maior da América Latina. Em
Idem, ibidem, p. 01.
SUSEPE.Superintendência de Serviços Penitenciários. Presídios. Delegacias Penitenciárias.
Disponível em: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=135>. Acesso em: 20 mai.
2017.
227 RUDNICKI, Dani. Três dias no presídio central de Porto Alegre: o cotidiano dos policiais militares.
Revista de Informação Legislativa, ano 49, n.193, jan./mar, 2012, p.49.
228 RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 03 de Outubro de 1989.
Disponível
em:
<http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=9pX_3esaNg%3d&tabid=3683&mid=5358>. Acesso em: 01 dez. 2016
229 SUSEPE. Superintendência de Serviços Penitenciários. Presídios – Casas Especiais. Disponível em:
<http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=203&cod_conteudo=21>. Acesso em: 06
nov. 2017.
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2008, em virtude de sua superlotação e de seu péssimo
estado de conservação, foi considerado um dos piores do
País pela CPI do Sistema Penitenciário 230.
No cenário brasileiro, as décadas de 1980 e 1990 foram de intensas
rebeliões, motins e crime organizado no sistema penitenciário, sendo que na
maioria dos casos culminaram com fugas em massa, reféns e óbitos decorrentes
dos conflitos em todo o território nacional. Para agravar ainda mais esse quadro,
soma-se o aumento da população carcerária, que ascende com mais projeção neste
período de transição da ditadura militar para a redemocratização política do país.

2.1 EXECUTAR A PENA
Com a criação de uma legislação específica para regulamentar o sistema
prisional, ou seja, a Lei de Execuções Penais (1984), passamos a ter dois poderes
na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade, exercidos
com o protagonismo de duas autoridades distintas, sendo uma representada pelo
juiz, que é investido na representação do Poder Judiciário através da aprovação em
concurso público, gozando de estabilidade na carreira judiciária, e a outra
autoridade o Secretário de Segurança Pública, cujo poder é legitimado pelo
processo democrático através da vontade da maioria por via da representação
política obtida eleitoralmente e com a transitoriedade do período vigente do
governo democrático.
Esse arranjo administrativo da Execução Penal conflita muitas vezes, haja
vista as diferentes ações adotadas pelas autoridades responsáveis. Observamos a
iniciativa política, cuja atuação é de acordo com o horizonte do tempo ajustado
“pela competição eleitoral, as escolhas políticas são amplamente determinadas
pela necessidade de encontrar medidas populares e efetivas231”. Em contraponto, a
iniciativa administrativa é dirigida “pela necessidade de manter a integridade dos
processos internos, de ajustar sua organização para acompanhar o ritmo das
mudanças no ambiente externo, de reparar deficiências e de cuidar de falhas
organizacionais232”.
Em que pese a divergência de opiniões das autoridades políticas e
administrativas, historicamente, a LEP, desde sua criação, foi idealizada sob a
responsabilidade de um conjunto de órgãos públicos – federais e estaduais –,
órgãos de natureza privada e a sociedade, conforme o Artigo 61: “I - o Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária; II - o Juízo da Execução; III - o
RUDNICKI, Dani. Comida e direitos humanos no presídio central de Porto Alegre. Revista Direito
GV, nº 7, 2011, p.521.
231 GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Trad.
de André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 2008. p. 250.
232 Idem, ibidem, p. 250.
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Ministério Público; IV - o Conselho Penitenciário; V - os Departamentos
Penitenciários; VI - o Patronato; VII - o Conselho da Comunidade; VIII - a
Defensoria Pública”.
Sendo importante notar que dentre esses órgãos responsáveis pela
execução da pena não existe hierarquia, são autônomos e o que há são diferentes
atribuições entre eles.

2.2 O JUIZADO DA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE
O Juizado da Cadeia Pública de Porto Alegre é um órgão da 2ª Vara de
Execução Penal de Porto Alegre (2ª VEC/POA), foi criado a partir da decisão do
Conselho de Magistratura (COMAG) em 06 de setembro de 2011 e está localizado
no terceiro pavimento do prédio administrativo da CPPA, designado com
competência exclusiva para decidir nos processos de execução criminal dos presos
condenados, como também os que estão detidos naquele local, da fiscalização
deste estabelecimento prisional e, ainda, do atendimento aos familiares dos presos.
Na ocasião de implantação do referido órgão judiciário, o Ministério Público
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reiteraram os benefícios sobre a criação
do juizado e somado mais benefícios de caráter prático, no sentido que esse feito
projetaria a efetiva atuação do Estado, via Judiciário, ocupando espaços próprios
dos Poderes Públicos, auxiliaria a cessação de situações de risco e violações a que o
segregado está sujeito, propiciaria mais rápido retorno do egresso ao convívio
familiar, consolidando um dos pilares constitucionais da sociedade e, com isso,
ensejaria mais rápida reinserção social do preso e conferiria indeclinável visão
humanitária do Poder Judiciário à área da execução penal.

2.3 O ATENDIMENTO REALIZADO PELO JUIZADO DA CPPA
O atendimento realizado pelo Juizado da CPPA dirigido aos familiares dos
presos situa-se na área das práticas prisionais e vale enfatizar que, dentro dos
preceitos em que foi instituído (atendimentos desenvolvidos dentro da unidade
prisional), até o momento não foi identificado algo de igual proporção ou similar
nos demais Estados do Brasil.
A referida prática prisional está organizada em duas modalidades: no
Juizado da CPPA, onde os atendimentos acontecem na última semana do mês,
concomitante aos dois dias de visita dos presos (terças e quartas-feiras) e sem
limite quanto ao número dos atendimentos, ou seja, é para todo aquele familiar
que desejar; e no Cartório da 2ª VEC POA, localizado no Foro Central de Porto
Alegre, nas quintas-feiras à tarde, das 13h30 até as 17h30, sendo distribuídas ao
todo 150 fichas de atendimento.
O atendimento realizado no Cartório da 2ª VEC POA é destinado
principalmente aos familiares que possuem algum impedimento para adentrar a
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cadeia, conforme a Portaria nº 160/2014 da SUSEPE233 e, por isso, necessitam de
autorização judicial. Essa portaria é um ato administrativo que normatiza os
procedimentos para Ingresso de Visitas e materiais em Estabelecimentos
Prisionais da SUSEPE.

3. MÉTODOS

A metodologia desta pesquisa é do tipo qualitativa, de nível descritivo,
utilizando o estudo de caso dentro da perspectiva crítica sobre o tema, sendo que,
também são utilizados alguns dados quantitativos de forma complementar, bem como
a revisão de literatura sobre os assuntos de interesse do objeto, além de análise de
material empírico que estabelece a comunicação da ciência com o campo de
pesquisa.
Dentro desta perspectiva, a investigação buscou compreender os
mecanismos e interesses envolvidos no atendimento realizado pelo Juizado da CPPA
– através da aproximação do Estado (Judiciário) com os sujeitos (familiares dos
presos) –, definido como estudo de caso, cujo grande valor “é fornecer o
conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os resultados atingidos
podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras
pesquisas234“.
A seguinte etapa da pesquisa ocorreu de forma transversal, ou seja, a
observação descritiva de campo com os registros no diário de campo – caderno onde
foram anotadas as informações das observações sobre conversas informais,
comportamentos e as manifestações pertinentes ao tema da pesquisa –, focalizando
o momento do atendimento aos familiares nas audiências com o magistrado
realizadas na 2ª VEC POA e no Juizado da CPPA, com o objetivo de conhecer os
procedimentos, além da compreensão de tal realidade e a intervenção judicial.
Subsequente, realizamos as entrevistas, sendo aplicadas através de um
roteiro semiestruturado com o objetivo de compreender as diferentes posições de
visão de mundo das pessoas envolvidas no processo da pesquisa como
“sujeito/objeto235”. Os entrevistados foram o diretor, o magistrado e os servidores do
Juizado (04 de carreira e 02 estagiários) e 21 familiares atendidos. A escolha dos
familiares foi realizada de forma aleatória, divididos em dois grupos: um constituído
por 11 familiares que foram atendidos há mais de um ano e o outro por 10
familiares logo após o atendimento. O roteiro de entrevista foi embasado nas
SUSEPE. Superintendência de Serviços Penitenciários. Visitas. Regulamento Geral de Visitas e
Materiais. Disponível em: <http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=135>. Acesso
em: 20 mai. 2017.
234 TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a Pesquisa
Qualitativa em Educação – O Positivismo, A Fenomenologia, O Marxismo. 5ª ed. São Paulo: Atlas,
2009., p. 111.
235 MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14ª
ed. São Paulo: Hucitec, 2014, p. 190.
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abordagens listadas e construídas sobre o objeto de investigação, tendo o número
total de oito, uma em aberto, com tema a ser escolhido pelo entrevistado.
Percorrendo esta investigação, definimos as categorias de análise
distribuídas em oito dimensões: 1. Poder judiciário; 2. O atendimento; 3. Os
resultados do atendimento; 4. Os conflitos na prisão; 5. Os familiares na vida do
preso; 6. O Estado através das políticas sociais e penitenciárias; 7. A família; e, 8. O
familiar e o crime organizado. Estabelecidas essas categorias, os dados foram
levantados, discutidos e interpretados a partir do enfoque de referenciais teóricos
e da legislação pertinente.
A análise do material coletado foi realizada através da técnica de análise
textual discursiva e foi também utilizada uma metodologia que aplica uma “tabela
de análise de dados236”, com a síntese das principais informações produzidas a
partir das entrevistas dos familiares e servidores alocadas nas categorias
pertinentes.
A tabela deve ser lida vertical e horizontalmente. A leitura vertical compete à
demonstração dos elementos que aparecem em cada entrevista, separadamente,
permitindo ao leitor conhecer como foram cada uma delas. Tal leitura faz com que se
acompanhe o raciocínio desenvolvido pelo entrevistado. Já a leitura horizontal
possibilita a visualização de todos os elementos que dizem respeito a cada uma das
oito categorias de análise, permitindo comparações entre os dados coletados em cada
uma das entrevistas e a compreensão da categoria de forma mais completa e direta –
uma vez que em uma linha estão aglutinados os principais elementos que dizem
respeito àquela temática que foram desenvolvidos pelos entrevistados.
Deste modo, no caso do magistrado e do diretor da cadeia não foi utilizada a
tabela de análise, tendo em vista se tratar de um único entrevistado.

4. RESULTADOS
Estabelecidas as categorias de análises, os dados foram levantados,
discutidos e interpretados a partir do enfoque dos referenciais teóricos e da
legislação pertinente, passaremos ao encaminhamento das análises através das
categorias propostas.
4.1 O Poder Judiciário
É importante salientar, de modo geral, que as entrevistas mostraram a visão
dos familiares sobre o Poder Judiciário sob o prisma da Execução Penal,
despontando o descontentamento com o órgão por se conceberem como classe
alvo do sistema punitivo, ou seja, a penalização discriminativa por sua condição
social transferida na forma individual da pena de prisão para seu parente.
CALDERONI, Vivian. O agente penitenciário aos olhos do judiciário paulista. Dissertação
(Mestrado em Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia), Universidade de São Paulo, 2013.
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Quando os familiares enfocam a autoridade judicial, advém em primeiro a
demora nas decisões judiciais, atrasos na progressão de regime e da ausência de
linearidade nas decisões diante dos crimes praticados pela população carcerária e
demais pessoas.
Ressaltamos que o nosso ponto de vista não visou aprofundar questões na
área jurídica, mas os efeitos do encarceramento na vida desses familiares, onde a
demora nas decisões registra situações que impactam significativamente o grupo
familiar, desde problemas econômicos, saúde, relações de trabalho, organização
dos integrantes da família, sentimentos prejudiciais de si mesmo, do mundo e dos
outros, que se tivessem sido evitadas ou amenizadas provavelmente não teriam
essas implicações no espaço familiar.
Nesse aspecto, a reação de injustiça experimentada pelo familiar,
teoricamente vem desde a falha no cumprimento dos direitos dentro de um
contexto social desigual que aumenta os riscos de vulnerabilidade da família à
criminalização pelo sistema punitivo. Quando o parente é apanhado pelo sistema
punitivo, na prisão surgem novamente as falhas, através da superlotação, ambiente
dividido em facções, com problemas no tratamento de ressocialização do parente
preso, dentre outras condições adversas ao previsto na execução penal.
Além deste conjunto de práticas prejudiciais, temos o processo de justiça
burocratizado, que reduz o acesso a informações, contribuindo para a permanência
da imagem repressiva e punitiva do judiciário, principalmente para a classe pobre.

4.2 O Atendimento
Conforme a metodologia seguida, os familiares foram divididos em dois
grupos – os recém atendidos e os com mais de um ano de atendimento. Sendo que
os recém atendidos são unânimes em referenciar o bom atendimento recebido
pelos servidores, através do diálogo linear de forma a aproximar essas pessoas do
judiciário, com práticas solidárias que contribuem no cotidiano carcerário, no
sentido de amenizar a angústia pela liberdade do familiar, desenvolvidas através
da informação com linguagem compreensível sobre a situação do preso.
Nesse sentido, as demandas dos recém atendidos estão assim divididas:
60% sobre o andamento do processo, 20% sobre pedidos de visita de menores e
20% sobre solicitação de atendimento de saúde. Quanto aos familiares com mais
de um ano do atendimento, as demandas foram 100% relacionadas ao andamento
do processo.
Como observamos nesses resultados, a demanda é majoritariamente sobre
a parte jurisdicional dos processos, ficando uma pequena margem para as
demandas relacionadas com questões administrativas da cadeia. Esses resultados
confrontados com os dados do Diário de Campo confirmam a demanda
jurisdicional, pois dos 63 atendimentos observados, 56 são demandas
jurisdicionais e 07 são demandas administrativas.
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E quanto às demandas dos familiares identificadas pelos servidores ficaram
assim organizadas: demanda jurisdicional 90% e não definiu a demanda 10% e,
segundo o magistrado, a demanda é majoritariamente jurisdicional.
Nesse aspecto, o Relatório de Gestão aponta que a “demora no julgamento
de processos237” não corresponde ao previsto na Lei de Execução Penal e sugere a
“discussão de novos modelos e a mudança dos paradigmas de atuação do Poder
Judiciário238”.
Esses dados demonstram que, embora a cadeia possua uma população
incompatível com sua estrutura e finalidade, a demanda dos familiares pouco tem
a ver com essas deficiências provenientes das condições estruturais e funcionais
administrativas da prisão e sim com a liberdade do parente preso.

4.3 Os resultados do atendimento
Neste tema, os familiares foram analisados em dois grupos, familiares com
mais de um ano de atendimento: demanda atendida 45%, demanda não atendida
36% e demanda atendida em parte 18% e familiares recém atendidos, demanda
atendida 50%, demanda não atendida 20% e demanda atendida em parte 30%.
Um dado que emergiu foi a satisfação com os resultados do atendimento
por parte dos familiares, observamos que não está ligada à demanda atendida, pois
os familiares recém-atendidos estavam todos satisfeitos com os resultados do
atendimento, ainda que apenas 50% tiveram as demandas atendidas. E, em relação
aos familiares atendidos há mais de um ano, 45% demonstraram satisfação com os
resultados do atendimento, sendo que apenas 36% tiveram as demandas
atendidas.
De forma geral, percebemos um vínculo afetivo entre os familiares,
servidores e magistrado, onde o familiar é acolhido, independentemente do
ocorrido com o preso, sendo valorizado pelo seu potencial de apoio na execução
penal, embora demonstrado nas entrevistas que existam algumas exceções em
relação ao acolhimento por determinados servidores.
Diferentemente do tratamento recebido pelo setor de segurança da Cadeia,
onde o familiar é mais uma preocupação para a guarda, a qual reproduz um clima
de desconfiança em torno dessas pessoas e dos materiais que transportam para o
preso, em face disso se distanciam, restringindo a comunicação.
A construção de novas formas de atuações funcionais do estado neste
campo de tensões, de modo geral, demonstra um olhar diferente sobre a
problemática prisional, reduzindo a burocracia estatal através de alternativas

237BRASIL.

Relatório Gestão do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) – 2017. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/04/23902dd211995b2bcba8d4c3864c82e
2.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2017, p. 54.
238 Idem, ibidem, p. 54.
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como a deste atendimento aos familiares, que historicamente foram
estigmatizados como suspeitos e tendentes ao crime.
Quanto aos resultados do atendimento para os servidores e o magistrado,
notamos que contribui substancialmente na execução da pena com informações da
realidade familiar para subsidiar decisões, advertir sobre os prazos da progressão
de regime, sobre o que passa dentro da cadeia, desde o tratamento dispensado pela
guarda, como a equipe técnica (médicos, advogados, assistente social, professores,
psicólogos, ambulatório de saúde, dentre outros), percorrendo até o interior das
galerias e as organizações criminosas.
Pelo fato das galerias serem administradas pelos presos ou pelas Facções
Criminosas, o monitoramento realizado pelos familiares
colabora
significativamente na manutenção do status quo do Estado, prevenindo ou
administrando os danos das ações criminosas das facções dentro e fora da cadeia,
ou seja, uma forma de antecipar e elucidar situações diversas em proveito do
controle administrativo da cadeia e jurisdicional do juizado.
E em relação aos resultados do atendimento para o Diretor da CPPA, foi
considerado favorável no conjunto com os demais órgãos, haja vista que a referida
prática atua no apaziguamento entre os presos e, por consequência, desses com a
guarda, ajustando-os à atividade funcional da cadeia, com isso evitando o colapso
no sistema, como motins, fugas, desordens, violências entre os presos etc.
4.4 Os conflitos na prisão
Em relação à categoria quatro, os conflitos na prisão, observamos que a
maioria dos familiares se referiu às facções criminosas relacionadas aos conflitos
na prisão, com destaque para o problema de violência entre os presos, a utilização
de familiares para a entrada de materiais ilícitos e a existência de droga dentro das
galerias e, por outro lado, se referiu ao tratamento dispensado pela guarda, com
destaque para a revista íntima, fato também observado no diário de campo.
Esses problemas são de conhecimento público e embora já tenha havido
mudanças no sistema para evitar situações vexatórias, especialmente no caso da
Revista Íntima, persistem formas de preconceito materializadas no proceder
técnico de alguns elementos que compõem a guarda, autoritário, supondo que
detêm a verdade em tratar com desconfiança os familiares dos presos. E embora
entendamos que existam motivos para a equipe de segurança zelar pelo
funcionamento ordeiro da cadeia, todavia, buscamos através deste trabalho
“contribuir de forma crítica e comprometida para a redução das dores e
perversidades prisionais239” das pessoas atingidas direta ou indiretamente pelo
encarceramento.

CHIES, Luiz Antônio Bogo. De boas intenções o inferno está cheio: reflexões sobre a educação
formal nos ambientes prisionais. In: Política Social: temas em debate. Pelotas: EDUCAT, 2009, p. 106.
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Nesse aspecto, há que se considerar a importância do apoio afetivo e
material prestado por esses familiares na execução penal. E quanto aos excessos
cometidos pela guarda, “pela natureza da penitenciária torna sua resolução
duplamente difícil240”, considerando que as condições prisionais são distantes das
previstas legalmente. Ainda assim, a equipe responsável pela segurança necessita
compreender que toda prática preconceituosa, que faz rejeitar o outro, rompe com
os direitos legalmente constituídos.
Em relação aos servidores, esses percebem que os familiares são envolvidos
nos conflitos da prisão independente de sua vontade, pois o ambiente interno das
galerias chefiadas pelas prefeituras241 submete o familiar através do preso, sendo
que nem sempre a dívida contraída está relacionada com as drogas, mas também
com a assistência material prevista na execução penal que é negligenciada pelo
Estado.
E quanto ao magistrado, percebemos que em sua posição de autoridade
administrativa e jurisdicional da Cadeia considera o envolvimento do familiar com
os conflitos deflagrados pelo Crime Organizado como um ponto fora da curva.
Porém, observamos nos relatos dos servidores e familiares a identificação desta
prática efetuada pelas facções que utilizam o familiar, sendo que esses inclusive
exprimiram sentimentos de medo e insegurança em relação aos grupos ligados ao
crime organizado que exercem poder nesses espaços.
A atuação do crime organizado, dadas às condições propiciadas para a sua
instalação nos espaços prisionais, retirou de vez o Estado das galerias e, para se
compreender a posição do magistrado em considerar o envolvimento do familiar
com o crime organizado ser exceção, necessitamos analisar que o reconhecimento
do poder paralelo das Facções por parte das autoridades atinge o poder coercitivo
estatal, reconhecendo a dificuldade das instâncias de controle e combate em
eliminar as organizações criminosas. Em vista disso, o não reconhecimento pode
ser uma estratégia do Estado para reaver esses espaços.

4.5 A família do preso
Na sequência, a categoria cinco se refere a família do preso, ressaltamos que
a base problemática que envolve o crescimento da população carcerária
reconhecidamente é a vulnerabilidade social decorrente da pobreza, a qual
emergiu vivificada nas entrevistas, comprovando os efeitos da sociedade de
classes, conservadora dos princípios liberais do individualismo formal, com baixos

THOMPSON, A. A Questão Penitenciária. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 41.
“[...] são as prefeituras nos estabelecimentos gaúchos que consolidam e organizam as instâncias
informais de poder e que tem na unidade físico-espacial e social da ‘galeria’ (...)” CHIES, Luiz
Antônio Bogo. A capitalização do tempo social na prisão: A remição no contexto das lutas de
temporalização na pena privativa de liberdade. Tese (Doutorado em Sociologia), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006, p. 182.
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investimentos sociais, voltada para o mercado de consumo que pouco se importa
com quem consome pouco.
Neste sentido, o judiciário compreende a vulnerabilidade dessas famílias,
porém, conserva a função punitiva do Estado ao consentir que a mesma, de forma
individual, arque com as despesas materiais decorrentes do cumprimento da pena
e, ainda, repassa a responsabilidade pela ressocialização do preso, processo pelo
qual boa parte das famílias precisariam do Estado para superarem a condição de
vulnerabilidade que se encontram, para enfim conseguir apoiar, de fato, o familiar
preso nesse processo de retorno a sociedade.
Com efeito, os reflexos dessa realidade social vivida por essas famílias pode
se comprovar nos altos índices de reincidência criminal da população carcerária,
que demonstra, de modo geral, a necessidade de um programa de ressocialização
estatal efetivo, acrescido de um conjunto de ações de “cooperação com iniciativas
comunitárias, aumentando o nível de invulnerabilidade da pessoa contra o poder
do sistema penal242”.

4.6 Os familiares na vida do preso
Na análise, sobressaiu com unanimidade a importância do familiar na
execução penal por parte dos servidores, magistrado e diretor, sendo caracterizada
pelos múltiplos papéis que vão desde apoiador do preso (afetivo e material) até
colaborador da manutenção da ordem no sistema prisional, com informações
internas das galerias assim como da guarda da cadeia.
Neste sentido, enfatizamos a preocupação com a segurança deste familiar
diante do contexto de violência protagonizado pelas facções criminosas,
considerando que nessa situação de informante o risco é potencializado, cujas
consequências são extensivas a toda a família, embora sejam tomadas medidas que
propiciam sigilo.
Em relação a esses múltiplos papéis dos familiares na execução penal,
metaforicamente faz lembrar a fábula do beija-flor apagando o incêndio da
floresta, tamanha a desproporcionalidade dos elementos em confronto. Não
queremos com isso depreciar o valor da dedicação e trabalho dessas pessoas, mas
demonstrar o quanto a ausência e/ou insuficiência de políticas sociais e
penitenciárias comprometem a integração social do preso.
Todavia, o problema da execução penal não está somente no tratamento até
hoje não concretizado conforme a lei. Reafirmamos nossa posição em relação a
necessidade de transformar as matrizes reprodutoras de padrões punitivos
utilizadas pelo Estado para mudar comportamentos humanos, quando na realidade
o problema é causado pela desigualdade social agravada nos últimos anos pelo

ZAFFARONI, E. R. La filosofia del sistema penitenciário em el mundo contemporáneo. Trad. de
Mariângela Alves Gonzales. Cuadernos de la cárcel. Buenos Aires: No Hay Derecho, 1991, p. 51.
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fenômeno da pós-modernidade, que potencializou a marginalização das
comunidades pobres.
4.7 O preso
Ao construirmos esta categoria, o objetivo era conhecer como os servidores
e magistrado percebia a pessoa do preso, embora já tivéssemos algumas ideias
sobre isso, intrínsecas nos demais temas. Entretanto, aspirávamos um foco
exclusivo para tensionar os pontos de vistas referidos ao preso, desvelando se
relacionavam sua situação com as condições sociais as quais são expostos ou
simplesmente como escolha individual, mais do que qualquer outra coisa.
As contradições que permeiam a questão prisional também estão presentes
no ponto de vista dos servidores, ou seja, uma parte considera o preso como
resultado do meio e outra parte, além de concordar com a referida afirmativa,
acrescentaram que alguns presos são considerados sem salvação, pois mesmo que
tivessem a oportunidade de mudar de vida não mudariam.
Vale lembrar que o ser humano é um ser social com suas necessidades e
possibilidades. Isso, porém, está distante da realidade da população carcerária que,
de modo geral, nem sequer foi inserida socialmente. Para ilustrar parte desta
situação, trazemos uma informação da Agência de Notícias do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) sobre a situação dos documentos pessoais do preso, sendo que
“nove de cada 10 detentos brasileiros não possuem qualquer documento pessoal
em seu prontuário no estabelecimento prisional243”.
Considerando que no Brasil os documentos pessoais representam o acesso
burocrático à cidadania, ainda que nem todos sejam de porte obrigatório, apenas
de cadastramento obrigatório, mas “associadas a uma pauta mais ampla de
inclusão social e cidadania: efetivação de direitos civis, políticos e, sobretudo,
sociais244“.
Já a visão do magistrado sobre o preso traz questões de abandono e
violência na infância somadas à falta de memória de felicidade na criação. Num
contexto de despertencimento afetivo, sem referência, sem a presença social do
Estado, como pode um ser humano ter felicidade? Ainda que este conceito seja
subjetivo e por esta razão possua dimensões amplas, necessitando de
conhecimentos multidisciplinares sobre o comportamento humano, mesmo assim
reafirma as consequências das lacunas deixadas pelo Estado para a população
vulnerável, desde a infância, submetendo essas pessoas a diversos tipos de
violência em ambientes de vida insatisfatórios ao desenvolvimento humano,

CIEGLINSKI, Thaís. Presos enfrentam falta de registro civil para a ressocialização. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85051-presos-enfrentam-falta-de-documentos-para-aressocializacao>. Acesso em: 04 nov. 2017.
244 CHIES, Luiz Antônio Bogo. Questão Penitenciária: obstáculos epistemológicos e complexidade.
Revista Paranaense de Desenvolvimento, ano .35, nº 126, jan./jun. 2014, p. 44.
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reduzindo ainda mais as expectativas de socialização e, por conseguinte, o
processo de cidadania.
4.8 O Estado através das políticas sociais e penitenciárias
Por fim, nesta categoria foi dimensionada as falas dos familiares, servidores
e magistrado, onde todos enfatizaram a inexistência e/ou insuficiência das
políticas públicas, com enfoque para as sociais e penitenciárias.
As manifestações dos entrevistados, mostraram na prática a
vulnerabilidade a que estão expostos os familiares, desde o local onde moram,
onde o Estado deveria atuar através das políticas sociais dirigidas a estas famílias,
assim como os presos no cumprimento da pena privativa de liberdade, com vistas
a superar as mazelas decorrentes da desigualdade social, como a vida ruim de má
qualidade experimentada, principal causadora da entrada no crime.
Os familiares, de modo geral, relacionaram a responsabilidade deste cenário
de precariedades na prisão à situação política brasileira, onde as promessas ficam
em nível de discursos, perpetuando o descaso com os presos por conta de alguns
políticos que lesam os cofres públicos, prejudicando os que mais precisam sem
serem punidos com prisão.
Os servidores apontaram o sistema prisional defasado e desprezado pela
sociedade e que diante do perfil da população carcerária necessitaria de
investimentos na educação e em cursos profissionalizantes compatíveis com a
realidade do mercado de trabalho. Outro fato levantado foi em relação às ações de
governo de construir presídios com o objetivo de criar novas vagas, deixando de
lado a ressocialização do preso e a pobreza que atinge esta população.
Quanto às manifestações do magistrado, estas convergem na mesma linha
dos servidores, somadas aos problemas causados pela interrupção nas políticas
penitenciárias que deram certo por ocasião da troca de governo via eleições.
Segundo o magistrado, existe a necessidade de políticas de Estado a exemplo dos
Protocolos de Ação Conjunta (PACs), que não sofrem o prejuízo da suspensão por
parte do governo que estiver no poder, consistindo em ”um convênio entre o
Estado e uma empresa para realização de atividades dentro das instituições
prisionais. Para cada PAC, um determinado número de presos é contratado e
recebe remuneração inferior a um salário mínimo, como permite a lei245”.
Todavia, o magistrado destaca as ações governamentais das políticas de
saúde incrementadas no ambulatório da CPPA, sendo disponibilizadas aos presos
vacinas, medicação, atendimento odontológico, tratamento para a tuberculose,
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), dentre outros.

RUDNICKI, Dani; GONÇALVES, Jane Diane de Ramos Nunes. O trabalho prisional no Presídio
Central de Porto Alegre. RIL Brasília, ano 53, nº. 209, jan./mar, 2016, p. 175.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estado, constituído por estruturas rígidas sócio-político-econômicas, com
legitimidade exclusiva para o uso da força, soberano, cujos poderes nele se
constituem, apresenta o caráter correspondente à organização estatal, sendo que a
orientação de suas ações, no caso do atendimento realizado pelo Juizado, não
poderia escapar às influências das condições objetivas estruturais.
Com efeito, na dimensão da “Regulação246”, lócus do atendimento,
estabelece formas apaziguadoras através da concretização de parte dos direitos
dos presos regularizados na LEP, buscados através do atendimento pelos
familiares. Como o sistema não consegue atender a todas as demandas, acaba por
inquietar a outra parte dos atendidos, que geralmente insistem na busca. Todavia,
a real solução dos problemas que envolvem a situação carcerária permanece no
plano manipulador dos projetos políticos inconclusos, estratégia de dominação e
manutenção do status quo do Estado.
Neste aspecto, a relação da autoridade com o familiar está adaptada aos
preceitos verticais estabelecidos pelas estruturas estatais que atuam de forma a
subsidiar o proferimento de suas decisões através da visualização dos espaços
familiares, tendo em vista que após a soltura do preso o espaço doméstico terá que
fazer a integração social do mesmo, haja vista que o período de cumprimento da
pena pouco ou nada contribuiu nesse sentido.
A dimensão da “Emancipação247” está estabelecida na liberdade, ou seja, a
expectativa de resgatar o familiar preso da custódia do Estado e do risco de se
vincular a uma das Facções, caso ainda não esteja. Essa expectativa tem objetivo
emancipatório, dada a possibilidade de uma nova oportunidade de vida, embora a
maioria advenha de uma realidade empobrecida, existem os laços de solidariedade
e união mantidos, vivificando a esperança de uma vida melhor para a família.
Por certo, a unidade familiar dessas pessoas não é assegurada pela questão
econômica, mas pela convivência, que mesmo diante das estruturas rígidas do
Estado, que tende a separar seus membros, mantém-se firme, buscando superar
através da expectativa de mudanças contidas na capacidade humana de recomeçar.
Nesse sentido, o atendimento, ao diminuir a distância entre autoridade e
familiar, numa prática solidária, propicia o respeito mútuo com satisfação
manifestada pela maioria dos familiares que, somada à capacidade de
resolutividade das demandas total ou em parte, reduz parte da burocracia
cartorária da execução penal. E embora esse atendimento não possua, até o
momento, uma rede de apoio atuante junto a Execução Penal para auxiliar os
familiares, entendemos que este exemplo de experiência social pode ser
considerado uma Boa Prática.

SANTOS, Boaventura de Souza. A transição paradigmática: da regulação à emancipação.
Coimbra: Oficinas do CES, 1991, p. 01.
247 Idem, ibidem, p. 01.
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Assim, o atendimento aos familiares construído no contexto prisional pode
também ser comparado, metaforicamente, a fábula do beija flor, haja vista as
estruturas deficientes do sistema penitenciário. Neste sentido, destacamos as
ideias defendidas por Chies a respeito do “mito do bom presídio248”:
“Não obstante isso, e apesar de todas as armadilhas
enfrentadas ao se propor qualquer encaminhamento no
âmbito penitenciário, nossas reflexões se pretendem o
menos possível contaminadas pelas ilusões do que
consideramos o “mito do bom presídio”.
Todavia, se faz necessário que estas experiências sociais, por sua vez,
reconheçam os danos ocasionados pela prisão a estes familiares, de modo a
produzir condições favoráveis à redução da dor e sofrimento do momento.
Portanto, essas práticas de enfrentamento da questão penitenciária, objeto
desta investigação científica, por meio das análises conclusivas, acabou por se filiar
a ideia de “redução de danos249” sem perder de vista o horizonte da mudança do
sistema prisional que está relacionado com a transformação do sistema social,
agindo como disseminador do fim da prisão na sociedade.
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Anais do 10º Encontro Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias
4ª Reunião da “Red Cono Sur de Investigación en Cuestión Penitenciaria”
04 a 06 de outubro de 2018
Universidade Católica de Pelotas - Brasil
Descrição: Eventos de caráter acadêmico-científico que se propõem, em conjunto,
a potencializar o debate, o diálogo e a produção científica em pontos sensíveis da
Questão Penitenciária, em suas intersecções com a Questão Social, os Direitos
Humanos, as Políticas Sociais e Políticas Públicas. Focalização em reflexões acerca
da Questão Penitenciária no Cone Sul da América Latina. Espaço de divulgação e
diálogo acadêmico-científico de pesquisas e propostas políticas de enfrentamento
da Questão Penitenciária. Painéis e Mesas de Debate compostas por pesquisadores
especializados nos temas propostos; Grupos de Trabalho para apresentação e
debate de pesquisas acadêmico-científicas nos eixos temáticos dos eventos.
Objetivos: Promover reflexões e debates científico-críticos acerca da, e no
enfrentamento da, Questão Penitenciária, em suas intersecções com a Questão
Social, os Direitos Humanos, as Políticas Sociais e Políticas Públicas, com
focalização especial no Cone Sul da América Latina. Favorecer a interlocução
científico-acadêmica, a criação e manutenção de redes de pesquisa em âmbito
regional e internacional.
Promoção: UCPel – Universidade Católica de Pelotas
Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos
Linha de Pesquisa “Direitos Humanos, Segurança e Acesso à Justiça”
GITEP - Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Criminais-Penitenciários
RCSICP – “Red Cono Sur de Investigación en Cuestión Penitenciaria”
Comissão Organizadora
Coordenação Geral
Luiz Antônio Bogo Chies
Equipe Executiva
Jiulia Estela Heling
Rodrigo Gonçalves da Silva
Samuel MalafaiaRivero
Vanessa Souza da Silva
Comissão Científica
Ana Caroline Montezano Gonsales Jardim / Doutora / TJRS / Brasil
Bruno Rotta Almeida / Doutor / UFPel / Brasil
Christiane Russomano Freire / Doutora / PUC-RS / Brasil
Dani Rudnicki / Doutor/ UniRitter / Brasil
Felipe Athayde Lins de Melo / Mestre/ Laboratório de Gestão de Políticas Penais,
UnB / Brasil
Luiz Antônio Bogo Chies / Doutor / UCPel / Brasil
Nicolás Trajtenberg Pareja / Doutor / Udelar – Uruguai
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Ramiro Gual / Mestre / UBA – Argentina
Programação:
Data

Início Programação
18:30

Abertura
Mesa 1 - A Questão Penitenciária na Argentina,
Uruguai e Brasil

04/10/2018
19:30

9:30

Dr. Nicolás Trajtenberg (Uruguay) UDELAR
Esp. Leonardo Gabriel Pitlevnik (Argentina) UBA
Ms. Felipe Athayde Lins de Melo (Brasil) Laboratório de
Gestão de Políticas Penais, UnB
Mostra e Debate da Série de Documentários
“Encarcerados”, produzido pelo Jornal Diário Popular
Ms. Samuel Malafaia Rivero (Brasil) PPG-PSDH UCPel
Grupos de Trabalho simultâneos
GT 1 – Prisão e Grupos Especiais (Mulheres, Negros,
Indígenas, População LGBT e Idosos etc.)
Coordenação: Ana Caroline Montezano Gonsales
Jardim

05/10/2018 14h

GT 2 – Sistema de Justiça e Prisão: decisões e
administração da justiça
GT 4 – Prisão: aspectos históricos e perspectivas
metodológicas de pesquisa
Coordenação: Christiane Russomano Freire; Dani
Rudnicki
GT 3 – Relações de grupos e elementos na
complexidade prisional
Coordenação: Felipe Athayde Lins de Melo; Luiz Antônio
Bogo Chies
Mesa 2 - Mortes sob custódia em Prisões

19h

Ms. Ramiro Gual (Argentina) UBA
Ms. Ana Vigna(Uruguai) UDELAR
Dr. Bruno Rotta Almeida (Brasil) UFPel
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Dr. Luiz Antônio Bogo Chies (Brasil) UCPel
22h

06/10/2018 9h

Sessão de Encerramento
Reunião de trabalho da RCSICP
“Red Cono Sur de Investigación en Cuestión
Penitenciária”

GT 1 – Prisão e Grupos Especiais (Mulheres, Negros, Indígenas, População
LGBT e Idosos etc.)
Coordenação: Ana Caroline Montezano Gonsales Jardim
Trabalhos apresentados
Título

Autor(a/es)

Envelhecimento e cárcere: apontamentos sobre
o tratamento do idoso preso em documentos do
Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária

Marina Portella Ghiggi

Os estereótipos de gênero no sistema prisional:
a invisibilidade feminina na execução penal

Daniela Cristien Silveira
Mairesse Coelho
Valmôr Scott Junior

Mulheres com deficiência no sistema prisional
brasileiro: uma análise estatística das condições
de acessibilidade dos estabelecimentos
prisionais

Amanda D’Andre
Löwenhaupt

A criação de alas ou galerias específicas para
LGBTS presos como “política penitenciária”:
contradições e disputas

Guilherme Gomes Ferreira

Valmor Scott Junior

Caio Cesar Klein
Vincent Pereira Goulart
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Envelhecimento e Cárcere: apontamentos sobre o tratamento do idoso preso
em documentos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
Marina Portella Ghiggi
O envelhecimento populacional é característica marcante da atualidade, refletindo
em todos os aspectos da dinâmica social, inclusive no cárcere. Nesse contexto,
embora o envelhecimento já esteja presente nos presídios brasileiros, percebe-se
negação desta realidade diante da ausência de políticas públicas específicas e até
mesmo da escassez de estudos direcionados ao assunto que demonstrem a
vulnerabilidade etária no cárcere.
Para Busso (2001), a vulnerabilidade pode ser entendida como um processo
multidimensional que flui para o risco ou probabilidade de o indivíduo ser
atingido, ferido por situações externas. O autor faz a importante referência de que
a vulnerabilidade afeta indivíduos, grupos e comunidades em diferentes níveis e de
diferentes maneiras. Em relação aos idosos, são várias as percepções de riscos já
identificadas em trabalhos anteriores a que estariam submetidos em
penitenciárias.
Nesse sentido, sendo o reconhecimento jurídico imprescindível para o combate a
violações de direitos, o presente trabalho justamente se propõe a analisar
documentos brasileiros sob tal perspectiva. Assim, sendo o Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária o primeiro dos órgãos da execução penal, foram
escolhidos Planos, Resoluções e Diretrizes do referido órgão para estudo acerca da
contemplação ou não do envelhecimento/idoso no cárcere.
Após estudo preliminar, em apertada síntese, pode-se afirmar que não há
esquecimento absoluto do idoso, existindo algumas previsões interessantes, como
por exemplo, a de “estabelecimentos para idosos”, definido na Diretriz Básica para
Arquitetura Penal. Entretanto, em linhas gerais, ainda não restam evidenciados
planos de ação para atenção ao problema do envelhecimento prisional nos
documentos analisados. Tal esquecimento é mais um indicativo que leva ao
possível maior incremento de vulnerabilidade dos idosos presos.
Nesse contexto, a vulnerabilidade, uma das categorias principais do estudo,
certamente deve ser objeto de atenção especial. Leituras foram realizadas e é
possível desde logo afirmar que se trata de uma categoria de análise que, em
simples palavras, precisa de nome e sobrenome. Assim, no contexto do trabalho, a
vulnerabilidade etária parece ser adequada.
Os estereótipos de gênero no sistema prisional: a invisibilidade feminina na
execução penal
Daniela Cristien Silveira Mairesse Coelho
Valmôr Scott Junior
REFERENCIAIS – A dicotomia masculino-feminino, notadamente a partir da
construção social de gênero, emerge na realidade do sistema penal. As esferas,
espaços e estereótipos destinados às mulheres e aos homens configuram um
cenário de subalternização feminina, demonstrando o protagonismo masculino.
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Na esfera pública, local de produção material, o homem ocupa os espaços e detém
o estereótipo racional e viril. Já na esfera privada, lugar da reprodução natural, a
mulher é a principal vítima do aprisionamento de sua sexualidade dentro das
relações familiares, tendo sua imagem construída como um corpo fragilizado e
passivo, um “não-sujeito”.
Essa (re)produção de simbolismos estruturais sustenta a condição natural da
diferença entre o homem e a mulher, caracterizada como distinção biológica. De
outro lado, percebe-se que essa diferenciação tem como fator determinante os
valores culturais e históricos da sociedade. Sustenta-se, portanto, que a mulher
passa por um processo de dupla exclusão, caracterizada pela invisibilidade social e,
do mesmo modo, a inobservância de suas particularidades também no sistema
prisional.
É por essa razão que a mulher encarcerada representa a transgressão em dois
níveis distintos: a ordem da sociedade e a ordem da família, momento em que se
considera afastada do papel de esposa e mãe que exerce no espaço privado. Assim,
o sistema de justiça criminal como espaço público de poder, pode ser identificado
como androcêntrico, na medida que prevê apenas residualmente o controle
feminino.
Finalmente, como problema de pesquisa, pretende-se responder: como
estereótipos de gênero repercutem na execução penal?
OBJETIVOS – A fim de responder o problema de pesquisa posto, apresentam-se os
seguintes objetivos: a) analisar a Lei de Execuções Penais e suas disposições sobre
direito à visita ou visita íntima, o exercício da maternidade no ambiente carcerário
e a saúde da mulher; b) Comparar, transversalmente, tais disposições com os
dados secundários disponíveis no Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias, complementando-os a partir do impacto dos estereótipos de gênero
no sistema prisional.
MÉTODOS – O método utilizado para essa pesquisa é o dedutivo, recorrendo ao
procedimento bibliográfico-documental concernente à temática ora proposta, em
investigação qualitativa.
RESULTADOS FINAIS OU PARCIAIS DA PESQUISA – A Lei de Execuções Penais,
artigo 3º, dispõe que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Uma vez condenada, em caso de
cumprimento da sentença criminal com pena privativa de liberdade, há no
ordenamento a garantia de ter-se somente a restrição do direito de ir e vir.
Entretanto, uma rápida consulta à base de dados do INFOPEN (2018), destinada
especialmente à coleta de informações sobre as mulheres, revela o não
cumprimento dos direitos citados anteriormente, demonstrando que a condição
estrutural dos presídios brasileiros não se destina ao acolhimento das mulheres.
A partir disso, verifica-se o impacto de um sistema estruturalmente preparado
para violar os direitos da população carcerária feminina, de modo que perpetua os
estereótipos de gênero e submete a mulher a um tratamento exclusivamente
masculino.
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Mulheres com deficiência no sistema prisional brasileiro: uma análise
estatística das condições de acessibilidade dos estabelecimentos prisionais
Amanda D’Andrea Löwenhaupt
Valmor Scott Junior
Trata-se de pesquisa a respeito de mulheres com deficiência no sistema prisional,
especificamente quanto às condições de acessibilidade dos estabelecimentos e
seus módulos de saúde. Tem-se por objetivo geral determinar as condições de
tratamento das mulheres com deficiência no sistema prisional, e por objetivos
específicos, analisar a distribuição de vagas com acessibilidade, determinar as
condições dos módulos de saúde de estabelecimentos com mulheres com
deficiência e apresentar os tipos de deficiências presentes no sistema prisional.
Esta pesquisa justifica-se na medida em que os dados a respeito das mulheres no
sistema prisional são parcos, aparecendo somente uma vez nos relatórios do
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. A metodologia empregada
foi a análise estatística, utilizando-se da base de dados disponibilizada pelo
Departamento Penitenciário Nacional, referente ao período de junho de 2016, bem
como um comparativo com dados apresentados no relatório do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias referente a esta base de dados. Os
resultados obtidos apontaram que a maior parte das mulheres com deficiência no
sistema prisional se encontra em ambiente não acessível. Cumpre lembrar que as
informações solicitadas pelo DEPEN não são de preenchimento completo
obrigatório, no caso de mulheres com deficiência, as unidades prisionais com
informações a este respeito representam 65% das unidades do país, totalizando
75% da população prisional feminina (DEPEN, 2016). Um dado curioso é a
discrepância entre a base de dados disponibilizada pelo DEPEN e os dados
apresentados no relatório analítico Infopen. Enquanto a base de dados informa a
presença de 177 mulheres com deficiência no sistema prisional, o relatório
publicado indica a existência de 220 mulheres com deficiência no sistema (DEPEN,
2016). A pesquisa não revelou qualquer causa definitiva para esta discrepância
entre os dados, que são referentes ao mesmo período, sendo o relatório analítico
feito sobre esta mesma base de dados. Ao analisar-se a disponibilidade de vagas
acessíveis individualmente, a situação demonstra-se ainda mais grave, com 33
vagas em conformidade com a Norma Brasileira ABNT n. 9.050 disponíveis para 8
mulheres com deficiência, de modo que 25 dessas vagas não são utilizada,
enquanto as 37 vagas que não estão em conformidade com a norma, estão
disponíveis para uma população entre 23 e 61 mulheres, mas destas, somente 13
são mulheres com deficiência física, auditiva ou visual (abrangidas por
acessibilidade arquitetônica), de modo que, do total de 70 vagas acessíveis em todo
o sistema prisional, somente 21 são ocupadas por mulheres com deficiência física,
auditiva ou visual (DEPEN, 2016). Isso significa dizer que ao menos 146 mulheres
se encontram em estabelecimentos sem qualquer forma de acessibilidade, sendo
que destas, 14 têm deficiência física, sendo 7 cadeirantes, 13 têm deficiência
auditiva, 4 têm deficiência visual e uma tem deficiências múltiplas (DEPEN, 2016).
Ainda, informações discrepantes são apresentadas pelos estabelecimentos
prisionais e pelo próprio DEPEN sem qualquer explicação ou mesmo apontamento
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desta discrepância, o que constitui mais um demonstrativo do descaso com relação
a estas mulheres.
A criação de alas ou galerias específicas para LGBTs presos como “Política
Penitenciária”: contradições e disputas
Guilherme Gomes Ferreira
Caio Cesar Klein
Desde 2012 diferentes instituições carcerárias masculinas brasileiras têm
inaugurado espaços específicos para LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais) presos como resposta às situações de violência experimentadas por
essa população, algo que vem sendo tratado como uma “política penitenciária” de
humanização do tratamento penal. Com o advento da Resolução Conjunta n. 1 de
2014 (CNCD-LGBT/CNPCP), galerias ou alas específicas para essa população
passam a ser algo recomendado pelo Governo Federal, ratificado em diretrizes
ainda em construção como aquelas encontradas no documento “Postulados e
Princípios para a Política Nacional de Diversidades no Sistema Penal” do DEPEN.
Embora ainda sejam poucas as instituições com espaços como esses – em torno de
cem unidades possuem cela ou galeria específica de acordo com o Infopen de 2017
– essas experiências já podem ser analisadas naquilo que têm de contribuições e de
limitações, mas sobretudo como arena de disputas e de contradições naquilo que
prometem e que efetivamente cumprem.
Através de um projeto nacional de mapeamento da situação de encarceramento de
LGBTs brasileiros, buscamos identificar as casas prisionais que possuem galerias
ou alas específicas para o recolhimento de LGBTs presos – em outras palavras,
espaços maiores do que simplesmente uma cela e que, em razão disso, acabam
contando com uma atenção maior dos gestores e trabalhadores penitenciários
para a manutenção das suas estruturas e atendimento às demandas dos sujeitos.
Ao todo, foram identificados oito espaços (no Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Ceará), de modo que, atualmente, o projeto já
pôde conhecer e analisar as experiências de metade dessa amostra. As incursões
empíricas no campo têm oferecido possibilidade de recolher narrativas de pessoas
presas e de trabalhadores penitenciários em torno da questão do gênero e da
sexualidade na prisão, revelando que, mesmo nesses espaços identificados pelos
interlocutores como de “proteção”, as violações de direitos permanecem e, em
certos casos, até se aprofundam em razão de sobrecargas penais experimentadas.
As atividades envolveram, até o momento, entrevistar 16 pessoas presas (entre
homens e mulheres trans, travestis, gays e lésbicas – já que acabamos conhecendo
a realidade também de uma penitenciária feminina) e 12 trabalhadores, divididos
entre técnicos superiores e profissionais de segurança. As entrevistas,
essencialmente qualitativas, se organizam em torno do tema de ser LGBT na prisão
e se valem, por isso, da técnica de história oral temática, com recurso a um roteiro
de tópicos-guia. Como resultados parciais, podemos apontar que a organização de
uma ala ou galeria específica envolve gerir como os sujeitos destinatários desse
espaço serão selecionados – o que, em alguns casos, é feito por autodeclaração, e
em outros, é tarefa dada aos próprios presos ou a profissionais da psicologia. Essa
decisão sempre envolve perdas e ganhos: se a pessoa precisa apenas se
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autodeclarar LGBT, ganha-se em autonomia, embora algumas narrativas apontam
que homens fora da categoria LGBT têm se aproveitado do espaço “mais seguro” ao
se declararem como tais; se a identificação é feita por psicólogo, há sempre o risco
de dizer o que o outro é e através de metodologias pouco confiáveis.
GT 2 – Sistema de Justiça e Prisão: decisões e administração da justiça
GT 4 – Prisão: aspectos históricos e perspectivas metodológicas de pesquisa
Coordenação: Christiane Russomano Freire; Dani Rudnicki
Trabalhos apresentados
Título

Autor(a/es)

A morte silenciosa do encarcerado: uma análise
do Direito Social à Saúde à luz dos Direitos
Humanos no sistema prisional na metade Sul do
Rio Grande do Sul

Eduarda Vaz Corral

Justiça Restaurativa aplicada ao cárcere: sobre
uma política pública de enfrentamento da
violência institucional e de redução da
vulnerabilidade

Aline Santestevan Oliveira
Iribarrem

O atendimento realizado pelo Juizado da Cadeia
Pública de Porto Alegre, dirigido aos familiares
dos Presos

Mariângela Alves Gonzales

(A falta) de Direitos Humanos no sistema
penitenciário gaúcho

Dani Rudnicki

Suicídio no cárcere e responsabilidade civil do
Estado

Gabriela Tavares de Souza

Narrativas da prisão: a percepção de justiça

Simone Schroeder
Dani Rudnick

A morte silenciosa do encarcerado:
uma análise do Direito Social à Saúde à luz dos Direitos Humanos no sistema
prisional na metade Sul do Rio Grande do Sul
Eduarda Vaz Corral
O presente projeto de pesquisa tem por objetivo investigar como ocorrem as
mortes não violentas no sistema penal da metade sul do Rio Grande do Sul, sob o
aspecto da desvalorização do Direito Social à Saúde e consequente mácula dos
Direitos Humanos, visando identificar uma correlação com a violência
institucional. Para tanto será necessário perpassar pela construção da dogmática
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dos Direitos Humanos, buscando identificar se a construção desses Direitos se está
sendo efetiva na prática penitenciária. Posteriormente será necessário analisar a
historicidade da prisão, resgatando o projeto jurídico do Estado Liberal, Estado
Social e a forma de expansão do Estado Penal, assim como, o estigma e a
seletividade penal no encarceramento. Imprescindível, analisar a desvalorização
do direito social à saúde, considerando-se a sua previsão legal e a sua
aplicabilidade fática no ambiente carcerário, como ocorre o acesso à saúde por
parte da população privada de liberdade e a efetividade desse direito para evitar o
resultado morte, sobretudo de doenças tratáveis quando o sujeito se encontra em
liberdade. Pretende-se, através do enfrentamento dos conceitos e da diferença
entre a previsão legal e a efetiva prática demonstrar que a mácula aos Direitos
Humanos e ao Direito Social à saúde desta parcela da população vulnerabilizada,
gera uma persistente naturalização de violações a direitos sociais e uma morte
silenciosa. O método utilizado é o hipotético-dedutivo, através do procedimento de
revisão bibliográfica-documental, para embasar o fenômeno estudado e realização
de pesquisa empírica que constitui análise dos documentos relacionados a mortes
não violentas nas penitenciárias que compõe a 5ª Delegacia Regional Penitenciaria,
compreendida por Rio Grande, Camaquã, Canguçu, Jaguarão, Santa Vitória do
Palmar e Pelotas, bem como, as Secretarias de Saúde dos respectivos municípios,
objetivando acessar seus dados médicos e as razões de seu óbito pelo período
compreendido entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018.
Justiça Restaurativa aplicada ao cárcere: sobre uma política pública de
enfrentamento da violência institucional e de redução da vulnerabilidade
Aline Santestevan Oliveira Iribarrem
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa de
mestrado, e tem como objetivo analisar em que medida a Justiça Restaurativa pode
ser utilizada a partir de uma perspectiva de política pública de enfrentamento da
violência institucional, aqui compreendida como a violação generalizada de
direitos fundamentais perpetrada pelo próprio Estado na aplicação da pena
privativa de liberdade. Para tanto, verifica as consequências causadas pelo
encarceramento em massa no Brasil, tendo como foco as mencionadas violações a
direitos fundamentais ocasionadas pela própria instituição e a consequente
vulnerabilização dos indivíduos submetidos ao cárcere. Posteriormente, busca
compreender os pressupostos e o conceito da Justiça Restaurativa, identificando
quais os modelos possíveis e qual a sua aplicabilidade na fase de execução da pena
privativa de liberdade, classificando-os de acordo com o objetivo perseguido. Por
fim, estuda de que forma a Justiça Restaurativa pode ser utilizada como ferramenta
de enfrentamento à violência institucional no ambiente prisional, possibilitando
uma filosofia penitenciária focada na redução da vulnerabilidade. Nesse sentido,
analisa a possibilidade de desenvolvimento de procedimentos restaurativos dentro
dos estabelecimentos prisionais, envolvendo os ofensores, seus familiares e os
próprios funcionários da administração penitenciária, de maneira a ser utilizado
como um instrumento das boas práticas – aqui entendidas como as medidas
adotadas pelos agentes públicos com o intuito de garantir e preservar a dignidade
da pessoa humana dos indivíduos submetidos ao cárcere – de forma a enfrentar a
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violência institucional que atualmente é inerente ao sistema prisional e
minimizando o sofrimento e a vulnerabilidade dos indivíduos. O método utilizado
é o hipotético-dedutivo, através do procedimento de revisão bibliográficadocumental, para uma adequada descrição do fenômeno estudado.
O atendimento realizado pelo Juizado da Cadeia Pública de Porto Alegre,
dirigido aos familiares dos Presos
Mariângela Alves Gonzales
O objetivo da presente pesquisa consistiu na identificação de “Boas Práticas” no
atendimento realizado pelo Juizado da Cadeia Pública de Porto Alegre, dirigido aos
familiares dos presos, bem como desvelar a capacidade de enfrentamento ou
apaziguamento da situação penitenciária sob a luz das categorias regulação e
emancipação. Para isso, foram realizadas entrevistas com roteiro semiestruturado
com 21 familiares dos presos, 6 servidores do juizado, 1 magistrado e 1 diretor da
Cadeia, envolvidos no atendimento. A apresentação do referencial teórico explicou
através das dimensões sócio-político-econômicas a questão penitenciária sob o
viés da execução penal, prevista na Lei de Execuções Penais e as contradições
existentes no contexto prisional. Por meio do levantamento de portarias, decisões
judiciais, leis, acervo fotográfico, lista de atendidos, gráficos, tabelas e quadros,
demonstrou-se o cenário da unidade prisional pesquisada. Neste processo
investigatório foram criadas 8 categorias de análises: Poder Judiciário; O
atendimento; Resultados do atendimento; Os conflitos na prisão; Os familiares na
vida do preso; O Estado através das políticas sociais e penitenciárias; A família; e, O
preso. No capítulo destinado às conclusões apresentou-se as principais análises
desta pesquisa, as quais consistiram, sobretudo, nas consequências das lacunas do
Estado, causadas pela ausência ou insuficiência das políticas para a população
carcerária, somadas aos problemas do sistema prisional. Na sequência apresentouse um conjunto de reflexões críticas com base nos resultados da pesquisa,
considerando o arcabouço teórico, as produções verbais dos entrevistados e as
observações de campo. E, sob a perspectiva crítica utópica, com viés humanístico,
buscou-se identificar a potencialidade do atendimento em relação às demandas
dos familiares e ao enfrentamento da questão penitenciária, apresentando a
necessidade de práticas com vistas à redução de danos, como forma de resistência
as ações que ferem os direitos e a dignidade humana dos presos e familiares,
visando as aspirações futuras da extinção da prisão na sociedade.
(A falta de) Direitos Humanos no sistema penitenciário gaúcho
Dani Rudnicki
A terceira CPI do sistema prisional, datada de 2008, aponta o Presídio Central de
Porto Alegre (PCPA), hoje chamado de Cadeia Pública, como o pior do país. Ele
existe desde o ano de 1959 e foi construído para albergar 700 presos; hoje (agosto
de 2018), após reformas e incorporação de novos prédios, possui capacidade de
engenharia para 1824 homens e acolhe 4.386 presos. É, portanto, o mais

117

Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721
Número 28 – Janeiro/Junho 2019
www.sociologiajuridica.net
representativo do estado. Nele homens que perderam a liberdade por força de
decisão judicial moram, se alimentam, trabalham, recebem visitas, vão à escola e ao
médico, são atendidos por advogados, não fazem nada – percebem a vida passar.
Aparentemente, vivem uma vida normal. Mas, muitas dessas atividades acontecem
em situação precária. No decorrer dos últimos anos, em diversas visitas e em
entrevistas com presos, egressos e servidores públicos, analisou-se essa realidade
para compreender como, no que tange aos direitos humanos, definem-se as
atividades cotidianas das pessoas ali privadas de liberdade. Verifica-se, de forma
geral, que os presos reclamam da Casa, mas em especial da morosidade da justiça e
preferem nela cumprir pena do que em outras penitenciárias e presídios do Rio
Grande do Sul. No Presídio Central de Porto Alegre, mais do que nas demais casas
prisionais do Rio Grande do Sul. Afinal, pela precariedade de sua estrutura física e
tamanho, não há controle do Estado sobre os presos. Logo, ele é símbolo do
sistema penitenciário brasileiro: um modelo do século passado que persiste por
insistência dos políticos - incentivados pelo Poder Judiciário, desrespeitando do
direitos humanos dos presos.
Suicídio no cárcere e responsabilidade civil do Estado
Gabriela Tavares de Souza
Suicídio em sua origem etmológica significa “matar a si próprio”, um ato que se
entende ser cometido em situações extremas, é tratado desde os tempos mais
remotos como um tema tabu. No caso em voga temos o cenário dos ambientes
carcerários, no qual diversos elementos que contribuem para este evento fatídico e
antinatural do comportamento humano, tais como: superpopulação, truculência e
despreparo dos agentes penitenciários, ócio e precariedade estrutural. O Estado
resta como responsável pela manutenção do princípio constitucional basilar da
dignidade da pessoa humana e pelo cumprimento da pena sem que o indivíduo
tenha seu bem estar físico e emocional violados, no entanto a realidade é diversa
da teoria trazida pela carta magna.
A figura estatal é omissa no que se refere a oferecer estrutura adequada para
cumprimento da pena privativa de liberdade, também age de modo leviano ao
tratar do tema em seara jurídica. Há entendimento formado quanto a figura do
homicídio que ocorre nos interiores do cárcere, mas havia insegurança jurídica
perante a disparidade de decisões acerca do suicídio cometido no ambiente
carcerário, o objetivo deste trabalho é esclarecer quanto a responsabilidade civil
estatal nestes casos.
É pacífico que o agente que agiu de forma a cometer o crime, seja responsabilizado
por tal ato. O que se coloca em discussão é que este indivíduo não pode de forma
alguma pagar com seu bem estar ou ser inserido em um cenário em que a única
opção viável sob sua ótica seria o cometimento do ato suicida - no intuito de dar
fim ao sofrimento imposto. Importante salientar que o ato de cometer crime contra
si próprio não é abarcado pelo direito, porém estando sob a tutela estatal, há que
se falar na responsabilização civil.
Ademais a psicologia e sociologia afirmam que o fator convivência é por si só um
fato que tende a ocasionar conflitos, sabendo disto o Estado deve adotar políticas
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preventivas, contrariamente ao que ocorre – o caráter meramente punitivo da
pena, excluindo totalmente a ressocialização.
Com base em metodologia de revisão bibliográfica, a conclusão obtida foi a de que
o suicídio se deu por inobservância e negligência dos agentes carcerários responsáveis por zelar pelo bem estar do preso - isto tendo ocorrido resta
configurada a responsabilidade civil objetiva de reparar o dano. Uma vez que as
pessoas jurídicas de direito público e privado respondem por danos causados por
seus agentes, seja em atos comissivos ou omissivos.
É necessário tratar do aspecto da guarda que o Estado tem para com o apenado,
bem como salientar que este estava sob sua tutela. Sendo assim, existem
desdobramentos no mundo jurídico – restou pacificada a teoria da
responsabilidade objetiva estatal em casos de suicídio no cárcere após publicação
do tema de repercussão geral de número 592 pelo Supremo Tribunal Federal no
ano de 2016, pois quando a figura estatal é responsável pela custódia, lhe é
incumbido o zelo ao indivíduo, não importando se em casos de homicídio ou
suicídio ocorridos no cárcere.
Narrativas da prisão: a percepção de justiça
Simone Schroeder
Dani Rudnick
O presente trabalho é fruto de uma intervenção realizada no Presídio Estadual
Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre/RS, dentro de um projeto de extensão,
iniciado pelo curso de Direito da UniRitter, denominado Balcão da Cidadania. Este
trabalho é realizado há treze anos e, atualmente, conta com participantes dos
cursos de Psicologia, Nutrição e Design. O objetivo do projeto é a promoção da
cidadania das detentas com diferentes abordagens. Aqui será relatada uma destas
abordagens que denominamos: Narrativas da Prisão. Compreendemos “o espaço
de fala” como elemento de proteção à integridade física e psíquica, pode resultar
no enfrentamento da (re)produção de estigmas que permeiam a instituição
prisional. As Narrativas foram desenvolvidas em oficinas semanais com as presas e
com os diários de campo das pesquisadoras. O objetivo geral consiste em analisar o
espaço de fala das mulheres presas e as fragilidades decorrentes do que se entende
por justiça na perspectiva no tempo do processo e da prisão vivenciadas no Madre
Pelletier. Os objetivos específicos são: verificar as violações de direitos
decorrentes; sistematizar as percepções das mulheres acerca da justiça. Em
relação aos resultados, observamos que não há sentimento geral de acesso à
justiça, tampouco acesso à informação. Percebemos que o mundo construído no
aprisionamento também apresenta suas injustiças e desigualdades, que não
consistem forma crítica à justiça, ao ser representado pelas diferenças que tais
processos enfrentam, resultado de um sistema de justiça criminal eminentemente
formal e desigual, culminados pelas práticas de cegueira e de distanciamento com
as garantias e direitos assegurados, totalmente dissociados do espaço prisional.
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GT 3 – Relações de grupos e elementos na complexidade prisional
Coordenação: Felipe Athayde Lins de Melo; Luiz Antônio Bogo Chies
Trabalhos apresentados
Título

Autor(a/es)

Direito de Olhar: A Prisão e a Transformação
pela Arte

Celso Rodrigues

O meio social da prisão – o cárcere constituído a
partir de elementos culturais próprios

Stephane Silva de Araújo

Etnografia e Cárcere: as chacinas nos presídios
brasileiros em janeiro de 2017

Maíra de Mello Silva

Atuação da Defensoria Pública no Intramuros do
Presídio Regional de Pelotas - RS

Jiulia Estela Heling

Caminhos Possíveis: conhecendo as políticas
públicas e mapeando as referências para os
futuros egressos da Penitenciária Estadual de
Rio Grande/RS

Francine Nunes Muller
Mônica Marluzi Pereira de
Cunha

Direito de Olhar: A Prisão e a Transformação pela Arte
Celso Rodrigues
O presente texto apresenta em suas linhas mais gerais a pesquisa-intervenção em
andamento na Cadeia Pública de Porto Alegre (Presídio Central) a partir de
atividades desenvolvidas com apenados, servidores e alunos no âmbito do Projeto
Direitos Humanos na Prisão, cujos marcos teóricos estão definidos pela
interdisciplinaridade e pela transversalidade dos Direitos Humanos. Nestes
termos, o trabalho voltou-se no sentido de contribuir para a implementação de
atividades artísticas no curso de cumprimento das penas (iniciadas no setor de
Valoração Humana), de organizar a realização de grupos temáticos com apenados e
na criação da Escola de Arte, em funcionamento atualmente. Esse conjunto de
atividades contaram com o apoio de alunos do Direito e da Psicologia, e geraram
novos os desdobramentos à pesquisa, notadamente aquelas voltadas à
investigação acerca das impressões produzidas nos agentes envolvidos;
permitindo confrontar dialogicamente, concepções próprias ao que podemos
chamar “senso comum acadêmico” oriundas da formação jurídica, além da análise
da formação de pré-conceitos acerca do cumprimento de pena e, num sentido mais
amplo, do papel dos Direitos Humanos na sociedade. O contraponto é oferecido
pelos efeitos transgressores da produção artística cujos impactos ainda estão
sendo mapeados. A metodologia de pesquisa está apoiada em pesquisa qualitativa
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e questionários semi-estruturados nos marcos teóricos da teoria da complexidade
de Morin. Consoante essa corrente de pensamento a formação jurídica deve ser
problematizada inserida num contexto de “ecologia de ideias” que transcendem o
modelo disciplinar nas palavras de Morin.
O meio social da prisão – o cárcere constituído a partir de elementos
culturais próprios
Stephane Silva de Araujo
A prisão pelas características inerentes à sua apresentação configura um meio
social próprio. Ela tem especificidades culturais que interferem na produção de
identidades assumidas por aqueles que acessam este espaço, independentemente
do papel que exercem. Soma-se a esta perspectiva o entendimento de que o modo
como um determinado povo percebe e crê na face do cárcere incidirá em sua
apresentação, bem como oportunizará a constituição de determinadas
características internas que, o identificarão como tal. Compreendemos que certa
organicidade, intrínseca deste ambiente adensada pela interpretação social
externa, faz emergir crenças, valores e orientações que influenciam suas principais
características. Alicerçar a presente investigação no campo cultural permite
compreender o fluir dos sentidos e significados, sobretudo em se tratando das
relações de poder instituídas. A problematização centra-se em evidenciar que, a
concepção prisional tal qual conhecemos, sobretudo a da pena restritiva de
liberdade, carrega em sua gênese elementos e dinâmicas culturais próprias. O
estudo destes aspectos se mostra relevante ao observarmos que, a despeito da
localização geográfica, a partir dos atributos que o configuram como uma
microssociedade, o cárcere assumirá idêntica apresentação. A revisão bibliográfica
desenvolvida possibilitou a construção de um corpus específico de características
que significam as unidades prisionais do sistema fechado como as concebemos,
mesmo em diferentes tempos e espaços. Por esse viés, autores como SYKES (1958),
THOMPSON (1976), CHIES (2001), LEMGRUBER (2004) e MORAES (2005), ao
abordarem a prisão como objeto de análise, relatam peculiaridades institucionais
que fabricam seu conceito, as identidades que a povoam, assim como os costumes
e hábitos acordados, embora nem sempre lícitos. Percebemos desse modo a
produção de um sistema social específico constituído pela cultura criada em seu
próprio interior.
Etnografia e Cárcere: as chacinas nos presídios brasileiros em janeiro de
2017
Maíra de Mello Silva
O intuito é, neste momento, perceber, a partir dos estudos em Antropologia,
algumas dimensões da maior chacina em penitenciárias ocorrida no Brasil, no
início do ano de 2017, na qual 123 pessoas foram assassinadas. Foram analisados
contextos da Cadeia Pública de Boa Vista/RR, da Penitenciária Agrícola de Monte
Cristo/RR, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim/AM, da Unidade Prisional do
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Puraquequara/AM, da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa/AM,
da Penitenciária Estadual de Alcaçuz/RN e da Penitenciária Estadual Rogério
Coutinho Madruga (Pavilhão 5). O aporte teórico perpassa: etnografia; linguagem;
performance; materialidades envolventes; possibilidades de fim da pena;
Antropologia Jurídica; relações de parentesco; compreensão dos processos
colonialistas e capitalistas e das relações de poder neles estabelecidas;
comunicações mediadas pelo computador; diferentes epistemes da palavra
violência; minuciosa revisão da bibliografia sobre o racismo; religiosidades;
mitologias; relações de gênero, sexismos e machismos; imaginário e estereótipos; e
paradigma descolonial. O conteúdo analisado consistiu em 1) um vídeo de 6
segundos publicado no site Youtube, pelo perfil “SEM IMAGEM” e intitulado
“MASSACRE NO PRESÍDIO EM MANAUS 01/2017”, no qual alguém utiliza um
“facão” de forma a simular o corte da garganta de um homem que já morto está
degolado e estirado no chão e que recebeu 1.163.335 visualizações e 237
comentários; 2) os comentários e reações da matéria, publicada na página do
facebook do portal G1, “PM vai esperar amanhecer para tentar intervir em rebelião
em presídio no RN”, na qual a fotografia veiculada mostra policiais militares e civis
e algumas pessoas, na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na qual houve 34 mil
reações (Curtir: 27.636 usuários; Haha: 2.438 usuários; Amei: 1.495 usuários),
4623 compartilhamentos e 2,6 mil comentários; 3) reportagem do portal
Metrópoles intitulada “Chacinas nos presídios: conheça as 123 histórias dos
detentos mortos”. A metodologia utilizada parte do pressuposto de uma
Antropologia Militante, situada no contexto dos estudos descoloniais, utilizando a
observação etnográfica flutuante e intentando a descrição densa do
comportamento online, realização de desenho etnográfico. A análise concomitante
à observação de fotografias, músicas, documentos oficiais, dados estatísticos,
relatórios, documentários, filmes e reportagens sobre o encarceramento no Brasil
aprimorou o estudo. Alguns dos resultados obtidos, compreendendo o
encarceramento em massa como uma realidade, são: a tênue fronteira entre o
apagamento e a invisibilidade das vítimas dos massacres e o sigilo de Justiça; o
ataque, nas redes sociais, aos Direitos Humanos; a reprodução do comportamento
ritual de entes do poder Judiciário; o forte vínculo entre classe, raça e gênero, como
elementos para o estabelecimento de estereótipos de “cidadãos de bem” e
“presos”; o déficit da implementação de políticas públicas na aplicação do código
penal; acirramento dos discursos de ódio; o deslocamento de categorias de
parentesco; a transcendência do conceito de sociedade disciplinar. Ainda, pretendo
analisar a partir das sentenças emitidas pelo poder Judiciário, sobre as chacinas, a
hipótese de que a aplicação dos Direitos Humanos tem vínculos com a reprodução
de estereótipos sociais.
Atuação da Defensoria Pública no intramuros do Presídio Regional de
Pelotas - RS
Jiulia Estela Heling
Fragmento de pesquisa em nível de Dissertação de Mestrado, o estudo tem por
objeto a atuação da Defensoria Pública no intramuros do Presídio Regional de
Pelotas (RS), tendo como problema seus desafios na garantia de acesso à justiça
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dos presidiários. A hipótese de trabalho é de que as possibilidades de atuação da
Defensoria estão, para além do seu próprio empenho, condicionadas às ações dos
demais atores do ambiente prisional (Administrador do Presídio, Agentes
Penitenciários, Presos e lideranças das galerias), os quais limitam a autonomia do
representante da instituição, produzindo a necessidade de adaptações no trato
com os atores do interior do presídio. Os referenciais teóricos utilizados são
Norbert Elias e Boaventura de Sousa Santos, contribuindo, respectivamente, com
as noções de configurações/figurações e o par regulação-emancipação. A pesquisa
empírica se tem utilizado da observação direta, possibilitada pela autorização de
acompanhamento das atividades da Defensora Pública de Pelotas, lotada na Vara
de Execuções Criminais. O trabalho de campo ocorreu durante quatro semanas,
entre fevereiro e março de 2018, período no qual também se acompanhou as
atuações da Defensora no Presídio Regional de Pelotas, tanto para realização das
audiências de PAD (Processo Administrativo Disciplinar), como para atendimentos
realizados aos apenados. A análise dos dados ainda é parcial, mas já permite alguns
apontamentos: a atuação da Defensoria é impactada pelas condições precárias dos
ambientes prisionais e pelas peculiaridades dos recursos humanos e das relações
entre poderes formais e informais; via de regra não é possível utilizar uma sala
para atendimentos; o próprio ingresso da Defensora no estabelecimento
penitenciário pode ser desaconselhado, sob a alegação de insegurança; quando da
efetivação dos atendimentos o chamamento do assistido tende a não ser realizado
pelos servidores penitenciários, mas pelo preso que, em cada galeria, ocupa a
posição de “chefe” ou “jurídico”. Este é quem faz a intermediação entre a Defensora
Pública e o apenado. Também é o “jurídico” que solicita que a Defensora efetue o
atendimento de apenados que não se encontram na “lista” da Defensoria e ainda
faz uma lista prévia com os pedidos dos apenados. Destes primeiros dados já se
verifica que há uma situação extremamente particular na atuação da Defensoria
Pública, quando realizada intramuros. Existem nuances que obrigam a Defensora
Pública a se adaptar a realidade peculiar na qual se insere, visando estabelecer
configurações que auxiliem sua atividade, quando do simples fato de atravessar
um muro.

Caminhos Possíveis: conhecendo as Políticas Públicas e mapeando as
referências para os futuros egressos da Penitenciária Estadual de Rio Grande
Francine Nunes Muller
Mônica Marluzi Pereira de Cunha
O projeto interinstitucional "Caminhos Possíveis: Conhecendo as Políticas Públicas
e Mapeando as Referências para os Egressos da PERG" tem sua implementação
justificada pela presença de uma lacuna ao acesso às políticas públicas destinadas
às pessoas presas que estão próximas ao término do cumprimento da pena.
Compreende-se que o encarceramento atinge à identidade dos sujeitos, torna-os
estigmatizados e degrada suas estruturas sociais extramuros. Desenvolvido
mediante cooperação firmada com a Secretaria Municipal da Cidadania e
Assistências Social – SMCAS do município de Rio Grande, entre 2017 e 2018 o
projeto atendeu 48 apenados, dentre homens e mulheres, em regime semiaberto e
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aberto. Visto que estes possuem permissão para circular no espaço do município, a
ideia é que se utilize tal permissão para a busca da inserção ou retomada da vida
laboral, acesso à Política Educacional, à Política de Saúde, à Política de Assistência
Social. Destarte o objetivo do projeto consiste em construir redes de apoio
pactuadas com profissionais do município e comunidade. A metodologia de
intervenção constitui-se na realização de oficinas temáticas semanais, abertas à
comunidade e universidades, cujas temáticas foram: a - Apresentação dos
programas sociais e Atualização do Cadastro Único/pré-agendamento; b Apresentação da rede de atendimento (Assistência Social, Saúde, Habitação e
Emprego e Renda) e entrega de material com endereço e contato; c - Oficina de
preparação para o trabalho (ACESSUAS / SMDIER), ACESSUAS como referência
para construção de currículos; d – Direitos Humanos, oficinas de escrita e desenho,
utilização de imagens, realizadas pelo Núcleo de Direitos Humanos da
Universidade Anhanguera de Rio Grande/RS. Foi realizada uma conversa prévia
com os apenados, os quais participaram mediante consentimento livre e
esclarecido com posterior preenchimento do cadastro social, instrumento criado
em parceria com assistente social da SMCAS, com a finalidade de conhecer os
participantes e diagnosticar demandas. No período, também foram realizadas
reuniões bimestrais com as equipes que compõem a SMCAS com o intuito de
avaliar as ações e adequá-las quando se mostrou necessário. Como resultados
apontados têm-se: a construção de um espaço de partilha com formação de
vínculos; aos poucos o silêncio e o medo dos participantes (sintomas da repressão
do encarceramento) foram dando espaço a testemunhos de vida e de
encorajamento diante do enfrentamento das privações impostas; ampliação do
acesso às políticas, e desmistificação do estigma de “sujeitos perigosos”, cujos
resquícios são notados no atendimento da população prisional. Quanto à discussão
do projeto, pensou-se com um importante instrumento para que os participantes
se reconhecem-se como sujeitos de direitos; a reflexão quanto a necessidade
iminente de uma política pública voltada às demandas e peculiaridades dos
egressos do sistema prisional, com a finalidade de tornar-se um instrumento de
garantia de acesso aos serviços público; a necessidade de se instituir o trabalho do
tratamento com vistas à atenção integral às pessoas privadas de liberdade; e
também a necessidade dentro do projeto de traçar estratégias de
acompanhamento dos participantes, e inserção de estudos de caso vê-se como algo
propositivo aos objetivos pensados para o projeto.
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