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RESUMO

Considerando o processo de criminalização primária como um empreendimento econômico,
este trabalho abordará os embates políticos, no âmbito do poder legislativo federal, acerca
de crimes, penas, políticas criminais e de segurança pública travados pelos representantes
do capital econômico dominante ou de suas frações, desde dentro da estrutura institucional
do Estado. Com este fim, analisaremos a composição das frentes parlamentares do
Congresso Nacional - conhecidas popularmente por bancadas - em cotejo com os
financiadores de campanha de seus ocupantes. No que se refere à política criminal e de
segurança pública, a Frente Parlamentar da Segurança Pública - a "Bancada da Bala" - é
um coletivo bastante influente sobre a questão. Assim, ao adicionarmos o fator
‘financiamento eleitoral’ à pesquisa, encontraremos massivas contribuições da indústria
brasileira de armas, munições e segurança privada.

Palavras-chave: criminalização primária, segurança pública, política criminal, financiamento
eleitoral, luta de classes.
INTRODUÇÃO
Devido ao princípio da legalidade, que determina a primazia da lei – talvez um dos
legados mais importantes da reforma jurídica oportunizada pela filosofia iluminista, de
caráter liberal-burguês –, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei”.
Esta é a redação do segundo1 direito fundamental previsto na Constituição da
República Federativa do Brasil, no inciso II do artigo 5º – artigo que elenca os direitos e
garantias fundamentais de todos/as os/as brasileiros/as e estrangeiros/as residentes no
país. A ideia de legalidade, hoje erigida a princípio jurídico e direito fundamental, foi tornada
dogma jurídico a partir da consolidação do Direito como ciência – outro resultado histórico
da influência do movimento iluminista sobre as relações jurídicas.
1

O primeiro, seguindo a lógica liberal, é a igualdade formal: “homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”.
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No âmbito do Direito Penal, o princípio da legalidade é proclamado pelos reformistas
penais como seu elemento fundante. Legalmente, no Brasil, aparece previsto já no artigo 1º
do Código Penal: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal.”, que tem uma redação quase igual à do inciso XXXIX do artigo 5º da
Constituição da República2.
A partir de então, estando o exercício do poder punitivo condicionado à existência de
lei anterior e aos limites de atuação nela previstos, ao mesmo tempo em que se pretendia (e
ainda se pretende) garantir os cidadãos contra os abusos de poder do governante, que
também passou a estar submetido à lei, esta nova forma de gerir o poder punitivo garantiu
(e garante até hoje) a conservação de uma determinada ordem, imposta por interesses
determinados, mediante a proposição e a promulgação de leis que se impõem sobre todos,
“sem distinção”3. Entretanto, colocadas as coisas desta maneira, esta nova forma de
segurança jurídica carece de conteúdo – elemento indispensável para a compreensão de
sua estrutura e modo de funcionamento.
De acordo com a posição assumida neste trabalho, sendo o interesse econômico
aquele que confere sentido ao interesse político e ao interesse jurídico, e não o contrário –
mesmo que o sucesso na obtenção do primeiro dependa de uma boa conjugação com estes
últimos –, numa sociedade capitalista é o interesse no controle e na acumulação do capital – primeiro pela concentração e depois pela centralização, como resultado da expropriação
do capitalista pelo capitalista4 –, que dita as regras do jogo.
É o modo de produção capitalista, portanto, que dita as regras do processo de
criminalização primária, produzindo efeitos positivos e negativos, como é próprio do
movimento histórico dialético, o que contribui para a manutenção de sua funcionalidade.
Considerando os efeitos mais genéricos desse estado de coisas, pode-se reconhecer
como um efeito positivo o estabelecimento de um estatuto de segurança jurídica cuja
reivindicação se torna possível diante da previsão legal e supralegal – nas constituições e
declarações ou tratados internacionais – de direitos e garantias penais e processuais penais
que asseguram formalmente qualquer cidadão contra a arbitrariedade do poder punitivo
estatal.
Como exemplo de um efeito negativo, a conservação da ordem liberal-burguesa por
meio destas mesmas formas legais e supralegais, na qual materialmente se observa, de um
lado, a livre circulação de sujeitos ocupantes de posições privilegiadas e suas mercadorias,
e, de outro, o entrave à livre circulação de sujeitos ocupantes de posições desfavorecidas,
os quais detêm, como regra, apenas a propriedade de sua força de trabalho, e que, por isso,
2

“XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
A esta forma pretensamente universal e neutra da lei, já fizemos a crítica no capítulo anterior.
4
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro primeiro. Volume II. São Paulo: Editora
Bertrand Brasil, 11ª edição, 1987, p. 727.
3
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restam à margem e submetidos aos centros de poder ocupados pelos primeiros, isto é,
pelos detentores do capital econômico, político, cultural e, por isso, do direito de dizer o
direito.
De qualquer modo, assumida ou não uma postura crítica diante da questão criminal,
não se pode deixar de reconhecer que o princípio da legalidade fundamenta todo o Direito
Penal, tendo sido largamente elaborado pela dogmática jurídico-penal e admitido como uma
das principais garantias individuais diante do poder punitivo.
Sendo assim, seguida à risca a dogmática jurídico-penal, para que o poder punitivo
estatal seja exercido, reconhecido como legítimo e produza efeitos válidos, deve, no mínimo,
estar amparado numa lei penal que anteceda os fatos que deseja perseguir e punir,
proposta, votada e promulgada de acordo com o processo legislativo constitucionalmente
previsto, e que seja exercido dentro dos limites legais, os quais devem ser definidos com
clareza e objetividade pelo legislador.
No Brasil é a União que detém a competência para criar leis que deixam por escrito
os crimes e as penas que se praticam e se podem praticar no país, a qual ocupa o lugar
mais alto na cadeia hierárquica das pessoas jurídicas nacionais de direito público – fora ela,
há também os Municípios, os Estados e o Distrito Federal. Isto está previsto na Constituição
da República de 1988, em seu Título III, o qual regulamenta a “Organização do Estado”.
Também está escrito em seu artigo 22, inciso I, que “compete privativamente à União
legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho”. Um pouco adiante, no inciso I do artigo 24, foi previsto
que os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente com a União sobre
“direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”.
1. PODER DE ESTADO, PODER DE CLASSE E CRIMINALIZAÇÃO PRIMÁRIA

Desde a redemocratização, os ocupantes de cargos eletivos do Executivo e do
Legislativo são escolhidos pelo voto dos cidadãos brasileiros em eleições diretas – isto é,
vota-se diretamente em alguém, integrante de um partido, que se quer ver ocupando
determinado cargo. São estes sujeitos escolhidos pelos eleitores que detém, por força da
representação dos votos – daí a democracia ser representativa –, o poder de propor e votar
leis, inclusive penais, que regularão toda a vida em sociedade.
Não obstante, vistas as coisas como são, a lei não é o resultado ou a garantia
gratuita de uma alegada harmonia social, que não encontra qualquer correspondência
prática. Ao contrário, tendo sido gestado e criado no seio do embate entre classes e frações
de classes, é criatura e criadora deste estado de coisas e de sua permanente renovação.
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Esse ponto constitui o pressuposto da obra Teoria geral do Direito e Marxismo de
Evgeny Pachukanis. Para ele, o direito e o arbítrio, estes dois conceitos aparentemente
opostos, estão na realidade estreitamente ligados: “(...) quando nos apresentam a relação
jurídica como uma relação organizada e bem disciplinada, identificando deste modo o direito
com a ordem jurídica, esquece-se de que, na realidade, a ordem nada mais é senão uma
tendência e o resultado final (ainda por cima imperfeito), e nunca o ponto de partida e a
condição da relação jurídica.” 5.
Essa realidade, para a teoria marxista, é a de que o Estado de Direito é uma
comissão que administra os negócios da classe burguesa6: “se (...) colocarmos entre
parênteses o ponto de vista jurídico, conseguiremos discernir em cada decisão do
parlamento não um ato do Estado [de Direito], mas uma decisão tomada por determinados
grupos ou camarilhas (que agem movidos tanto por motivos individuais egoísticos ou
motivos de classe como todo e qualquer grupo)”.
Contudo, a crítica marxista, feita nestes termos, não pode dispensar7 a análise das
formas concretas através das quais a natureza de classe do Estado se realiza (isto é, a
análise do funcionamento real do Estado). Codato e Perissinotto buscam demonstrar, em
sua leitura das obras históricas de Marx, especialmente das obras A burguesia e a contrarevolução (de 1848), As lutas de classe em Franças de 1848 a 1850 (1850) e O dezoito
Brumário de Luís Bonaparte (1852), que este autor possui, ao contrário do que alegam seus
críticos, uma concepção bastante bem delimitada de Estado e que leva em conta a sua
dinâmica institucional interna sem abrir mão da perspectiva classista:
Num nível mais geral e abstrato, Marx de fato compreende os Estados
francês e alemão sobretudo a partir de suas funções reprodutivas. Nesse
sentido, a autonomia que essas “instituições” adquirem em determinadas
situações históricas não faz delas uma força social “autônoma” ou
“descolada” da sociedade. Desse ponto de vista “reprodutivo”, o Estado é a
“forma política” da sociedade burguesa e o “poder de Estado” identifica-se
plenamente com o poder de classe. (...).
Entretanto, num nível de análise mais “conjuntural”, em que se lêem
as análises das lutas políticas de grupos, facções e frações de classe, é
possível perceber o Estado como uma “instituição” dotada de “recursos
5

PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Editora Acadêmica, p. 90-91.
ENGELS, Friederich; MARX, Karl. Manifesto do partido comunista. 2ª edição. Lisboa: Editorial
Avante, 1997, p. 31.
7
Segundo a crítica corrente, as razões desse esquecimento sistemático deveriam ser buscadas
justamente na confusão promovida pela tradição marxista que teimaria em identificar poder de Estado
com poder de classe, reduzindo o aparelho de Estado a um instrumento controlado pelos interesses
dominantes. (...) No máximo, a atenção dos marxistas recairia sobre o sentido (de classe) da política
estatal (isto é, os setores sociais beneficiados por uma decisão determinada, em geral econômica),
mas não sobre o modo de organização interna do aparelho de Estado e suas repercussões sobre o
processo decisório, os diferentes centros de poder, a ação característica dos “agentes estatais” (a
“burocracia”, em sentido amplo) etc. (CODATO, Adriano Nervo; PERISSINOTTO, Renato Monseff. O
Estado como instituição. Uma leitura das "obras históricas" de Marx. Crítica Marxista, São Paulo,
Boitempo, v.1, n. 13, 2001, p. 12).
6
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organizacionais” próprios, recursos esses que lhe conferem “capacidade de
iniciativa” e “capacidade de decisão”. Na luta política concreta, os grupos
políticos e as classes sociais percebem o Estado como uma poderosa
instituição capaz de definir a distribuição de recursos diversos (ideológicos,
econômicos, políticos) no interior da sociedade. Em função disso, lutam
entre si para controlar diretamente ou influenciar à distância os diferentes
ramos do aparelho estatal. Nesse nível de análise é possível admitir o
Estado, de um lado, e a classe, de outro, como realidades distintas e
autônomas; é possível, portanto, pensar o “poder de Estado” como distinto
8
do “poder de classe” e em relação conflituosa com ele.

Deste modo, é possível afirmar que as análises políticas de Marx consideraram a
diferença decisiva entre o aparelho de Estado e o poder de Estado. “Foi precisamente a
atenção dedicada ao primeiro que permitiu enfatizar duas outras diferenças correlatas: entre
a classe (ou fração) economicamente dominante e a classe (ou fração ou grupo)
politicamente governante; e entre o poder estatal e o poder governamental. Este último
problema pode ser melhor compreendido quando se considera a oposição que o autor
estabelece entre o poder real e o poder nominal das classes sociais” 9, o que é um tema
caro a toda uma tradição marxista – como para Antonio Gramsci, por exemplo.
Essa distinção cumpre a função de enfatizar a importância do âmbito institucional do
Estado na luta política. Logo, o predomínio político de uma determinada fração de classe,
numa conjuntura histórica específica, seria devido a sua capacidade de controlar ou
influenciar o ramo do aparelho de Estado que concentra o poder real.

Esse poder enfeixa uma quantidade de recursos institucionais (orçamento,
administração, repressão) que conferem ao ramo em que estão
concentrados o “poder de tomar decisões” e à classe que aí se instala as
“rédeas da administração” (as expressões são literais). As análises
históricas empreendidas por Marx revelam, entre outros elementos bastante
sugestivos, a ocorrência de uma luta intensa entre as classes e frações
dominantes pelo controle desses aparelhos.

Isso indicaria que o Estado – mais especificamente, o sistema institucional dos
aparelhos do Estado – é um conjunto complexo com “níveis dominantes” – que Marx chama
de “postos decisórios” na obra As lutas de classe em França de 1848 a 185010 –, de onde se
controla efetivamente a administração; e “níveis subordinados”, sem qualquer poder
executivo. Portanto, a tarefa de uma análise política que se pretenda marxista seria,
justamente, determinar quais são os aparelhos em que se concentram o “verdadeiro poder

8

CODATO, Adriano Nervo; PERISSINOTTO, Renato Monseff. O Estado como instituição. Uma leitura
das "obras históricas" de Marx. Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v.1, n. 13, 2001, p. 17.
9
CODATO, Adriano Nervo; PERISSINOTTO, Renato Monseff. O Estado como instituição. Uma leitura
das "obras históricas" de Marx. Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v.1, n. 13, 2001, p. 18.
10
MARX, Karl. As lutas de classe em França de 1848 a 1850. Tradução do alemão: Álvaro Pina e
Fernando
Silvestre.
Lisboa:
Editorial
Avante,
1997.
Disponível
em
<https://www.marxists.org/portugues/marx/1850/11/lutas_class/>. Acesso em 30 mai 2017.
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de Estado”, pois esses centros de poder real seriam o lugar em que se dá o exercício da
hegemonia de classe.
Para o que importa neste trabalho – a apresentação e a análise crítica do processo
de criminalização primária –, é importante considerar que Marx e vários autores marxistas
contemporâneos mostraram que o direito burguês, ao proclamar a liberdade e a igualdade
perante a lei, cumpre um duplo papel: funcional, por seu efeito regulador das novas relações
econômicas (a regulação do contrato de trabalho, por exemplo, mediante o qual o
trabalhador coloca à disposição do empregador, livremente, sua força de trabalho, mediante
o pagamento de um salário, e mesmo a punição medida em tempo de privação de
liberdade); e como que um papel de integração dessas novas relações, através dos efeitos
ideológicos que o direito burguês promove (a própria noção de liberdade e igualdade, a
ocultação da divisão de classe dos agentes sociais, a capacidade jurídica do Estado de ser
o representante do “interesse geral” etc).
Ainda, é preciso reconhecer que a proclamação da igualdade formal das pessoas
abriu um enorme campo para a atividade política contestatória das classes dominadas,
atividade esta cujo resultado não poderia ser previsto antecipadamente e que é apta para
promover a integração ao sistema de suas reivindicações.
Com estas noções acerca do Estado e seu funcionamento político, é possível
compreender melhor o que significa o monopólio estatal do poder punitivo 11. Num primeiro
momento porque, conforme observou Pachukanis, sendo a igualdade formal a ideia reitora
do moderno direito liberal, é necessário que a submissão de uma pessoa perante a outra
seja mediada por uma terceira imparcial, localizada além (para fora e para cima) dos
sujeitos diretamente em disputa – direito liberal que, como já dissemos, é próprio do modo
de produção capitalista, pois esta intermediação da submissão, que agora aparece
fetichizada, não se verificava nos sistemas econômicos em que vigoravam a escravatura ou
a servidão.

11

“Como se sabe, coube pioneiramente a Max Weber a teorização, em caráter sistemático e com a
utilização desta expressão, do chamado monopólio do uso legítimo da força física enquanto atributo
característico do Estado Moderno. Em suas palavras: “Hoje, o Estado é aquela comunidade humana
que, dentro de determinado território - este, o "território", faz parte da qualidade característica -,
reclama para si (com êxito) o monopólio da coação física legítima, pois o específico da atualidade é
que a todas as demais associações ou pessoas individuais somente se atribui o direito de exercer
coação física na medida em que o Estado o permita. Este é considerado a única fonte do "direito" de
exercer coação. (...) O Estado, do mesmo modo que as associações políticas historicamente
precedentes, é uma relação de dominação de homens sobre homens, apoiada no meio da coação
legítima (quer dizer, considerada legítima). Para que ele subsista, as pessoas dominadas têm que se
submeter à autoridade invocada pelas que dominam no momento dado. Quando e por que fazem
isto, somente podemos compreender conhecendo os fundamentos justificativos internos e os meios
externos nos quais se apoia a dominação.”.” (SILVA, André Vaz Porto. Legitimação do uso privado
da força e o caso do complexo penitenciário de Ribeirão das Neves: capitalismo, Estado e
sociedade civil. Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional
de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, Orientadora: Ana Lucia Sabadell, 2016, p. 69).
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Enfim, todo esse complexo conjunto de fatores, que cria as condições para o
exercício legítimo de uma primeira etapa do poder punitivo, foi denominado por parte dos
doutrinadores penais como criminalização primária, em atenção ao processo de
constituição12 do crime e do criminoso pela lei.
Para exemplificar essa crítica com precisão, serão apresentadas duas análises: a
primeira sobre os bens jurídicos protegidos pelo nosso Código Penal brasileiro e a segunda
sobre a relação entre a bancada parlamentar de segurança pública do Congresso Nacional
brasileiro e as propostas legislativas que tem como objeto a questão criminal.
2. A FORMA E O CONTEÚDO DE CLASSE DA POLÍTICA CRIMINAL BRASILEIRA

A hipótese de que o processo de criminalização primária é, em grande medida, um
empreendimento econômico, é confirmada, num primeiro momento, pelo modo como a
questão criminal é tratada no âmbito do poder legislativo federal brasileiro, isto é, como são
travados os embates políticos acerca de crimes, penas, políticas criminais e segurança
pública pelos representantes do capital ou de frações do capital econômico dominante,
desde dentro da estrutura do Estado. Para tanto, será analisada a composição das frentes –
conhecidas popularmente por bancadas – parlamentares do Congresso Nacional13.
Desde que a deputada federal Erika Kokay, filiada ao Partido dos Trabalhadores do
Distrito Federal, usou pela primeira vez o termo “Bancada BBB, da Bíblia, do Boi e da Bala”,
em uma reunião da bancada do PT, na Câmara dos Deputados, no início de 2015, uma
parcela da mídia chamou a atenção para a atuação orquestrada das frentes parlamentares
que se ocupam da discussão de questões agropecuárias, religiosas e relativas à segurança
pública.
Ainda que os parlamentares que as integrem pertençam a partidos e coligações
diferentes, inclusive ideologicamente (ao menos no nível do discurso), Erika Kokay afirmou
12

Sobre este efeito de constituição ou de criação do direito penal, Nilo Batista diz ser “fascinante”
este modelo no qual o Estado primeiro inventa para depois combater o crime (BATISTA, Nilo.
Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 11ª edição, março de 2007, p.
21).
13
“A atividade legislativa envolve uma série de atos que podem ser desenvolvidos de maneira
individual pelo Deputado ou coletivamente com outros parlamentares. Dentro dos atos coletivos,
existe possibilidade de ações que favorecem o melhor desenvolvimento do processo legislativo;
dentre elas, pode-se citar a constituição de Frentes Parlamentares e Grupos Parlamentares.
Conforme o Ato da Mesa nº 69, de 2005, Frentes Parlamentares são associações de membros do
Legislativo Federal de vários partidos que decidem se juntar para promover o debate e a legislação
sobre determinado tema de interesse da sociedade. Para que seja constituída, a Frente Parlamentar
deve registrar um requerimento contendo: composição de pelo menos um terço de membros do
Poder Legislativo; indicação do nome da Frente Parlamentar; e designar um representante
responsável por prestar as informações. Grupos parlamentares consistem em ações que tem o intuito
de fortalecer as relações interparlamentares entre o Congresso brasileiro e o parlamento de um país
estrangeiro (...).”. Esta apresentação das frentes e grupos parlamentares está disponível em
http://www2.camara.leg.br/deputados/frentes-e-grupos-parlamentares. Acesso em 08 jun 2017.
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em abril de 2015 que “há uma forte aliança dos setores conservadores na Câmara. Há
tempos tenho alertado sobre a força dos fundamentalistas da ‘Bancada BBB’, da Bíblia, do
Boi e da Bala. Agora eles estão ainda mais unidos e articulados.”. 14 15
No que se refere à política criminal16, a Frente Parlamentar da Segurança Pública,
cujo requerimento de criação foi apresentado em 25 de fevereiro de 2015 (um mês antes da
declaração da deputada Erika Kokay) pelo deputado federal Alberto Fraga, do Democratas
do Distrito Federal, é um coletivo bastante influente sobre a questão.
Um dia antes, foi realizada uma “reunião de instalação e eleição da mesa diretora da
frente parlamentar da segurança pública”, em que foram eleitos os deputados que
ocupariam os cargos da mesa diretora desta frente parlamentar cujo registro se requeria:
como presidente, o deputado Alberto Fraga; como primeiro vice-presidente, o deputado
João Campos; como segundo vice-presidente, o deputado Major Olímpio; como secretáriogeral, o deputado Capitão Augusto; como secretário-adjunto, o deputado Lincoln Portela; e
como tesoureiro, o deputado Eduardo Bolsonaro. 17

14

A matéria jornalística, de autoria de Rodrigo Martins de onde foram retiradas as citações destes
parágrafos está disponível em https://www.cartacapital.com.br/revista/844/bbb-no-congresso1092.html. Acesso em 08 jun 2017.
15
Em 2015, a notícia “Cunha impõe pauta turbinado por BBB’s”, publicada no jornal O Estado de São
Paulo, relatou que “a bancada da bala tem 275 parlamentares. A ruralista, 198, e a evangélica, 74.
Vinte parlamentares atuam nas três, entre eles Cunha, que é evangélico. Nas frentes da “bala” e do
“boi” há 105 deputados simultaneamente. E 22 congressistas estão nas frentes da “Bíblia” e da “bala”
ao mesmo tempo. O presidente da bancada evangélica, João Campos (PSDB-GO), por exemplo, é
delegado de polícia e vice-presidente da bancada da bala. Ao todo, 373 (73%) dos 513 deputados
estão inscritos em pelo menos um dos três grupos. Entre os resultados já obtidos pela ação conjunta,
o mais robusto foi o da aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Proposta de Emenda à
Constituição da redução da maioridade penal, que estava parada na Câmara havia 22 anos. A
comissão formada para redigir a PEC foi dominada pelos integrantes da Frente Parlamentar de
Segurança Pública: 15 dos 27 membros decidirão qual será o conteúdo a ser levado ao plenário. Na
semana passada, também houve apoio mútuo para a instalação da comissão que revoga o Estatuto
do Desarmamento – que pode resultar na flexibilização das regras que dificultam o porte de armas. O
presidente da comissão é o presidente da frente ruralista Marcos Montes (PSD-MG). Uma grande
vitória dos ruralistas com apoio de evangélicos e integrantes da bancada da bala foi a criação de uma
comissão especial para elaborar um texto final sobre a PEC que transfere do Executivo para o
Congresso a demarcação das terras indígenas. (...). Já a bancada da bala teve apoio para aprovar o
projeto que torna crime hediondo assassinato e agressão a policiais com aumento da pena para
quem
usar
menor
em
crimes.”.
Esta
notícia
está
disponível
em
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cunha-impoe-pauta-turbinado-por-bbbs,1676012. Acesso
em 8 jun 2017.
16
Todas as informações que se seguirão, sobre a instalação da Frente Parlamentar da “Segurança
Pública, foram retiradas do site http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Frente_Parlamentar/53460-integra.pdf.
Acesso em 08 jun 2017.
17
Alberto Fraga é Coronel da Polícia Militar; João Campos é Delegado de Polícia de Classe Especial;
Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, é Major da Polícia Militar; José Augusto
Rosa, conhecido como Capitão Augusto, é Capitão da Polícia Militar; Lincoln Portela é pastor
evangélico, presidente da Igreja Batista Solidária e já foi apresentador do programa Record em
Notícias; e Eduardo Bolsonaro é policial federal. Todas estas informações podem ser encontradas no
site da Câmara dos Deputados, mediante a seleção da opção “conheça os deputados”, disponível em
http://www2.camara.leg.br/deputados. Acesso em 08 jun 2017.
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As assinaturas dos deputados que concordavam com a instalação da Frente
Parlamentar da Segurança Pública (que deveria alcançar um terço, no mínimo, de todos os
deputados federais), vieram de parlamentares filiados a todos os partidos com
representação na Câmara dos Deputados.
O requerimento foi aceito e a nova frente foi registrada em 4 de março de 2015 pelo
deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados.
Entretanto, ainda que as assinaturas colhidas para sua instituição representem uma
pluralidade de interesses sobre a questão criminal e de segurança pública, uma pesquisa
feita por Daniel Mariani e Rodolfo Almeida para o jornal Nexo, publicada em 15 de maio
deste ano18, revelou que, desde a criação da Frente Parlamentar da Segurança Pública, os
parlamentares que mostraram maior afinidade e participaram mais ativamente das
discussões da frente são filiados ao Partido da República – PR, Partido Republicano da
Ordem Social – PROS, Democratas – DEM, Partido Social Cristão – PSC, Partido
Republicano Brasileiro – PRB, Partido Democrático Trabalhista – PDT, Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB, Partido Social Democrático – PSD, Partido Progressista –
PP, Solidariedade – SD, Partido Humanista da Solidariedade – PHS e Partido Popular
Socialista – PPS, nesta ordem (dentre os partidos com maior afinidade, do partido com o
maior número ao partido com menor número de representantes).
Já os parlamentares com menor afinidade com a Frente Parlamentar da Segurança
Pública são filiados ao antigo Partido Trabalhista Nacional, hoje Podemos, ao Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Partido
Socialista Brasileiro – PSB, REDE, Partido Trabalhista do Brasil – PTdoB, Partido
Comunista do Brasil – PcdoB, Partido dos Trabalhadores – PT, Partido Verde – PV e Partido
Socialismo e Liberdade – PSOL, nesta ordem (dentre os partidos com menor afinidade, do
partido com o maior número ao partido com o menor número de representantes).
O cenário é diferente na Frente Parlamentar de Controle de Armas, pela Vida e Paz.
No grupo com maior afinidade, estão presentes parlamentares filiados aos partidos PROS,
REDE, PRB, PTN, PSOL, PPS, PCdoB, PT, PHS, PV e PSC, nesta ordem. E no grupo com
menor afinidade, os parlamentares filiados aos partidos PR, PDT, PSD, SD, PSB, PSDB,
PP, PMDB, PTB, DEM e PTdoB, nesta ordem.
Segundo os autores da pesquisa, “a presença de deputados em frentes
parlamentares é um indicativo do interesse do partido por aquela questão da forma como foi
proposta”.
Sem embargo, ao adicionar mais uma variável à pesquisa, qual seja, o financiamento
de campanha – mais especificamente, o financiamento de campanha dos deputados que
18

Disponível em https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/05/15/A-presen%C3%A7a-dos-partidosnas-frentes-parlamentares. Acesso em 8 jun 2017.
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integram a “Bancada da Bala” – foi possível encontrar um levantamento do Instituto Sou da
Paz que mostra a massiva participação da indústria privada brasileira de armas e munições
nesse jogo político.
Recente levantamento do Instituto Sou da Paz, com base em dados
registrados no Tribunal Superior Eleitoral, mostra o tamanho da nova
bancada da bala, que assume em 2015, revelando que a iniciativa trouxe
benefícios palpáveis ao setor, como o PL 3722/2012, que [pretende a
revogação do] Estatuto do Desarmamento e pode ser votado em breve por
uma Comissão Especial formada por integrantes da bancada da bala.
A indústria privada brasileira de armas e munições, monopolizada
pela Taurus e pela CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos, destinou R$
1.730.000 para financiar campanhas de 30 candidatos, entre eles
deputados federais, deputados estaduais, senadores e governadores. A
CBC foi responsável pela doação de 57% desse valor e a Taurus pelos 43%
restantes. Desse valor, R$ 520 mil foram destinados a comitês partidários e
a maior parte, no valor de R$ 1.210.000, foi destinada diretamente a
candidatos.
“O ‘esforço’ da indústria para eleger representantes foi muito bemsucedido, pois mais de 70% dos candidatos financiados pela Taurus e pela
CBC foram eleitos. A ação da indústria de armas e munições durante as
eleições conseguiu ajudar a eleger 21 parlamentares, sendo 14 deputados
federais e 7 deputados estaduais”, comenta Ivan Marques, diretor executivo
do Sou da Paz. Nenhum governador ou senador financiado por essas
empresas foi eleito em 2014.
Apesar da indústria diversificar seu investimento (foram 13 diferentes
partidos e 15 diferentes estados beneficiados), é possível notar algumas
preferências importantes. O PMDB e o DEM respondem por 50% do volume
recebido pelos partidos, enquanto os estados do Rio Grande do Sul e São
Paulo concentram 50% das doações. No caso do Rio Grande do Sul e da
Paraíba, mais de 60% da bancada de deputados federais foram financiados
19
pela indústria de armas.

Quem mais recebeu doações do setor foi o deputado estadual paranaense Pedro
Deboni Lupion Mello (DEM), que foi contemplado com R$ 149,8 mil das duas empresas (R$
74,9 mil de cada). O segundo maior beneficiário foi o deputado federal Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP), que ficou com R$ 130 mil, mas apenas da CBC. Declaradamente favorável à
flexibilização do Estatuto do Desarmamento, Faria Sá compõe uma comissão instalada na
Câmara para apreciar o PL 3722/2012.
Quanto ao deputado Alberto Fraga, apesar de não ter sido financiado diretamente, o
comitê de seu partido (DEM) foi generosamente financiado por ambas as empresas.
Atualmente, a “bancada da bala” continua sendo um forte representante dessa fração
do capital empresarial, ocupando postos decisórios importantes na estrutura do Estado. No
início deste ano, por exemplo, diante das rebeliões e das chacinas ocorridas no interior de

19

Notícia publicada pelo Instituto Sou da Paz, em 2 de dezembro de 2014, em seu site, disponível em
http://www.soudapaz.org/noticia/levantamento-do-sou-da-paz-identifica-que-industria-de-armasfinanciou-21-parlamentares. Acesso em 8 jun 2017.
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vários presídios da região norte e nordeste, a “bancada da bala” buscou o presidente Michel
Temer para negociar a criação de um Ministério da Segurança Pública20.
Feitas estas considerações acerca da forma pela qual se dá o embate acerca do
poder punitivo entre classes ou frações de classe no âmbito dos aparelhos legislativos
federais, deve-se atentar, num segundo momento, ao conteúdo de classe desse embate.
O atual Código Penal brasileiro, decretado – pois que sua forma original é a de um
decreto-lei – em 7 de dezembro de 1940, durante a vigência do Estado Novo, pelo então
presidente Getúlio Vargas, maneja cumprir a função de prevenção geral ao dispor em sua
parte especial uma lista que contém centenas de condutas oficialmente rotuladas como
criminosas. Portanto, o processo de criminalização primária encontra aí sua principal
expressão, ou, em outras palavras, a parte especial do código – bem como de leis penais
especiais, como a Lei de Drogas (nº 11.343/2006) e as disposições penais do Estatuto da
Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90) – é o produto final do processo de criminalização
primária.
Sem esgotá-la, nela estão previstos crimes contra a vida, a integridade corporal, a
honra, a liberdade individual, o patrimônio, a organização do trabalho, a liberdade sexual, a
família, a incolumidade pública, a saúde pública, a fé pública, a administração pública
(praticados por funcionários públicos ou por particulares), a administração da justiça e as
finanças públicas.
Em respeito ao princípio da legalidade, em seus quatro aspectos, apresentados
acima, foi estabelecida uma técnica legal em que a apresentação do crime e da pena
correspondente é feita em duas partes: no preceito primário deve estar descrita a conduta
criminosa; e no preceito secundário deve estar prevista a pena a ser aplicada a quem
praticar a conduta descrita no preceito anterior.
Sendo assim, mediante um exercício simples de comparação, podemos verificar
quais crimes o legislador intentou punir com mais severidade e, por isso, quais os bens
jurídicos mais importantes – isto é, quais os interesses mais caros ao legislador, que devem
ser protegidos mediante uma persuasão (a coação psicológica a que nos referimos acima)
mais intensa.
De todos os crimes previstos entre os artigos 121 (que inaugura a parte especial) e
359-H (que a encerra), o crime que possui a segunda maior pena – o primeiro e a extorsão
mediante sequestro, prevista no § 3º do artigo 159 do Código Penal, ao qual é prevista uma

20

Conforme noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 10 de janeiro de 2017, e pelo portal
online da EBC – Agência Brasil, em 11 de janeiro de 2017. As notícias estão disponíveis,
respectivamente, em
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bancada-da-bala-pedira-a-temercriacao-de-ministerio-da-seguranca-publica,10000099294
>
e
<
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-01/parlamentares-vao-sugerir-temer-criacao-doministerio-da-seguranca-publica. Acesso em 8 jun 2017.
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pena de vinte e quatro a trinta anos – é o latrocínio, o “roubo seguido de morte”, que tem a
função de uma dupla proteção, do patrimônio e da integridade física e, em último caso, da
vida. Está escrito no § 3º do artigo 157 que “se da violência”, perpetrada pelo sujeito para
cometer o roubo, “resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo de multa”.
Em compensação, ao homicídio, prescrito no artigo 121, que tem por função proteger um
único bem jurídico, a vida, se o sujeito matar alguém sem incorrer em nenhuma
circunstância cruel ou sem nenhuma motivação especial, que mereça uma maior
desaprovação, receberá uma pena de seis a vinte anos – caso essas circunstâncias ou
motivações existam, a pena mínima passa a ser de doze anos e a máxima de trinta anos.
Portanto, esta diferença de catorze anos entre as duas penas mínimas, do latrocínio
e do homicídio simples, se deve apenas ao interesse público de se proteger o patrimônio
individual, seja ele um celular, um carro, uma residência – qualquer espécie de bem material
– para além da proteção da vida da vítima de roubo.
Objetivamente, uma das conclusões a que este fato nos conduz é que o legislador
brasileiro entendeu (e entende) ser mais importante o patrimônio que a vida de alguém, pois
que o patrimônio mereceu (e merece) uma proteção mais grave que a vida.
A tônica na proteção do patrimônio individual contra condutas cometidas por ações
também individuais ainda se confirma ao compararmos as penas de crimes como abandono
de incapaz (artigo 133 – detenção de seis meses a três anos), cárcere privado (artigo 148 –
reclusão de um a três anos), redução à condição análoga a de escravo (artigo 149 –
reclusão de dois a oito anos) e tráfico de pessoas (artigo 149-A – reclusão de quatro a oito
anos) com a pena do furto (artigo 155 e § 4º – se simples, reclusão de um a quatro anos; se
qualificado, caso tenha sido cometido com chave falsa, por exemplo, reclusão de dois a oito
anos), do estelionato (artigo 171 – reclusão de um a cinco anos), da receptação (artigo 180
e § 1º – se simples, reclusão de um a quatro anos; se qualificada, reclusão de três a oito
anos) – todos estes crimes contra o patrimônio cometidos sem qualquer violência física ou
grave ameaça à vítima.
Além disso, desde 2006 prevê-se que o tráfico de drogas, outro crime que não
pressupõe, em seu preceito primário, a violência ou a grave ameaça à pessoa – e cujo bem
jurídico seria a saúde pública, outro ente abstrato – deve ser punido com uma pena de cinco
a quinze anos. Aliás, de acordo com esta construção, a figura da vítima, que deveria servir
de referência e justificação ao processo penal, fica turva, de modo que a delimitação da
tipicidade material deste delito é sempre um exercício complicado – quando não irrealizável
– na prática forense.
Diante desse cenário, queremos demonstrar que o legislador não exerce uma função
tão abstrata quanto se quer acreditar quando prevê crimes e penas. É porque sabe, de
antemão, quem são as pessoas que cometem crimes contra o patrimônio individual e que
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cometem o tipo de tráfico de drogas comumente repreendido pela polícia que as penas são
previstas nos patamares apresentados acima.
Quando nos deparamos com a homogeneidade de nossa população carcerária –
produto final de todo o ciclo dos processos de criminalização –, esse desatino na previsão
das penas, que devem ter por objetivo a persuasão de condutas e a consequente proteção
dos mais diversos bens jurídicos, torna-se apenas aparente.
Não há incoerência, e por mais de uma razão: numa sociedade capitalista, em que
se deve garantir sobretudo a livre disposição de mercadorias, a usurpação arbitrária da
propriedade é inadmissível; numa sociedade capitalista, o direito penal é utilizado para
administrar a mão-de-obra excedente, isto é, o exército industrial de reserva, o que influi
diretamente na manutenção da pouca qualificação da mão-de-obra e de baixos salários;
numa sociedade capitalista, concentradora da renda e da propriedade, o atendimento total
da demanda por políticas públicas sociais, visando a compensação dos desfavorecidos por
essa mesma concentração de renda, não é interessante, de modo que, na prática, o direito
penal normalmente é chamado a intervir quando políticas públicas de moradia e educação,
por exemplo, falharam ou foram insuficientes; numa sociedade capitalista, o crime
compensa, e principalmente o crime contra o patrimônio ou que visa vantagem econômica,
como o comércio de drogas, vez que faz circular, ainda que às avessas, tanto a mercadoria
subtraída como a nova que será comprada em seu lugar, ou a mercadoria ilicitamente
produzida e o dinheiro que será movimentado nessas transações.
Para além disso, da ocorrência de um crime depende, no mínimo, a existência do
policial, do promotor de acusação, do advogado criminal ou do defensor público, dos juízes
criminais nas mais diversas instâncias e de todo o pessoal penitenciário.
Ainda, somadas a todas as razões anteriores, a disposição de raças humanas numa
escala hierárquica faz com que algumas vidas importem mais que outras, de modo que o
direito penal também é chamado a intervir nessa economia diferencial das vidas humanas.
3. A POLÍTICA PENAL – DE SEGURANÇA PÚBLICA - BRASILEIRA
No âmbito normativo, a segurança pública é tratada muito rapidamente e apenas na
Constituição Federal, em seu artigo 14421.
21

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
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Segundo um glossário de conceitos básicos do site da SENASP (Secretaria Nacional
de Segurança Pública) do Ministério da Justiça22, a segurança pública é “uma atividade
pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de
proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da
violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da
lei”.
Ainda que se pretenda construir ou oferecer uma política de segurança pública que
previna e controle as manifestações potenciais ou efetivas da violência, o que se observa na
prática23 é uma atuação estatal primordialmente repressiva e autoritária promovida

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 4º do art. 39.
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas
em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou
entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.
22
<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/orgaos-de-seguranca-1/conceitosbasicos>, acessado em 15 de maio de 2016.
23
Aliás, os programas de segurança pública instituídos em nível federal – há apenas quatro –
provam, além desse caráter repressivo, a escolha pelo Estado da figura do inimigo interno: o
traficante de drogas. Dos quatro programas existentes, quais sejam, “Brasil Mais Seguro”, “Crack, é
possível vencer”, “Plano Estratégico de Fronteiras” e “Campanha do Desarmamento”, apenas esta
última não tem por objetivo principal a repressão (e sim a prevenção) e o narcotráfico/narcotraficante
como alvos principais. Tais programas podem ser consultados no site http://www.justica.gov.br/suaseguranca/seguranca-publica/programas. Acesso em 31 mai 2016.

15

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

principalmente pelas polícias militares dos estados da federação, que atuam como uma
guarda pretoriana dos governadores24, a quem estão subordinadas.
Apesar da questão criminal e de segurança pública sempre receberem destaque no
período eleitoral, tanto em campanhas para cargos do Executivo como para cargos do
Legislativo, e de todas as instâncias federativas (municipal, estadual e federal), não se
promove uma reflexão qualificada do tema, nem na academia e nem nas instituições de
governo ou estatais, em geral.
Quando há alguma atenção, a discussão fica adstrita a três pontos principais: a) ao
aumento da sensação de insegurança – impulsionado grandemente por uma mídia que lucra
(e muito) com a inculcação do medo; b) aos problemas do sistema carcerário – visto que o
Brasil já possui a 4ª maior população carcerária do mundo, apesar de ter sido constatada e
reconstatada a falência do sistema prisional em promover seus objetivos oficiais
(ressocialização e prevenção); e c) ao agravamento da resposta penal a estes problemas.
Paradoxalmente, à sensação de insegurança nossos representantes propõem como
solução projetos de lei para a criação de novos crimes ou para aumentar as penas ou
recrudescer a maneira como são executadas, e ao problema carcerário propõem a
privatização dos presídios, nos moldes dos EUA (que, sem surpresa, detém a maior
população carcerária do mundo). Ou seja, para solucionar a violência gerada pelo sistema
prisional, que prende muito e prende mal, propõem-se mais prisões.
Entretanto, uma pesquisa realizada pelo IPEA, a pedido do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, revelou que uma em cada quatro pessoas ex-condenadas volta a ser
condenada por algum crime num prazo de 5 anos, de modo que é possível afirmar que o
sistema, numa dialética perversa, gera sua própria demanda.25
E como temos observado desde a ocorrência das grandes manifestações populares
de junho de 2013 – para nos atermos a um período recente da nossa história, que, não
obstante,

sempre

assistiu

mais

ou

menos

pacificamente

este

modus

operandi

governamental –, em tempos de crise político-institucional, a segurança pública (do tipo “tiro,
porrada e sangue”) é a primeira a ser chamada a intervir.
Foi sob o governo da ex-presidenta Dilma Roussef que se promulgou a lei
antiterrorismo, nº 13.260/2016, (sancionada, portanto, pela própria presidenta, apesar da
oposição de 7 vetos ao texto original), e se autorizou, por ação ou omissão, a atuação da
polícia militar como único meio de comunicação entre o governo e os movimentos sociais –

24

Sobre esta questão, cf. as seguintes reportagens: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/conexaobrasilia/especialista-diz-que-policia-agiu-como-guarda-pretoriana-do-governador/
e
http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/para-especialistas-acao-teve-falhas-graves-9pxxi3an1ggyhlh78mtidc6v0. Acesso em 31 mai 2016.
25
O relatório de pesquisa “Reincidência criminal no Brasil” pode ser acessado no site
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=25590. Acesso em 13
mai de 2016.
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vide o desfecho das manifestações das jornadas de junho de 2013, das manifestações
durante a Copa do Mundo em 2014, da greve de professores no Paraná em abril de 2015 e,
atualmente, as manifestações dos estudantes secundaristas em São Paulo).
Ainda, no início deste ano, após uma série de rebeliões que tiveram como resultado
mais de 100 internos mortos, o então Ministro da Justiça Alexandre de Moraes, lançou no
dia 05 de fevereiro, mediante o apoio da Presidência e de Governadores de estado, o novo
Plano Nacional de Segurança Pública26, que tem por objetivo geral promover a integração,
coordenação e cooperação entre o governo federal, os governos estaduais e a sociedade
civil no âmbito da segurança pública, e como objetivos específicos a redução de homicídios
dolosos, feminicídios e da violência contra a mulher; a racionalização e a modernização do
sistema penitenciário; e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional.
Apesar de o novo Plano prever ações que vão desde “criação de cursos de
empreendedorismo e de capacitação às mulheres em áreas vulneráveis com a finalidade de
criar condições de autonomia econômica”, “criação de cursos de apoio e qualificação para o
trabalho de jovens negros”, “implantação e fiscalização de normas mais rigorosas da guarda
e depósito de armas de fogo das empresas de segurança privada”, até “atualização da
coleta de informações de estabelecimentos prisionais via SISDEPEN”, e “realização de
“Forças-Tarefa de Defensores Públicos Brasileiros” para análise dos processos de pessoas
presas provisoriamente pela prática de crimes sem violência ou grave ameaça”, nas
diversas reuniões havidas entre o ex-Ministro Alexandre de Moraes, Governadores e
Secretários de Estado, o plano foi lançado especialmente para dar uma resposta
emergencial à crise penitenciária que se tornava mais e mais aguda.
No dia 18 de janeiro de 2017, especificamente, em reunião realizada no Salão Negro
do Ministério da Justiça e Cidadania, com a presença do Ministro da Justiça e Cidadania do
Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Cidadania, dos Secretários de Segurança
Pública, Justiça e Administração Penitenciária dos Estados e do Distrito federal, do
Secretário Nacional de Segurança, do Diretor do Departamento Penitenciário Nacional e do
Diretor da Polícia Federal, ficou decidido27:
1) Apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública e a constituição de
equipe de governança com a participação de cinco Secretários de
Segurança e cinco Secretários de Administração Penitenciária;
26

Disponível no site https://www.justica.gov.br/noticias/plano-nacional-de-seguranca-preveintegracao-entre-poder-publico-e-sociedade. Acesso em 10 ago 2017.
27
Conforme Nota conjunta do MJC, Consesp e Conseg publicada no site
<https://www.justica.gov.br/noticias/notaconjuntadomjcconsespeconseg> (acesso em 21 maio 2017).
Para saber mais sobre o assunto, sugerimos a leitura da reportagem intitulada O que o plano de
segurança de Temer traz de efetivo para a área de Lilian Venturini para o Nexo Jornal, disponível em
<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/06/O-que-o-plano-de-seguran%C3%A7a-deTemer-traz-de-efetivo-para-a-%C3%A1rea> (acesso em 10 ago 2017).
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2) Possibilidade do início das operações do Plano Nacional de Segurança
no RS, RN, SE, a partir do dia 15 de fevereiro;
3) Imediata instalação dos 27 núcleos de inteligência nos Estados e
Distrito federal, com a participação da Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e agentes penitenciários;
4) Atuação integrada para a rápida abertura de vagas com a construção de
novos presídios ou novas alas em sistema modular;
5) Apresentação de propostas de novas fontes de financiamento para a
segurança pública no País;
6) Repasse imediato para os estados de R$ 295,4 milhões, sendo 147,6
milhões para bloqueadores de celular, R$ 70,5 milhões para scanners e
R$ 77,5 milhões para tornozeleiras eletrônicas;
7) Discussão com os governadores dos Estados sobre a viabilidade de
eventual vinculação constitucional de recursos para a área de
segurança.

Contudo, apesar da aparente neutralidade ou imparcialidade da atuação estatal em
matéria de controle social via direito penal e política criminal, isto se dá sempre contra
pessoas determinadas, o que nos concede pistas (ou a resposta completa) sobre qual é a
posição político-econômica, adotada pelo Estado, que a alimenta.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade capitalista, o poder punitivo, monopolizado pelo Estado e exercido
mediante uma estrutura hierárquica, está sujeito não só à luta entre classes mas também à
luta entre frações de classe. A partir da análise empreendida por Karl Marx em As lutas de
classe em França de 1848 a 1850, podemos compreender como as classes dominantes
travam um embate pela ocupação dos centros de poder da estrutura política de determinado
Estado. No Brasil, a apreensão desta prática legislativa própria das sociedades capitalistas
encontra fundamento no processo de criminalização primária levado a cabo pelo poder
legislativo brasileiro. A análise dos bens jurídicos protegidos com mais severidade pelo
legislador, bem como a auto-organização em bancadas parlamentares com o fim de
arregimentar o maior apoio a determinadas propostas legislativas, serviriam, segundo nossa
aposta, para comprovar o conteúdo de classe de nossas leis penais.
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DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE FEMININA NO CÁRCERE:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INEFICÁCIA DOS DIREITOS À MATERINIDADE E
À VISITA ÍNTIMA
Débora Cristine Menezes Ideão1
Emerson Erivan de Araújo Ramos2

Resumo: Na gramática foucaultiana, um dispositivo significa um conjunto de práticas
discursivas e não discursivas estratégicas aptas a regular o sujeito. Nesse sentido, o
presente estudo objetiva analisar os dispositivos de poder que incidem sobre a
sexualidade feminina no cárcere, debruçando-se especialmente sobre a (in)eficácia dos
direitos à maternidade e à visita íntima, enquanto consequência desse dispositivo. Isso
porque as normas a respeito da sexualidade estruturam-se de maneiras distintas
quando vividas por homens ou por mulheres. Objetiva-se, com isso, refletir sobre as
constantes violações de direitos experiências pelas mulheres encarceradas. A tese é a
de que a decadência estrutural dos presídios, bem como a ausência de políticas
públicas de gênero, é mais do que uma omissão do Estado: tratam de um projeto político
de regulamentação dos corpos femininos, que nega a vida digna diante uma gravidez
vivenciada no cárcere e a manutenção dos laços afetivos. O sistema penal desconsidera
de forma nítida a condição específica das mulheres diante da maternidade, de modo
que ignorar as garantias mínimas no que se refere à assistência a estas mulheres na
visita íntima e na gestação passa a ser uma política de Estado, que faz parte dos
dispositivos de controle da sexualidade feminina.
Palavras-chave: cárcere; dispositivo da sexualidade; maternidade; poder; visita íntima.

1. Introdução

A situação social da mulher vem cada vez mais sofrendo consideráveis
evoluções, no que concerne à garantia de seus direitos. Porém, quando fazemos uma
junção entre sistema prisional e mulher, limitamo-nos a pouco explorar, pelo simples
fato de tornar difícil o entendimento do que é ou não uma desigualdade de gênero e até
onde essa desigualdade ou até mesmo a igualdade (sem apreciação das diferenças
impostas pelo contexto social) poderá prejudicá-las.
A compreensão de família e maternidade tanto para os operadores do Direito,
quanto para outras áreas afins (que atuam nas unidades femininas do sistema
penitenciário) é fundamental na decisão tomada sobre o destino dos bebês, cujas mães
estão presas. Entretanto, o que será determinante diante a vida gestacional e dos filhos

1
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será o poder do Estado diante sua legislação falida. Podemos enxergar a partir desse
ponto que a lei penal contribui de forma negativa e clara para a aplicação da lei penal
sob a mulher quando na posição de encarcerada e gestante, mesmo levando em
consideração a evolução dos direitos das mulheres é relevante a deficiência do sistema
prisional feminino.
Contudo, devemos entender que não só a lei penal reflete a crise do sistema
prisional feminino, mas também devemos compreender os aspectos sociais que deixam
consequências lamentáveis, dificultando a convivência da mulher com a sociedade
extramuros, refletindo na maioria das vezes no abandono da família e principalmente do
esposo, que não admite a submissão de ter que viver no mundo que entende por ser
“imoral”, condenando-a mesmo antes da sua sentença.
Com base nos estudos de Foucault (MARCELLO, 2004, p.8), é necessário a
indagação se o dispositivo está envolvido em torno de uma vontade de maternidade que
lhe é específica, que outras vontades orientam outros dispositivos de nosso tempo? Ou,
talvez: se esse dispositivo busca produzir continuamente sujeitos-mãe e modalidades
maternas (maternidade homossexual, adolescente, solteira, etc.) como seus objetos
discursivos genuínos, que outros objetos discursivos são constituídos midiaticamente
(ou não) na cultura contemporânea? Com isso, vale salientar a importância de destacar,
localizar e problematizar as diferentes lógicas que operam na produção de sujeitos e de
práticas discursivas específicas: apontar para a possibilidade de sua desconstrução e,
acima de tudo, para a possibilidade de resistir e de lutar “contra as formas de poder
exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, objeto e o instrumento: na ordem do saber,
da ‘verdade’, da ‘consciência’, do discurso” (Foucault, 2000b, p. 71).
Desse modo, será colocado esse estudo de forma a enriquecer o entendimento
foucaultiano diante a maternidade e a sexualidade nos presídios femininos.

2. Ineficácia dos direitos à maternidade e à visita íntima

O grande autor contemporâneo, um dos poucos a conseguir introduzir de forma
objetiva e clara na área do saber a perspectiva diante a teoria do poder, não sendo
definida como global, mas determinada de acordo com o campo propriamente
específico. Então, de acordo com Michael Foucault, podemos compreender as relações
sociais éticas entre a sexualidade e a punição, justificando assim a dominação da
desigualdade diante as relações políticas de poder.
Com a discussão focaultiana, verifica-se a dimensão do conceito de poder,
podendo ser esclarecido de forma objetiva o entendimento de Gilles Delleuze (1995, p.
78):
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O que é o poder? A definição de Foucault parece bem simples: o poder
é uma relação de forças, ou melhor, toda relação de forças é uma
“relação de poder”. Compreendamos primeiramente que o poder não é
uma forma, por exemplo, a forma-Estado; e que a relação de poder não
se estabelece entre duas formas, como o saber. Em segundo lugar, a
força não está nunca no singular, ela tem como característica essencial
estar em relação com outras forças, de forma que toda força já é a
relação, isto é, poder: a força não tem objeto nem sujeito a não ser a
força. (...) Foucault está mais perto de Nietzsche (e também de Marx),
para quem a relação de forças ultrapassa singularmente a violência, e
não pode ser por ela definida.

Diante deste entendimento, podemos observar que o poder é uma atividade que
só terá seu reconhecimento a partir dos seus efeitos, visto que, o indivíduo apresenta
sua existência diante o mundo através dessa relação. Desse modo, surge a importância
dessa breve discursão para se compreender claramente o biopoder apresentado por
Foucault, uma nova forma de poder, direcionada a regulamentação da vida.
Conforme apresenta Foucault (1990, p.9), a espécie humana é a única que usa
o sexo não só para procriar, mas como fonte de prazer, expressão de amor e, até, como
uma forma de poder. Comumente, na sociedade ocidental ele (o sexo) aparece coberto
por tabus, como algo vergonhoso, impuro, feio, proibidos, e vários outros sinônimos
totalmente opostos ao sentido de brincadeira que lhe atribui. Porém, por ser inerente ao
ser humano, sua interdição nada mais faz além de instigar a curiosidade sobre tudo o
que diz respeito à sexualidade (TANFERE, 2013, p.7-8).
Dessa forma, vale ressaltar a importância da sexualidade da mulher diante sua
marginalização, ressaltando as raízes históricas, que segundo GÓIS (1991, p.119), de
acordo com essa perspectiva, “somos educadas por mulheres, numa sociedade onde a
virilidade e o prestígio do macho estão longe de serem apagados”.
Com esse breve entendimento trazendo por base o conceito de Foucault diante
o dispositivo e poder sobre a maternidade:

Mesmo tomada como fato e objeto histórico e contingente, a
maternidade não explica o poder; ela não é o motivo pelo qual as
estratégias de força se organizam propositalmente. Mas, antes, é o seu
tênue limite, o pólo integrador de um conjunto encadeado e ao mesmo
tempo disperso de forças. Nesse dispositivo, a maternidade torna-se
discurso-prática, como resultado de uma função de maternização. A
partir disso, faz-se pertinente verificar que relações de poder ela
organiza e integra em torno dessa função dela decorrente e, ainda, as
formas pelas quais essas relações se encadeiam com os outros
dispositivos para a produção de práticas de maternização. Há que se
considerar que, se a maternidade ganha destaque e formas de
visibilidade e enunciação tão perspicazes e recorrentes em nosso
tempo, em espaços como a mídia, por exemplo, não é porque ela é
“poderosa” ou porque se constitui naturalmente como fato importante,
mas justamente porque articula em torno de sua função esferas de
outra ordem: da criação dos filhos, do controle do corpo e da alma da
mulher, da maternagem das crianças etc. A maternização supõe
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relações de poder, longe de tê-las como seu objetivo primeiro e
intencional (MARECELLO, 2004, p.8-9)

Contudo, a sexualidade é um direito de todos, que inviabiliza pensamentos
perversos no que pese ser uma necessidade humana, pois cada um tem o direito de
fazer e dispor do seu corpo, haja vista, se tratar de uma esfera íntima. Entretanto, este
direito quando passado a responsabilidade da efetivação para o Estado, concretiza-se
o verdadeiro esquecimento e diante da sociedade apresenta-se a verdadeira
marginalização, fazendo transpassar dentre os muros dos presídios femininos a
intolerância social e estatal vivenciada até os dias atuais.
As prisões não poderiam ter existido senão em uma sociedade de controle, posto
que representam exatamente a passagem da punição para a vigilância. E é nesse
sentido que a prisão diz mais do que sobre si mesmo, revela as tramas do poder próprias
da sociedade moderna.
O país vivencia a falência de toda estruturação do sistema prisional, em razão
da desídia do Poder Público, que corrobora para violações de direitos da dignidade da
pessoa humana, não oportunizando sequer possibilidade da ressocialização das
detentas.
O aumento da delinquência feminina tem como plano de fundo a modernização
da sociedade, em que a mulher passa a ter uma maior participação de forma geral em
todas as atividades, a qual ganha maior autonomia, ultrapassando os limites do âmbito
familiar. Na verdade, a mulher é compelida a assumir diversos papeis em sua entidade
familiar, sendo submetida na maioria das vezes a assumir ao poder diretivo de
determinado grupo criminoso em razão do envolvimento com companheiros com
histórico criminal.
Ao tratar-se de mulher encarcerada, é premente destacar quem são essas
mulheres, na verdade elas são na maioria das vezes jovens com faixa etária de idade
entre 18 a 30 anos de idade, com baixa escolaridade, quase sempre sem possuir
profissionalização, boa parte desse grupo são a classe pobre da sociedade que na
maioria das vezes não possuíram sequer empregos regularizados, tendo como moradia
a rua e famílias totalmente desestruturadas, vitimas de diversos abusos até mesmo
sexual. (GOMES et al, 2009, p. 3, 2009, p.3).
Destarte, nos últimos anos as penitenciárias femininas enfrentam diversos
problemas de estruturação, dentro os quais se destacam a superlotação carcerária, o
qual desencadeia outros problemas. (GIMENES, 2016, p. 71).
O fato é que, algumas mulheres praticam condutas delituosas sem ter o
conhecimento da gravidez, descobrindo a gestação ao terem o seu direito a liberdade
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cerceado. Por outo lado, existem mulheres que mesmo sabendo da gravidez cometem
delitos, sem ter a mínima ideia do mundo prisional diante a gravidez desejada ou não.
O problema ocorre a partir do momento em que as mulheres encarceradas se
deparam com a real situação dos presídios femininos, que não oferece a mínima
estrutura para as gestantes, não tendo as condições adequadas para o nascimento de
uma criança. (GIMENES, 2016, p. 71).
Um fator que contribui para a maternidade prisional é a idade jovem das
detentas, uma vez que muitas têm uma vida sexual ativa, bem como se encontram no
período reprodutivo.
A realidade é que, os meses de gestação a serem enfrentados pela mulher
encarcerada dentro de uma cela, passam a ser longos e árduos, diante da falta de
estruturação em todos os aspectos, não possuindo sequer uma cama condizente para
a condição que exige uma gravidez.
Veja-se que, as unidades penitenciárias femininas do Brasil, não possuem alas
adequadas para as gestantes, tampouco, oportunizam o acompanhamento médico, prénatal, assistência, entre outros. Por essa razão, muitas mulheres acabam por ter uma
gestação sem o conhecimento do sexo do bebê, um dos piores momentos para essas
mulheres é o parto que devido a falta de assistência acabam por terem seus filhos dentro
da cela. (GIMENES, 2016, p. 71).
Outro fato que se destaca é a preparação do enxoval para o bebê, que acaba
por, na maioria das vezes, serem improvisados, visto que ao ser encarcerada a mulher
é vitima do abandono afetivo de sua família.
Na verdade, o problema da gestação dentro do sistema prisional vai muito mais
além da falta de estruturação, envolve problemas psicológicos da gestação prisional,
uma vez que durante esse período a mulher encontra-se com seu estado emocional
fragilizado, o que acaba interferido no desenvolvimento saudável do feto.
Lecionam Oliveira, Costa e Miranda (2015. p. 2):
A maternidade, qualidade ou condição de ser mãe, constitui-se, no
imaginário popular, no maior sonho e sua confirmação, a plenitude na
vida das mulheres,2 no entanto, contesta-se a premissa de que o amor
materno é instintivo e inato às mulheres, sendo o vínculo criado entre
mães-filhos e até mesmo o desejo pela maternidade construído e
reforçado sócio-culturalmente.

Diante disso, a gravidez no sistema prisional, exige uma real necessidade de
todo um acompanhamento médico, psicológico e assistencial, a fim de evitar nascimento
prematuro, abortos e crianças com problemas psicológicos.
Vale assinalar que, muitas mulheres encarceradas enfrentam o problema do
vicio das drogas, mesmo estando reclusas diante da facilitação da entrada dessas
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substancias nas penitenciárias muitas passam a ter acesso. O problema encontra-se
durante o período gestacional que não tendo as gestantes o devido acompanhamento
para a desintoxicação transmitiram problemas para a vida intrauterina. (CHACON, 2015,
p. 114).
Analisando esse contexto, tem-se a demonstração clara e comprovada que, a
gestação prisional cria um modelo de vulnerabilidade das mulheres, visto que esse
período requer uma atenção e cuidados especiais.
Cumpre ressaltar que, a Constituição Federal de 1988, que tem como um dos
pilares o princípio da dignidade da pessoa humana, que busca trazer o respeito e
reconhecimento do cidadão em quaisquer circunstâncias. Deste modo existe uma serie
de direitos que asseguram a mulher sentenciada um cumprimento digno da pena.
Todavia, a realidade social é que as penitenciárias vivenciam a violação direta
de dos direitos humanos da mulher encarcerada, os quais destacam-se, alimentação e
vestuário, direito ao trabalho, atividades esportivas, assistência social, saúde, jurídica,
além de tantos outros direitos violados.
No contexto de base, o Estado cria uma situação de risco passível de
indenização, contudo, não busca evitar as falhas por ele causadas, uma vez que não
oportuniza o respeito para com aqueles que se encontram com o direito a liberdade
suspenso temporariamente.
Ocorre que, mesmo diante da ineficiência do Estado, para com a proteção das
mulheres encarceradas, existem legislações que determinam proteção a gravidez
prisional.
Deste modo, o artigo 83 §3º da LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984, Lei de
Execução Penal, alude que as penitenciárias femininas, deveram ter celas especiais
para gestantes, bem como berçário para amamentação e acolhimento do bebê,
observe-se.
Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá
contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar
assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.
§ 3o Os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão
possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de
suas dependências internas.
(Incluído pela Lei nº 12.121, de 2009).

No mesmo norte o art. 89, da mesma Legislação determina que os
estabelecimentos prisionais, deveram adequar-se para ter em suas unidades uma
sessão para gestante, além de creches creche destinada as crianças maiores de 06
meses e com idade inferior a 07 anos.
Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de
mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche
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para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete)
anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja
responsável estiver presa.
(Redação dada pela Lei nº 11.942, de
2009)

A realidade é que, os estabelecimentos prisionais não cumprem essa determinação
legal, deste modo, muitas têm uma gestação com várias complicações, o que atinge
diretamente o filho que carrega no ventre.
Os locais estabelecimentos prisionais que deveriam ofertar para a gestante local
adequado, sequer possuem berços dentro das celas, tendo as genitoras que
improvisarem um ambiente para colocar seus filhos, além do mais as celas dos presídios
não cumprem as medidas sanitárias, o que torna o local insalubre e suscetível para as
gestantes e seus filhos contraírem doenças.
Dados como o do INFOPEN 2014, apontam que 32% dos presídios femininos
têm em seu estabelecimento berçário, por outro lado, 48% não possuem e apenas 5%
são equipados com creches. (GIMENES, 2016, p. 74).
Observa-se ainda que, outro dispositivo importante da Lei de Execução Penal, é
o paragrafo 2º do artigo 83°, o qual assegura a reeducada o direito de amamentação do
filho até os seis meses de vida, após esse lapso temporal a criança não pode mais
permanecer no estabelecimento prisional.
§ 2o Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus
filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de
idade.
(Redação dada pela Lei nº 11.942, de 2009)

Ocorre, porém, que nas penitenciarias em que há ausência do berçário para que
a reeducada possa permanecer com seu filho no momento da amamentação, acaba por
ocorrer dentro da própria cela, sofrendo esta e a criança com a falta de estruturação do
presidio.
A legislação internacional assegura, às mulheres encarceradas, o direito de
manter e desenvolver os laços familiares, em especial a proteção dos seus filhos. Por
outro lado, conforme fora descrito acima no Brasil, as normatizações não asseguram
proteção específica para as mulheres com filhos, o que se vê na legislação já destacada
é apenas o direito a creches nas penitenciárias, o que representa um retrocesso social
do país quanto a este assunto, demostrando a omissão legislativa.
Depreende-se que, a maternidade no âmbito do sistema prisional, corrobora
para o aumento da vitimização, apatia, violação de direitos constitucionalmente
garantidos. Este fato ocorre em razão dos traumas oferecidos por este sistema tais
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como, uso de algemas, isolamento em celas pequenas, ambiente insalubre, falta de
assistência médica e social, dente outros. (CHACON, 2015, p. 116).
A gestação prisional representa-se como um fator negativo na vida dessas
mulheres, uma vez que encarceramento as priva na vida em sociedade, e
consequentemente, dos padrões de acompanhamento médico e psicológico exigidos
pelo período gestacional.
É importante destacar o Decreto n° 8858 de 2016, o qual determina a proibição
do uso de algemas nas gestantes durante o trabalho de parte, no caminho para
maternidade e por toda internação hospitalar, a medida que muitas mulheres eram
compelidas a permanecer com as algemas durante a ida ao hospital em razão de
oferecerem um suposto risco de fuga. (GIMENES, 2016, p. 83).
A realidade que assola as detentas no trabalho de parto e durante a internação
era o ato Estatal de algemar as mesmas, compelindo que estas não pudessem sequer
segurar seu filho ao dar à luz. Desconstituindo todo um sonho de uma mãe em segurar
o filho no colo após o parto.
Ao permitir esta atitude o Estado feria diretamente a dignidade da pessoa
humana, demostrando apenas mais um do descaso para com aqueles que encontramse cumprindo pena em regime fechado.
Deste modo, Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p.110-111), relata a respeito da
dignidade da pessoa humana frente ao ente estatal:
[...] o princípio da dignidade da pessoa impõe limites à atuação estatal,
objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade
pessoal, mas também implica (numa perspectiva que se poderia
designar de programática ou impositiva, mas nem por isso destituída
de plena eficácia) que o Estado deverá ter como meta permanente,
proteção, promoção e realização concreta de uma vida com dignidade
para todos, podendo sustentar, na esteira da luminosa proposta de
Clèmerson Clève, a necessidade de uma politica da dignidade da
pessoa humana e dos direitos fundamentais. [...]

Diante disso, este decreto representa um avanço na luta pelos direitos das
mulheres na luta por igualdade de gênero.
Ressalta-se que, a gestação na penitenciária pode representar um escopo para
mudança de vida das mulheres encarceradas, como bem destacam Oliveira, Costa e
Miranda (2015. p. 6):
Outrossim, mesmo em condições adversas, a maternidade pode
fornecer um novo sentido na vida das mulheres que são mães, a
medida que percebem nos filhos um meio de suprirem suas próprias
necessidades. Para mulheres presas, essas necessidades são muitas,
mas destaca-se a necessidade de afeto e manutenção de vinculo
familiar, sendo a presença dos filhos fatores que promovem, em
algumas situações, a manutenção do elo com os demais parentes.
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A maternidade é um estado que acaba por alterar o estado emocional das
mulheres, fazendo com que estas passem a repensar suas atitudes, visto que criam
laços com a vida que carregam no ventre.
Desta forma, o Estado passa a ser omisso quando não estrutura o sistema
prisional para acolhimento das gestantes, o que acarreta sérios gravames para com a
vida da gestante, violando direitos humanos.
Além disso, verifica-se que as mulheres que estão com a liberdade privada,
vivenciam a vulnerabilidade social, não tendo seus direitos respeitados e os das
crianças respeitados.
Veja-se que o alude uma pesquisa realizada (GOMES et al., 2009, p.1).
Se o modelo de família nuclear ainda permeia o imaginário social, o
contraste com o cotidiano vivido pelas mulheres que estão em situação
de privação de liberdade, na maioria em situação de vulnerabilidade
social, e as perspectivas que se apresentam para as crianças colocam
questões importantes para os profissionais. As mulheres “vão com a
família para a cadeia”, dizem os técnicos que trabalham no sistema
prisional, o que explica a marca da família durante todo o período da
pena.

Analisando esse contexto, conclui-se que o Estado, quando não disponibiliza
para as gestantes encarceradas condições dignas, ele viola diretamente a entidade
familiar desta.
Vale destacar que, o convívio entre mãe e filho no cárcere, tem um lapso de 6
(seis) meses, período no qual a genitora aproveita para ofertar amor e carinho para com
o seu bebê.
É de se destacar que, mesmo que os laços afetivos entre mãe e filhos estejam,
inabaláveis, o cárcere não é um ambiente adequado para permanência de bebês, visto
que, não possuem estruturas para comportar estes, as celas são frias, com infiltrações,
superlotadas, sem a mínima estrutura.
O lapso temporal de permanência entre a mulher encarcerada e seu filho,
conforme já foi demostrado encontra-se regulamentado no paragrafo 2° do art. 83 da
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal.
De outro modo, a separação da mulher encarcerada do seu filho, acaba por criar
um novo problema, pois as crianças podem ter vários distintos tais como ser entregues
aos familiares de sangue, creches, abrigos ou a famílias substitutas. (GIMENES, 2016,
p. 79).
Para manter o vinculo da família natural, é aconselhável que a criança seja
entregue

à

família

da

reeducanda, todavia,

esta

passa

a

necessitar

de

acompanhamento jurídico, visto que se faz necessário um processo judicial para
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regulamentação da guarda da criança, podendo a genitora após receber a liberdade
requerer a revogação da guarda do menor, concedido algum familiar.
Apesar das deficiências do sistema prisional, es que urge uma medida que é
utilizada como forma de desafogar a superlotação carcerária, e evitar a maternidade nas
penitenciárias.
Esta modalidade refere-se à prisão domiciliar que de certa forma possibilita que
a gestante, ter seu filho fora do cárcere, esta inovação foi inserida na legislação penal
por intermédio da Lei n° 12.403/2011. Contudo, para concessão desta medida, é
necessário a comprovação de riscos provados ou para proteção da entidade familiar.
No mesmo sentido da prisão domiciliar, o CPP, em seu artigo 318, IV, garante a
gestante aplicação da prisão domiciliar após o sétimo mês de gestação quando
devidamente comprovado o risco na gravidez.
Valendo destacar que, esta modalidade prisão domiciliar, é distinta na prevista
no art. 117, IV da Lei de Execução Penal, uma vez que na fase de execução da pena é
possível a modalidade domiciliar quando o sentenciado for beneficiário do regime
semiaberto. (CHACON, 2015. p.54).
Ao longo dos anos é de se perceber que o sistema prisional por si só já constitui
um sistema que tende a violar direitos, desviando o Estado do dever de preservar a
integridade física e moral daqueles que se encontram com o seu direito a liberdade
cerceado, levando o direito a visita intima muitas das vezes como um meio de punir e
não como uma garantia que certamente ajuda de forma nítida na fortificação dos laços
familiares do preso e a sua ressocialização.
Essa intenção de fortalecer os laços familiares através da visita, já era uma forma
vivida pelos presidiários, através de projetos prisionais desde meados do século XXI e
início do século XX, entretanto, tinha como finalidade única de manter encontros para
comunicação com familiares, inexistindo qualquer ação mais íntima.
Neste momento, tinha-se como objetivo principal a obrigação do Estado manter
o isolamento dos presos, pois a visão do Estado sobre o preso era apenas de punição
e não de reinserção social, diferente da visão legal nos dias de hoje.
Com o avanço das condições penitenciárias e percepção de que o preso
necessitava do convívio com o mundo extramuros, para que assim fosse reintegrado de
forma a possibilitar um homem justo, no sentido moral, a conviver novamente com a
sociedade, entendeu-se por ser junto à regularização da visita dos familiares e também
a importância das visitas com o seu conjugue de forma mais intima.
O direito a visita íntima, tem como objetivo principal garantir a dignidade da
pessoa humana, como também a reinserção do preso diante a sociedade, afim de,
restabelecer os seus vínculos com o mundo extramuros, mantendo as relações de forma
10
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mais íntima com seu parceiro. Certo de que, como bem explica Sônia Hermont Jahara
(2015, p.5):
As visitas íntimas nas penitenciárias evitam, de certo modo, as
distorções e perversões sexuais dentro do cárcere. Certo, também, que
diminui a tensão e a agressividade, controla carências, favorece o
equilíbrio psicológico entre os detentos de modo a estimular a disciplina
dentro das prisões. As visitas íntimas reforçam os laços afetivos e
familiares de forma a exercer papel fundamental na ressocialização
dos detentos.

Portanto, é inadmissível que a necessidade sexual da mulher seja
desconsiderada pelo legislador por tanto tempo, de modo a causar desequilíbrios
psicológicos, no que pese a abstinência inerente à imposição do Estado em fechar os
olhos para as necessidades humanas da mulher encarcerada.
Por não ter expressamente na Lei de Execuções Penais, a distinção entre uma
simples visita de uma visita intima, como também, o direito para ambos os sexos, o
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão máximo da execução
penal, percebendo esta omissão do legislador, sentiu a necessidade de editar a
resolução nº01 de março de 1999, de conceituar e enfatizar este direito abrangendo as
penitenciárias femininas.
De acordo com esta resolução, visita íntima é entendida como a
recepção pelo preso, nacional ou estrangeiro, homem ou mulher, de
cônjuge ou outro parceiro, no estabelecimento prisional em que se
estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e
inviolabilidade sejam asseguradas, pelo menos uma vez por mês.
(GUIMARÃES, 2015, p.68-69)

Hoje, o direito a visita íntima é um direito garantido as mulheres desde 2001,
podendo ocorrer em dia determinados, com igualdade de condições para ambos os
sexos, acrescentando o inciso XVII ao art. 41, da Lei 7.210 na LEP, que tem por
finalidade garantir às presas encontros mais íntimos com os seus parceiros. Entretanto,
a sua administração, por não ter legislação organizacional, passou a ser de inteira
responsabilidade de cada presidio estadual, cabendo a eles definir as condições
exigidas para que se possa permitir a visita intima.
Com base nessas considerações, destacando que o direito a visita intima tem
por base o princípio da dignidade da pessoa humana, que foi reeditado por normas
diversas, é de grande importância apresentar algumas linhas de pensamentos no que
concerne ao direito a visita intima nos presídios e a importância da sexualidade na vida
da mulher.
Têm-se pensamento majoritário de estudiosos que defendem que, a
visita íntima é um dos fatores de cuidado que fortalece a conexão do presidiário com o
mundo exterior e funciona como um mecanismo que incentiva o encarcerado, após o
11
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cumprimento da pena, ser reinserido no núcleo familiar e social de forma a possibilitar
um ser melhor. Já a minoria dos doutrinadores trata o instituto como regalia
proporcionada ao preso, por entender desnecessário e até mesmo incompatível, por
não considerar uma necessidade humana indispensável à vida, ou seja, considera-se
para estes estudiosos que a pena restritiva de liberdade deva abranger a restrição de
mais direitos, a fim de pagar pelo mal causado a sociedade.
Através de toda a análise já apresentada, nota-se que o sistema patriarcal,
onde colocava a mulher em condições de inferioridade em relação ao homem, com
ideologias machistas, influenciada por uma visão de mulher honesta, que por sua vez,
acreditava na incapacidade da mulher em cometer delitos e que mesmo com os avanços
conquistados pelas mulheres, continua a existir reflexos no mundo do direito, tendo por
consequência o esquecimento do estado em garantir às encarceradas os direitos
constitucionalmente assegurados.
Contudo, a aplicabilidade da legislação no que compete a visita íntima, fica
inviável em muitas instituições nas penitenciarias femininas, por não apresentar
condições estruturais para que, de forma prevista na LEP, seja efetivada, tornando este,
mais um motivo de dificuldade para que haja uma verdadeira efetivação do direito e com
isso o estado contribui para a imposição da abstinência sexual da mulher encarcerada,
prejudicando de forma nítida a sua integridade física e mental.
Com isso, fica notório que a falência estrutural e a ideia patriarcal ainda
impregnada na veia social brasileira, interferem de forma clara na efetivação do direito.
Levando em consideração que, muitas das vezes estes fatores interferem diretamente
na decisão da mulher em não querer utilizar do seu direito a visita íntima, para poupar
o seu parceiro de situações vexatórias, por medo de ser discrimina por seu
marido/companheiro.
Como também, a inexistência do exercício da livre disposição da própria
sexualidade das mulheres encarceradas, traz a existência uma completa incapacidade
de autodeterminação, visto que, não se trata de um simples desejo, mas de uma
necessidade humana insubstituível, ou melhor, dizendo, trata-se de uma lei da natureza.
Contudo, como resposta da não efetivação desse direito, seja ele resultado de
um estado ausente ou de uma sociedade machista, percebendo ela a impossibilidade
da sua convivência mais intima com seu companheiro, acaba tendo um rompimento com
sua sexualidade, levando em consideração a sua necessidade e acessibilidade, procura
iniciar relacionamentos com parceiras do mesmo sexo, da própria penitenciária, em
busca de apoio que os maridos/companheiros não mais oferecem, em decorrência de
solidão afetiva acarretada por um grande sentimento de rejeição social e familiar.
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A visita íntima nas penitenciárias femininas, ainda se encontra como um tabu,
onde o estado deixa a critério das penitenciarias o exercício do direito à atividade sexual,
dando abertura para o entendimento de que a visita intima é uma regalia proporcionada
as mulheres encarceradas e não um direito. Com isso, percebe-se em decorrência
dessa lacuna legislativa, tendo como reação a não preocupação do estado para sua
efetivação, visando apenas estabelecer condições quando proporcionada o direito de
ter a visita intima com o seu parceiro, em estabelecimentos desumanos, inapropriada
para as necessidades femininas, sem qualquer privacidade, tornando a experiência do
cárcere muito mais dolorosa e severa do que deverá ser.

CONCLUSÃO

Diante do que fora apresentado, restou claro que a sexualidade e a saúde
reprodutiva no contexto da prisão são assistidas de forma desumanas e desiguais diante
a posição estatal ligada a sexualidade masculina, no contexto da prisão. Uma realidade
subjugada, pois não há políticas públicas efetivas que possibilitem a atenção à saúde
dessas mulheres e até mesmo a criança que sem qualquer possibilidade de escolha
está também com o seu direito à liberdade cerceado.
As questões aqui apresentadas deixam claro que a falta de regulamentação da
visita íntima permite que a questão de gênero seja soberana aos direitos sexuais dessas
mulheres de exercerem sua sexualidade de forma superficial no contexto das cadeias
públicas, utilizando-se da marginalização de que a sexualidade da mulher é algo
desnecessário para efetivação dos laços extramuros.
Contudo, apresentamos um sistema prisional totalmente defasado, sem as
condições necessárias que possibilite à mulher a garantia da sua dignidade moral,
sexual e principalmente maternal, até mesmo por existir um sistema físico e normativo
criado diretamente com base nas necessidades humanas masculinas.
Assim sendo, devemos considerar que o tratamento igualitário, quando utilizado
o modelo do homem encarcerado para a mulher encarcerada, resulta sérios problemas,
pois é notório que as mulheres, principalmente quando estas se encontram no período
gestacional, precisam de um tratamento ou até mesmo espaço diferenciado dos
presídios masculinos, pelo simples fato de ter necessidades diferenciadas.
A sociedade quando adota um paradigma masculino e com base nisso elabora
as políticas públicas carcerárias, agride a cidadania das mulheres presas e contribui
para um processo intensivo de inviabilização e desvalorização da mulher e o sistema
penitenciário, ao ponto de ferir um dos bens mais relevantes à pessoa humana: a
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dignidade. Contudo, isto agrava quando o sistema penitenciário masculino é traçado e
levado como modelo para a criação dos presídios femininos, construindo fortemente
para a violação desse bem (RAMPIN, 2010, p.3).
Com esse entendimento e com afirmação de que existe um consenso doutrinário
sobre a atual falência dos presídios, podemos entender que a forma como é aplicada a
sanção a essas mulheres, demonstra as grandes falhas, não apenas normativas ou
administrativas, mas uma grande falha social, onde existe uma sociedade política que
entende que o tratamento carcerário deve ser em conformidade com a aplicação do
modelo carcerário masculino, levando a uma conservação política totalmente defasada
e ultrapassada.
Nesse sentido, a partir do momento que adotamos o Estado Democrático de
Direito como base, o Brasil assumiu a obrigação de dar as condições necessárias para
que haja a reintegração social do encarcerado de forma harmônica, sem distinção de
gênero, para que se estimule a manutenção de laços afetivos e familiares, assegurando
assim a encarcerada gestante os seus direitos e garantias fundamentais. (BORGES,
COLOMBAROLI, 2010, p.83).

REFERÊNCIAS
BORGES, Paulo; COLOMBAROLI, Ana. A restrição da visita íntima nas penitenciárias
femininas como discriminação institucionalizada de gênero. Sistema penal e gênero:
tópicos para a emancipação feminina/ Paulo César Corrêa organizador, São Paulo,
p. 65- 87, 2011.
CHACON, Paulo Eduardo de Figueiredo. A Violação dos Direitos Fundamentais da
Gestante no Sistema Prisional Brasileiro. UFRN, Natal Rio Grande do Norte, 2015.
Disponível em <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22704>

Acesso em

16 de Setembro de 2017.
DELEUZE, G.Foucault. Trad. Claúdia Sat’Anna Martins. São Paulo, Brasiliense, 1995,
p. 78.
FIGUEIREDO, Aline Barbosa Gomes, Santos, Maricy Breda Siqueira dos, Santos,
Heloneida Ferreira, Oliveira, Maria Fernanda Leite, Uziel, Anna Paula. REFLEXÕES
SOBRE A MATERNIDADE NO SISTEMA PRISIONAL:O QUE DIZEM TÉCNICAS E
PESQUISADORAS.

disponível

em

<http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/366.%20refle
14
34

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

x%D5es%20sobre%20a%20maternidade%20no%20sistema%20prisional.pdf>, acesso
em 16 de setembro de 2016.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000b, p. 69-78.
GIMENES, Nathália Fernandes. A Realidade da Maternidade no Sistema Prisional
Brasileiro. Centro universitário Antônio Eufrásio de Toledo de presidente Prudente, São
Paulo,

2016.

Disponível

em

http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewArticle/5887 Acesso
em 16 de Setembro de 2017.
GUIMARÃES, Mariana Costa. A problemática da visita íntima no cárcere feminino:
Um estudo de caso sobre a penitenciária feminina de Consuelo Nasser, 2015, p.68-69.
JAHARA, Sonia Hermont. A importância da visita íntima nos presídios femininos
para a ressocialização e restabelecimento da dignidade humana. Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 2015, p.4-5.
Lei

de

Execução

Penal,

Lei

7.210

de

11-7-1984.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm>. Acesso em: 16 setembro 2017
MARCELLO, Fabiana de Amorim. O conceito de dispositivo em Foucault: mídia e
produção

egonística

de

sujeitos-maternos,

2004,

p.8-9.

Disponivel

em

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/25426/14752 acesso em 15 de
agosto de 2017
OLIVEIRA, Lannuzya Verissimo, Costa Gabriela Maria Cavalcanti, Miranda Francisco
Arnoldo Nunes. O Significado da Maternidade Para Presidiárias. Revista
Enfermagem UFPE online, Recife, 9(supl. 2):851-7, fev., 2015. Disponível em
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/10409/11184 acesso
em 16 de Setembro de 2017.
RAMPIN, Talita. Mulher e sistema penitenciário: A institucionalização da violência de
gênero. Sistema penal e gênero: tópicos para a emancipação feminina/ Paulo
César Corrêa organizador, São Paulo, p.30-65, 2011.
SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 2ª ed. 2002. Livraria do Advogado Editora Ltda.

15
35

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

ANDHEP - Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e PósGraduação

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO
27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017
UFPE – RECIFE/PE

GT01 - CIDADES E PRISÃO

36

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

1
Indústria carcerária: o fluxo das visitas como oportunidade econômica no
interior do estado de São Paulo

Thamires Luz de Paula e Silva
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia Política (PPGD) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Resumo
Desde a abordagem da Sociologia Econômica tenho por objetivo fazer algumas
considerações preliminares acerca da gênese de um mercado de bens e serviços
destinado a atender as demandas geradas pelas visitas aos detentos no contexto
de interiorização das prisões. Tomando como campo empírico a cidade de Lavínia,
no interior do estado de São Paulo, argumento que existem condições objetivas e
subjetivas que configuram as visitas aos detentos como o indutor econômico de um
munícipio que se distanciou de uma realidade rural para se estabelecer como
cidade penitenciária. Devido à incapacidade do Estado em desempenhar seu papel
de provedor de recursos materiais e jurídicos e ao seu consequente descaso para
com a manutenção das necessidades mais básicas dos detentos, as visitas
assumem forte relevância enquanto fornecedoras de recursos materiais e
emocionais que contribuem para melhorar as condições de vida dos detentos
afastando-os da zona de desfiliação social.
Palavras-chave: Sociologia Econômica; Prisões; Visitas aos Detentos; Mercado de
Bens e Serviços; Desfiliação Social.
Introdução
As prisões brasileiras conformam o arcabouço de um imaginário social
altamente esmiuçado pela mídia e por obras cinematográficas de cunho nacional. A
famosa obra Carandiru, do médico Drauzio Varella entrou para a lista dos 100
melhores filmes brasileiros de todos os tempos, segundo a Associação Brasileira de
Críticos de Cinema (ABRACCINE) em novembro de 2015, demonstrando o
interesse disseminado, no contexto nacional, pelos fenômenos da segurança
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pública e da violência urbana, os quais, se acentuam em razão do Brasil possuir a
terceira população carcerária do mundo1.
Nas imagens de distribuição midiática e cinematográfica a figura do apenado
sobressai aos demais agentes que conformam sua realidade, entre eles se
encontram: funcionários do sistema de justiça criminal, associações de cunho
religioso que atuam no interior das prisões e familiares que os visitam de forma
periódica.
Este artigo aborda o tema das prisões explorando o lado exterior delas,
concretamente, o fluxo das visitas aos detentos dentro do marco da interiorização
do sistema carcerário no âmbito do estado de São Paulo.
O aumento exponencial do número de prisões que foram construídas em
municípios do interior do estado de São Paulo vem reconfigurando o entorno
econômico, político e social destas localidades. Godoi (2015) mapeou e conceituou
a dinâmica de interiorização penitenciária no estado de São Paulo enquanto
processo dinâmico de mobilidade urbana, mediante o qual, a maioria das
penitenciárias moveu-se para regiões do interior do estado.
Na compreensão da problemática que se apresenta neste artigo, ou seja, a
dinâmica das visitas aos detentos diante do contexto de interiorização das prisões
paulistanas, se adota como referencial teórico a abordagem da Sociologia
Econômica. Este artigo é produto de um esforço maior de indagações e discussões
entre os membros do Núcleo de Sociologia Econômica (NUSEC) da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) que, com incentivo do financiamento federal,
trabalha no intuito de compreender e abordar o espaço social sob um olhar crítico e
aglutinado pelo viés da Sociologia Econômica. Assim, início agradecendo o convívio
neste grupo e reconhecendo que a ciência se enriquece através do olhar crítico
mútuo.
Como ponto de partida, e dentro da perspectiva da Sociologia Econômica, as
prisões e sua superlotação são manifestações das alterações do Estado que desde
mediados do século XX respondem às consequências da expansão do
neoliberalismo econômico e suas externalidades sociais, produto da flexibilização e
precarização do mercado de trabalho que se desemboca no acréscimo da
desigualdade e marginalidade social, mediante a intensificação de uma ação
paternalista e punitiva com a população mais vulnerável. Conforme Wacquant
1

Dados do International Centre for Prison Studies (ICPR), sendo o total da população
carcerária brasileira de 657.680 pessoas. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar, com
2.145.100 pessoas e a China, ocupando o segundo lugar, possui 1.649.804 pessoas. Estes
dados são referentes à última lista do World Prison Population, publicada no ano de 2016.
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(2007) o Estado penal sobressai ao (semi-) Estado-previdência na hora de
administrar a base de classe e étnica, configurando um cenário de “supressão do
Estado econômico, enfraquecimento do Estado social, fortalecimento e glorificação
do Estado penal” (Idem, p. 26), destacando, assim, o papel fundamental do Estado
na organização dos espaços da vida social.
O Estado penal se vale da moral do workfare para criminalizar a
marginalidade ao atribuir aos pobres a caricatura de parasitas de políticas
assistencialistas.
Abordar o tema do Estado penal incita a indagação a respeito do próprio
Estado enquanto gerador de categorias sociais legítimas. Logo, os atos do Estado
penal, ao estabelecer os princípios da ordem, se fundamentam nos preceitos da
desordem. A imagem do apenado se instala na linha divisória do “elemento
suspeito” que na atuação do Estado penal terá maiores probabilidades de formar
parte de uma população carcerária, a qual, cresce exponencialmente, demandando
a construção de novas prisões.
Para além das categorias sociais que o Estado penal legitima também
constrói mercado no entorno das prisões, sendo que, um dos principais discursos
em defesa da construção das prisões manifesto nos agentes políticos das
localidades rurais caminham em defesa de seu suposto desenvolvimento
econômico que viria em conjunto com as novas prisões. Estudos realizados no
campo de atuação do Estado penal norte-americano demonstra que no processo de
interiorização penitenciária se dissemina a visão puramente econômica das prisões
em comparação direta com outras indústrias do setor, inclusive, muitos líderes
políticos defendem sua viabilidade econômica por se tratar de indústrias que não
poluem e que não passam por flutuações sazonais (HULING, 2002; TURNER, 2003;
THAYER, 2004; TOTLE, 2004).
Questões de método
O presente artigo se divide em três partes: “As categorias sociais do
Estado penal”, “A interiorização das prisões no interior do estado: um caso
particular” e “A economia do amor e a fidelidade das visitas aos detentos”. Todas as
partes que integram este artigo se fundamentam empiricamente com base nos
dados preliminares obtidos durante a pesquisa de campo de cunho exploratório no
município de Lavínia, interior do estado de São Paulo. A postura teóricometodológica deste artigo ressalta a impossibilidade de desagregar os dados e a
teoria

de

seu

contexto

analisável.

Portanto,

este

trabalho

está

sendo

constantemente revisto segundo novos contatos com o universo em análise.
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Mediante o convívio informal com as esposas dos detentos, que visitam de
forma periódica o município de Lavínia, se obteve acesso a um grupo fechado na
rede social do Facebook, ao qual denominam de: o amor atrás das grades; espaço
virtual, no qual, tiram dúvidas a respeito dos serviços de hospedagem, transporte e
alimentação dos municípios onde irão realizar as visitas, realizam perguntas a
respeito

dos

procedimentos

burocráticos

relacionados

com

o

acesso

às

penitenciárias, compartilham informação sobre acontecimentos de captura daquelas
que foram apreendidas na tentativa de entrar com objetos nas prisões e, inclusive,
denúncias de maus tratos a seus esposos encarcerados.
Nos últimos anos, as reviravoltas que a internet tem feito ao mundo das
relações sociais repercutem nas técnicas de produção dos dados que podem se
enriquecer com o uso das redes sociais mas que não alcançaria a riqueza do
contato interface.
O

posicionamento,

enquanto

pesquisadora,

em

uma

situação

de

observação participante, pôde oferecer uma imersão ao mundo do informante e
romper com as categorias que se haviam pré-estabelecido na construção inicial
deste objeto de pesquisa. Porém, considera-se oportuno ressaltar a importância da
realização, mais adiante, de um trabalho de campo mais extenso e profundo que,
devido à riqueza do ambiente de análise, considera-se sua viabilidade.
A demarcação geográfica a respeito do tamanho do município de Lavínia
possibilita a identificação imediata das esposas dos detentos em relação aos
moradores do município, torna-se evidente aquelas pessoas que estão visitando a
localidade, e, um dos únicos motivos para se visitar Lavínia são as prisões2.
Além da curiosidade sucinta na reconfiguração de um município rural em
cidade penitenciária devido a sua densidade demográfica e circunscrição
geográfica, outro fator esteve presente na confrontação teórica com a viabilidade da
pesquisa levando em consideração as condições da mesma. Neste processo, a tese
de doutorado de Godoi (2015) estimulou a afirmação no objeto de pesquisa e a
curiosidade de aprofundamento no fenômeno de interiorização das penitenciárias no
estado de São Paulo, sobretudo, devido ao fato de que no estado de Santa Catarina
as proposições políticas de interiorização prisional tenha repercutido de forma
divergente ao contexto paulistano.

2

A população de Lavínia no último censo (2010) são de 8.779 pessoas. Segundo dados da
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do governo de São Paulo a população
carcerária de Lavínia são de 6.067 pessoas contabilizados nesta pesquisa no dia 17 de
Setembro de 2017, ou seja, o número de pessoas encarceradas ultrapassa o 50% da
população do município.
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Segundo Godoi (2015) ao mapear as instituições penitenciárias presentes no
estado de São Paulo, o autor destaca a alta densidade da população carcerária da
região Oeste do estado. Por isso, como unidade de análise, este trabalho se
concentra na atuação da Coordenadoria Administrativa da Região Oeste (CRO),
responsável pela administração das prisões da qual Lavínia forma parte. Segundo
Godoi (2015, p. 121):
No que se refere às penitenciárias, a CRO concentra 36,53%
das vagas e 36,32% dos presos de todo o estado; a CRN,
por sua vez, tem a segunda maior concentração, com
27,21% das vagas e 26,60% dos presos. Portanto, 63,74%
da capacidade e 62,92% dos presos nas penitenciárias
paulistas estão alocados no interior mais distante, entre a
CRO e a CRN.
Lavínia, é o único município da CRO que conta com três penitenciárias,
sendo todas elas de regime fechado e masculinas, o que influencia de forma direta
o fato de que as visitas sejam em sua maioria mulheres. O fenômeno da
masculinização e o perfil jovial e racial da população carcerária foi documentado por
vários estudos no âmbito das prisões brasileiras enquanto descrição da ação
seletiva e violenta da polícia nas periferias dos grandes centros urbanos
(LEMGRUBER, 1980, 2017; SOARES, 2005; MUSUMECI, 2005; ADORNO, 2015).
Portanto, os eixos definidores deste artigo enquanto processo de pesquisa
se fundamentaram em dois princípios: o contexto intelectual e o contexto localempírico (BEAUD, S.; WEBER, F, 2007).
No referente ao contexto intelectual, a notável escassez de trabalhos
destinados ao estudo das prisões do lado de fora/do exterior representa uma
dificuldade para a pesquisa3. Entretanto, considera-se relevante um olhar analítico
para as esposas dos detentos, já que estas configuram a ponte entre o mundo de
isolamento do detento e o mundo de fora.
Por outro lado, no referente ao contexto local-empírico o fato de sua
especificidade se deve ao intuito de compreender o fenômeno analisado mais do
que perseguir generalizações do tema. A curiosidade pela imersão em profundidade
ao universo e às categorias próprias dos agentes estudados ultrapassa qualquer
persecução das padronizações sacralizadas e parte para uma experiência de
reconhecimento das distorções, que configuram o imaginário de um sujeito objeto

3

Uma exploração bibliográfica nacional e internacional considerável demonstra a ausência
de estudos destinados aos familiares dos detentos, principalmente às esposas dos detentos,
considerando a masculinização da população carcerária.
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de pesquisa, a modo de encontrar o ponto de controle dos efeitos da própria
estrutura social na qual se emerge enquanto pesquisadora (BOURDIEU, 2008).
As categorias sociais do Estado Penal
Para Wacquant (1999) as sociedades da América Latina, que haviam se
envolvido na experimentação precoce de uma desregulamentação econômica
radical e depois caído sob a tutela de organizações financeiras internacionais que
impunham dogmas monetaristas, constituíam um terreno mais propicio para
adesões de versões severas do populismo penal4 e a importação de estratagemas
americanos de combate ao crime. Por todo o continente, há um agudo medo público
da infecciosa criminalidade urbana, que cresceu lado a lado com disparidades
econômicas na esteira do retorno do governo democrático e do descompromisso
social do Estado com políticas assistencialistas.
O medo público se fundamenta nas estatísticas estatais que denunciam o
aumento gradativo da criminalidade urbana estabelecendo como causa certa
moralidade perversa da base étnica e de classe como incapazes de se adequar ao
mercado de trabalho e portanto, se aproveitam das políticas assistencialistas do
governo. Assim, o Estado Penal se faz gerador de uma nova concepção da
marginalidade, que através da criminalização da pobreza e ao se justificar pelo
efeito teoria do workfare não afeta de forma isolada os detentos, mas reverbera a
toda sua rede de convívio.
Castel (1997), no estudo das situações marginais, desenvolve dois eixos
de análise: o trabalho e a inserção relacional. Para o autor, desde o
estabelecimento das sociedades industriais o trabalho se converte em princípio
regulador da vida cotidiana e das relações sociais, assim, aquelas cidades
organizadas por uma só indústria se caracteriza pelo desemprego massivo que se
acumula em suas periferias configurando o surgimento de uma nova marginalidade.
Esta nova marginalidade possui como fator inovador sua heterogeneidade como
consequência da instabilidade do mercado de trabalho fundamentado na
flexibilidade e no subemprego. Contudo, Castel (1997) desenvolve o seguinte
modelo teórico-analítico:
As situações marginais aparecem ao fim de um duplo
processo de desligamento: em relação ao trabalho e em
relação à inserção relacional. Todo indivíduo pode ser
situado com a ajuda deste duplo eixo, de uma integração
pelo trabalho e de uma inserção relacional. Esquematizando
bastante, distinguimos três gradações em cada um desses
4

Wacquant denomina populismo penal e fenómeno de superlotação das prisões.
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eixos: trabalho estável, trabalho precário, não-trabalho;
inserção relacional forte, fragilidade relacional, isolamento
social. Acoplando estas gradações duas a duas obtemos
três zonas, ou seja, a zona de integração (trabalho estável e
forte inserção relacional, que sempre estão juntos), a zona
de vulnerabilidade (trabalho precário e fragilidade dos apoios
relacionais) e a zona de marginalidade, que prefiro chamar
de zona de desfiliação para marcar nitidamente a amplitude
do duplo processo de desligamento: ausência de trabalho e
isolamento relacional. (CASTEL, 1997, pp.23)
Esta pesquisa pretende se distanciar de uma definição do Estado segundo
sua mera função para adentrar-nos na suposta conduta desinteressada do aparato
público em prol do bem de todos enquanto interesse

por seu mecanismo de

legitimação (BOURDIEU, 1990).
De acordo com a função primordial do Estado moderno em relação à
segurança pública, Weber já destacava o monopólio da violência legítima como
principal característica, portanto, ao analisar o desempenho do Estado em sua
tomada de decisões para estabelecer as políticas de segurança pública lhe
observamos desde um espectro maior como compositor da ordem pública. Esta
ordem pública envolve mais do que mecanismos de coerção física, também
involucra mecanismos de dimensão simbólica mediante a qual os agentes sociais
se dispõem a ocupar o lugar designado pelo Estado, assim, o carcereiro adquire
uma postura determinada em oposição ao encarcerado.
A postura do Estado em relação à violência simbólica se define mediante
as estruturas lógicas e morais que ele estabelece e que são capazes de condicionar
o comportamento individual. As estruturas mentais difundidas pelo Estado enquanto
geradoras de esquemas de percepção e de pensamento atuam nas instituições
naturalizando-as e introjetando no senso comum uma forma de crença
compartilhada capaz de impor um consenso nacional sobre o sentido do mundo
(BOURDIEU, 2014). Na leitura do autor, o Estado à medida que se estabelece como
“metacampo” ou “poder acima dos poderes” se torna capaz de condicionar os
demais

campos

e

influenciar

suas

respectivas

estruturas

e

modos

de

funcionamento.
Neste contexto, as prisões se encontram distante de seu potencial
ressocializador devido ao desprezo estatal e passam a ser espaços de sofrimento
(GODOI, 2014) daqueles sujeitos desmerecedores da ordem pública e que por
incitar a desordem merecem sofrer. O Estado conforme estabelece os significados
da ordem também atua na gestão indiferenciada da ilegalidade surgindo um
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ambiente de criminalização da marginalidade (WACQUANT, 2003), onde a violência
física e simbólica é legítima.
Segundo Adorno (2015, p. 93), estaríamos diante de uma era de “incitação
ao ódio”, algo como a intolerância em cólera, onde, aumentam os casos de
violência. Este autor ao tratar sobre a questão da violência no Brasil, distingue entre
quatro modalidades de criminalidades diferentes:
1. Crime da delinquência: contra a propriedade privada e contra as
pessoas (homicídios) com taxas crescentes desde 1970.
2. Crime organizado: que perpassa a realidade do tráfico de drogas e se
manifesta de forma complexa nas dimensões sociais e políticas ao
manipular grandes quantidades da moeda em espécie.
3. Crime contra os direitos humanos: que envolvem grupos de
determinadas identidades sociais como mulheres, negros, minorias
relacionada à sexualidade, ou seja, grupos estigmatizados.
4. Conflitos nascidos nas relações interpessoais, maioritariamente,
conflitos domésticos, que, no Brasil, terminam em morte.
Assim, conclui Adorno (2015, p. 96):
[...] poderíamos dizer que estamos em uma sociedade
que, ao mesmo tempo em que acena para a democracia,
para o respeito às instituições, à legalidade etc. é também
uma sociedade muito violenta, na qual, a intolerância e a
violência se retroalimentam.
Esta intolerância e violência se distribui de forma arbitraria nos espaços
sociais e a probabilidade de afetarem a base social e étnica das periferias dos
grandes centros urbanos resulta ser maior.
Por outro lado, as prisões conforme sua representatividade de segurança
máxima estariam relacionadas mais com os esquemas mentais da ordem pública do
que com a desordem indicando a forte atuação e preocupação estatal com os
assuntos de segurança pública. Este fato se torna visível na declaração dos agentes
políticos que lideram as recepções das prisões no contexto da interiorização
carcerária no Estado de São Paulo, como é visível no seguinte depoimento do
prefeito do município de Lavínia Mário Hiroshi Yamashita do PSDB:
Só com a folha de pagamento dos 800 funcionários, são R$
2,5 milhões por mês. Antes só tinha um táxi. Hoje são 35.
Pousada, não tinha nenhuma. Hoje temos seis. A cidade fica
mais segura porque tem mais policiais 5

5

Matéria retirada da revista EXAME intitulada “Em Lavínia, 50% da população está atrás
das grades” de 16 de Janeiro de 2014.
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Mário Hiroshi Yamashita foi eleito prefeito do munícipio de Lavínia no ano
de 2012, sendo ex-agente penitenciário e estimulador da vinda de mais presídios,
um deles é o Centro de Detenção Provisória (CDP) ainda em construção com
previsão para finalização ainda no ano de 2017.
Outras categorias manifesta na pronunciação do prefeito Mário Yamashita
possuem ligações com o setor econômico e com a defesa disseminada na fala dos
líderes políticos que defendem o desenvolvimento econômico dos municípios da
região Oeste do interior do estado de São Paulo mediante o acolhimento das
prisões. Através de um contato experimental com o universo do campo e o
reconhecimento dos agentes a serem estudados em profundidade, o prefeito Mário
Yamashita é de extrema representatividade econômica no munícipio ao ser
proprietário do supermercado mais concorrido da localidade, sendo este, um tipo de
comércio altamente requisitado nos dias das visitas já que como preocupação
primordial das mulheres que visitam os detentos se encontra a possibilidade de
oferecer certos prazeres como uma boa comida preparada com o tempero de casa.
A interiorização das prisões no interior do estado: um caso particular
Durantes os últimos 20 anos como estratégia para o desenvolvimento
econômico e do mercado de trabalho em localidades rurais, os Estados Unidos
adotou uma política de extensão do número de prisões, em resposta à decadência
das economias locais como consequência dos processos de globalização
econômica e translado das indústrias agrícolas e manufatureiras (HULING, 2002;
TURNER, 2003; THAYER, 2004; TOTLE, 2004). Como forma de observar como já
existe uma acomodação cognitiva em torno das prisões como alternativa de
desenvolvimento econômico, alguns economistas defendem que as prisões são
viáveis inclusive em período de recesso econômico, já que, as taxas de
criminalidade tendem a aumentar durante esses períodos em comparação com os
setores do turismo ou outras indústrias afetadas.
Lavínia/SP foi fundada em 1933 pelo Coronel Joaquim Franco de Melo e
recebeu este nome em homenagem a sua esposa Lavínia Dauntre Salles de Mello
em um contexto de evolução da cafeicultura e inauguração da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. Em 1935 com a inauguração da Estação Ferroviária a produção
agrícola de arroz, algodão, amendoim e mamona se desenvolve na localidade, até
então predominantemente rural. A partir de 1960 a cultura do café é substituída pela
pecuária causando forte movimento de êxodo rural, posteriormente a introdução da
indústria da cana-de-açúcar para a produção de álcool, que atualmente predomina o
contexto agrícola da região Oeste do estado de São Paulo, não produz aumento
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relevante em sua população local. Assim, o munícipio de Lavínia configura uma
localidade rural, na qual, o setor agrícola torna-se mecânico deixando de ofertar
possibilidades de emprego para a população autóctone6.
Lavínia/SP,

por

sua

vez,

possui

três

unidades

penitenciárias.

A

inauguração da primeira penitenciária foi em Janeiro de 2002. Atualmente, a cidade
possui uma população carcerária de 6.067 presos, dados da SAP/SP (2017),
contabilizados a 17 de Setembro de 2017. Se somada, a população carcerária
ultrapassa o número oficial de vagas do sistema prisional localizado na cidade7.
A Administração responsável pelas penitenciária de Lavínia corresponde à
Coordenadoria da Região Oeste (CRO), e, ao analisar a página online da SAP
torna-se possível observar um fator comum entre todos os municípios que
compõem a CRO, neles, a presença de penitenciárias e a ausência de outro tipo de
unidades prisionais faz-se evidente, prevalecendo as penitenciárias masculinas de
regime fechado, o que demonstra a tendência de alocação das penitenciárias para
as regiões interioranas mais distantes da capital paulistana.
Ao analisar a página online da SAP torna-se possível observar um fator
comum entre todos os municípios que compõem a CRO, neles, a presença de
penitenciárias e a ausência de outro tipo de unidades prisionais faz-se evidente,
prevalecendo as penitenciárias masculinas de regime fechado.
A CRO – sediada em Presidente Venceslau (610 km, 37.915
hab.) – administra 37 unidades espalhadas por 25
municípios, sendo 26 penitenciárias, apenas 3 CDPs, 3
CPPs, 4 CRs e 1 Centro de Readaptação Penitenciária
(CRP). Apenas 2 municípios abrigam 3 unidades: São José
do Rio Preto (443 km, 408.435 hab.), com 1 CR feminino, 1
CPP e 1 CDP, e Lavínia (593 km, 8.782 hab.), com 3
penitenciárias. (GODOI, 2015, p. 121)
Das 168 unidades prisionais distribuídas pelo território paulistano, apenas
13 foram inauguradas antes da década de 1980, e 9 foram inauguradas no ano de
1990 e a partir daí as novas inaugurações não cessaram, e entre os anos de 2000 e
2005 foram inauguradas 67 unidades prisionais onde as regiões interioranas
receberam 41 unidades em compensação das 15 que se localizaram na área

6

Informação acessada na página online da Prefeitura de Lavínia, que com o desenvolver da
pesquisa deve ser incrementada a través do aceso direto a documentos históricos.
7

A população prisional atual de Lavínia/SP é a seguinte: Penitenciária I-“Vereador Frederico
Geometti”: 1.988 presos; Penitenciária II-“Luis Aparecido Fernandes”: 2.057 presos;
Penitenciária III-“ASP Paulo Guimarães”: 2.022 presos. As 3 penitenciárias têm capacidade
para 844 presos cada uma (SAP/SP, 10 de Outubro de 2016).
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metropolitana (GODOI, 2015) 8 . Na visão do autor o fenômeno da expansão
interiorizada do parque penitenciário paulista “remete mais à eclosão de uma crise
abrupta que à história contínua de desenvolvimento das instituições prisionais”
(GODOI, 2015, p. 148).
A economia do amor e a fidelidade das visitas aos detentos
Os detentos não possuem vínculos afetivos na cidade e por isso recebem visitas
de familiares e pessoas próximas que viajam da capital para o interior. As três prisões
presentes no município de Lavínia são masculinas, portanto, há um movimento
constante e intenso de mulheres que visitam namorados, maridos e filhos presos.
Estas são identificadas pela população do município de Lavínia como “mulher de
preso”, termo utilizado de forma genérica para todas elas.
As mulheres de presos costumam chegar à cidade às sextas-feiras, já que as
visitas nas penitenciárias são liberadas durante o final de semana, iniciando uma relação
com uma cidade que antes desconheciam. Elas são identificadas pela população do
município de Lavínia como “mulher de preso”, as quais são percebidas como uma
extensão do criminoso ou delinquente que se encontra dentro da prisão, o que lhes
atribui um estigma social.
No contexto socioeconômico do município de Lavínia/SP, a inserção e o
aumento gradativo do número de prisões reorganizou seu mercado econômico, o
qual se reestruturou a fim de oferecer serviços às “mulheres de presos”, criando um
mercado terciário para as pessoas da cidade, que encontraram na presença dos
presídios uma oportunidade de negócio. Desta forma, mais que uma relação
econômica desde dentro das prisões, estabelece-se uma relação econômica desde
fora através das visitas que movimentam a cidade durante todos os finais de
semana.
Tendo em conta que os presídios não oferecem nada além da alimentação,
as mulheres de presos compram todo tipo de artigos básicos9 para os presos, na
cidade, movimentando assim um grande fluxo econômico.
A penúria material imposta pela administração penitenciária
aos seus custodiados obriga que boa parte das
necessidades básicas dos presos seja continuamente
suprida por seus familiares, que levam aos presos nos dias
8

Dados retirados do trabalho de doutorado de Godoi (2015) com uma modificação, no
momento em que o autor publicou sua tese até a produção deste artigo, as unidades
penitenciárias do estado de São Paulo passaram de 158 para 168 num período aproximado
de 4 anos.
9

Desde itens de higiene pessoal como papel higiênico, sabonete e pastas de dente até
outros itens como cigarro e alimentos que não têm na prisão.

47

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

12
de visita ou encaminham pelo correio os chamados
“jumbos”, pesadas sacolas de alimentos e itens básicos. Ao
vincular a economia familiar às condições de sobrevivência
do preso, o Estado acaba por estender a punição a pessoas
que sequer foram acusadas de qualquer delito. Por outro
lado, ao dificultar as relações com a família, o Estado impõe
condições de vida ainda mais sofríveis nas penitenciárias do
interior. (GODOI, 2016, p. 6)
Ao partir da premissa da Sociologia Econômica de que os mercados são
construções sociais e os bens além de valor material manifestam um valor
simbólico, este trabalho propõe uma indagação a respeito da reconfiguração das
relações sociais no interior do município de Lavínia e na própria dinâmica de
marginalização das visitas dos detentos e dos próprios detentos.
Originalmente, as esposas dos detentos, pertencem à um grupo de
vulnerabilidade social devido ao processo seletivo do encarceramento em massa,
que afeta de forma arbitraria, uma população majoritariamente jovem, negra e
residente das periferias dos grandes centros urbanos. O município de Lavínia vem
passando por um processo de permutação das esposas dos detentos em agente
econômico que mobiliza o circuito comercial através das visitas. Porém, neste
processo,

torna-se

arriscado

partir

para

a

invisibilidade

da

situação

de

vulnerabilidade social da qual estas mulheres proveem ao fundamentar sua função
meramente econômica e negligenciar a problemática das prisões enquanto
procedimento de criminalização da pobreza nas periferias dos grandes centros
urbanos, e, este fenômeno é altamente plausível no município de Lavínia devido ao
seu deslocamento geopolítico.
No grupo fechado do Facebook, onde as esposas dos detentos que visitam
Lavínia buscam informação sobre os serviços de hospedagem, alimentação e
transporte, foi retirado o seguinte relato que se encontra como descrição da foto de
portado do grupo:
Ser mulher de um detento é se acostumar com despedidas e
ainda assim sofrer com elas. É ouvir as grades se fechar e
deixar seu amor la ... É conviver com saudades, é descobrir
novos costumes, conhecer novas cidades É ficar com raiva
de ter que ir embora, é aprender a gostar de novo.
Ser mulher de um detento é adaptação. É ter várias gírias,
sotaques e experiências. É ter história para contar. É gastar
absurdos na conta do telefone. É conhecer gente em todo
canto do país. É perder amigos, refazer amigos, reencontrar
amigos. É descobrir o sentido de verdadeira amizade. É
descobrir que paciência e tempo são os melhores remédios
para a distância. E que a distância nunca é tão grande
assim.
Ser mulher de um detento é não ter muita frescura, e dormir
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na porta da penitenciaria e correr atras de dinheiro pra
comprar jumbo,e se arrumar toda pra viajar na sexta - feira
como se fosse ir pra uma festa e embarcar no ônibus e viajar
horas pra ver seu amor, e chegar na penita e abaixar e
levantar e passar ate muitas vezes por humilhações e
milhares delas aguentar calada com medo de sobrar pro seu
amor, e olhar o funcionário revirar a sua comida que você fez
com tanto amor e ver ele olhar com cara de nojo,e estar do
lado do seu amor e saber que o sinal vai bater e tudo aquilo
vai acabar.... e ir embora com as lagrimas no rosto e se
despedir e se mostrar forte é ter a mente aberta, é abrir os
horizontes. É ser mãe e pai nas ausências de seu amor. É
aprender a valorizar as necessidades mais simples da vida,
de estar no conforto de uma cama ou perto da convivência
da família e amigos. É valorizar o sentimento de missão
cumprida, fazendo valer todo o sofrimento e abnegação
despejada.
O céu é o nosso limite!
SER MULHER DE UM DETENTO É SER, ACIMA DE TUDO,
UMA GUERREIRA! Isso se Define um
AMOR. Atras
DAS Grades
— con Luiz Claudio, Nayara Sousa, Frham
Oliveira Reis, Julia Almeida y Deise Donelly.
Segundo Zelizer (2005) as transações econômicas envolvem todo tipo de
troca em relação ao consumo, produção e distribuição de bens, serviços e os meios
para produzi-los, os quais, estariam associados à relações sociais fundamentadas
no regime da intimidade. Tais trocas involucram o uso do dinheiro, porém, na visão
da autora “o dinheiro não consiste em notas de dólares mas em sistemas contábeis”
(Idem. p.22). Os sistemas contábeis estabelecem o valor monetário em equivalência
aos símbolos ligados ao consumo, produção e distribuição dos bens econômicos
mediante meios específicos de produção do valor.
A definição de intimidade estaria vinculada a dois eixos principais: o
conhecimento particularizado e a atenção dispensada, ou seja, aquelas pessoas
das quais dispomos de informação pessoal e com as quais compartilhamos tempo
de nossas vidas, e, as categorias descritivas da disposição íntima para com outra
pessoa estariam sustentadas nos: “segredos compartilhados, rituais interpessoais,
informações corporais, consciência da vulnerabilidade pessoal e memórias
compartilhadas de situações embaraçosas” (Idem. p. 23). Para a autora, essa
definição de intimidade abrange relações clientelistas envoltas nas transações
econômicas de modo geral por compreender um acordo de confiança mútua onde
se compartilham informações não disponibilizadas a agentes externos ao ato da
negociação. Portanto Zelizer (2005) movimenta dois tipos de intimidade que se
sobrepõem, aquelas fundamentadas no intercâmbio de informações pessoais e as
que são duradouras e abrangentes, estas, se diferenciam segundo o grau de
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aproximação interpessoal no qual as relações se sustentam demonstrando a
arbitrariedade entre as considerações que marcam as linhas divisórias do que se
entende por relações pessoais versus impessoais.
Neste artigo, mobilizamos os dois tipos de relações, onde, os proprietários
dos comércios destinados a oferecer bens materiais e serviços às esposas dos
detentos representam o acesso a informações de caráter pessoal mediante o
convívio possibilitado pela transação econômica e uma relação íntima e abrangente
no entorno da esposa e o detento que compartilham uma história de amor dentro de
uma configuração social baseada nos valores atribuídos à família.
Dentro dos recortes de população em vulnerabilidade utilizados pelos
serviços sociais como forma de reconhecimento das categorias de dependentes
encontra-se as famílias monoparentais, o que pode ser relacionado de forma
correlata com o fenômeno da masculinização da população carcerária e seu caráter
jovial. As filas de espera para a visita aos detentos demonstra o número ostensivo
de mulheres jovens, muitas delas com crianças – inclusive, que foram concebidas
dentro das prisões – que representam a realidade de muitas famílias que habitam
as periferias dos grandes centros urbanos, núcleos monoparentais liderados por
mulheres.
Esta correlação entre o aumento de núcleos familiares monoparentais
liderados por mulheres, masculinização da população carcerária e expansão do
Estado penal possibilita a interpretação da marginalidade como processo não
acabado, colocando a vulnerabilidade dessas pessoas em questão dentro de uma
dinâmica sem a visibilidade de um termino, rendida a uma constância causal sem
limites tangíveis pelos recortes de renda mínima. Assim, a marginalidade já não se
faz explicável pelos níveis de renda já que configuram um processo dinâmico e
heterogêneo de desfiliação social.
Para Castel (1997), “as situações marginais aparecem ao fim de um duplo
processo de desligamento: em relação ao trabalho e em relação à inserção
relacional” (1997, pp. 23). Neste contexto, os detentos representam uma população
em alto risco de marginalização social e as esposas que os visitam proporcionam o
mínimo de inserção relacional podendo reverter o quadro de desfiliação social.
Goffman (2008), ressalta a coexistência de duas dimensões da identidade
social que coabitam o corpo do agente estigmatizado. A primeira delas seria a
identidade social virtual, que condiz às expectativas normativas socialmente
compartilhadas, e, logo, estaria também presente, a identidade social real, aquela
que se mostraria no momento da interação face a face, na qual, o estigmatizado
deixaria a mostra sua forma embase à preconcepções. As esposas dos detentos

50

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

15
não fariam parte, de forma imediata, do grupo dos estigmatizados, já que este seria
composto pelos esposos. Mas, elas conformariam o grupo das pessoas informadas
que, segundo Goffman (2008) ao estabelecer uma relação afetiva para com o grupo
do estigmatizado podem conformar uma visão divergente do estigmatizado em
relação à visão predominante nos demais. Tendo em vista que a justificativa do
estigma dos presidiários tem a ver com deformidades no caráter, este seria, como
categoria, o que as esposas dos detentos poderiam tentar manipular para se
distanciar do estigma.
Mas, devido ao tamanho geográfico do município de Lavínia se anula
qualquer estratégia possível de manipulação da identidade virtual prevalecendo o
domínio das expectativas normativas socialmente compartilhadas pelos moradores
da localidade.
Com base nos dados preliminares obtidos durante a pesquisa de campo de
cunho exploratório, pode-se propor a hipótese de que o estigma que essas
mulheres carregam por se relacionarem afetivamente com os detentos estruturam a
qualidade dos serviços que recebem no momento das visitas.
Segundo uma conversa informal com muitas delas, em campo, pode-se
observar que a demanda por mais serviços é maior do que a oferta, onde, se
dependesse das esposas dos detentos em decorrência da finalização das visitas ao
estarem inseridas em um contexto distante de seu local de residência se permitiriam
momentos de ócio como lanchonetes, bares e outros, o que não encontram na
localidade.
Desde a perspectiva aqui utilizada, a análise das visitas das esposas dos
detentos enquanto um fenômeno sócio econômico não implica de modo algum em
ignorar sua vulnerabilidade e marginalidade social e em reduzir o processo de
interiorização do sistema penitenciário ao suposto desenvolvimento econômico que
ele induz em municípios como Lavínia. Isso porque tal atitude significaria
necessariamente uma redução da problemática que correlaciona a persistência da
marginalidade social dos grandes centros urbanos com a invisibilidade da mesma
através da mobilidade aos municípios do interior do Estado. E, como se sabe hoje,
mover o problema para outro território não significa resolvê-lo e, portanto, pensar a
seu respeito é de extrema relevância para lidar com os pressupostos políticos,
econômicos e sociais que estão por trás das grades das prisões e que se estendem
às esposas dos detentos enquanto agente vulnerável a viver em situação de
marginalidade social.
A construção de uma penitenciária na área rural de um
pequeno município interiorano, ao invés de representar sua
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extração do ambiente urbano, implica uma conexão desse
território com a urbanidade metropolitana. (GODOI, 2015,p.
148)
Considerações futuras
Este artigo, é produto de uma investigação maior, que acaba de ter início
através da iniciação científica em um programa de Pós-graduação na Universidade
Federal de Santa Catarina financiado pela CAPES, portando, se encontra em uma
fase onde as perguntas ainda não possuem resposta e se fundamentam em
apartações de outros trabalhos de forma ainda predominantemente dedutiva.
Porém, este fenômeno, recente e continuo, de interiorização das prisões no
estado de São Paulo requer um olhar crítico e retenido por parte de diversas áreas
do conhecimento.
Desde a abordagem da Sociologia Econômica podemos decifrar o que se
esconde por detrás da maior parte dos discursos dos agentes políticos implicados
nesse processo que anunciavam a geração de renda e emprego através da
instalação dessas prisões e das consequentes transações econômicas que se
geram no município entre as esposas dos detentos que visitam de forma periódica e
os moradores de Lavínia que lhes oferta bens e serviços.
Por outro lado, as esposas dos detentos demonstram uma unidade de
análise altamente atraente para as indagações sociológicas ao manifestarem de
forma transversal as relações de gênero e étnicas mascaradas por políticas
assistencialistas e pelo Estado penal que contribuem para a perseverança de
dinâmicas de marginalização social.
Ainda, indagar sobre o caso específico do estado de São Paulo torna-se
relevante pelo fato de que outras administrações públicas já demonstrarem
interesse no processo de interiorização das prisões. O próprio estado de Santa
Catarina já apresentou quatro projetos para a construção de presídios nos
municípios de São José, Palhoça, Tijucas e Imaruí, sendo que todos os municípios
demonstraram contrapartida às iniciativas governamentais.
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RESUMO
Vivemos em uma época em que a crise do capital, o neoliberalismo, a recessão econômica
e a corrupção na política rebatem diretamente na sociedade civil e na forma como a cidade
está sendo desenhada. O Brasil está imerso em um caos urbano proveniente de uma
violência estrutural, que acaba por encarcerar as pessoas dentro de seus lares. O medo
social é tão grande, que o cenário mais comum nas cidades é ver janelas com grades,
muros altos com cerca elétrica, vigilantes noturnos para tentar coibir a violência urbana,
entendida aqui como uma das expressões da questão social advinda da lógica capitalista.
Como tentativa de resposta a esse medo, as pessoas se encarceram dentro de suas
residências ao invés de exercer seu papel de controle social enquanto sociedade civil. Fazse necessária uma reflexão crítica a cerca dessa situação urbana, pois as pessoas livres
perante a lei se sentem encarceradas por conta do pânico instaurado, principalmente pela
mídia, o que denota um momento paradoxal, pois quem não violou a legislação, não deveria
estar preso em seus lares e nem se sentir refém de um mundo violento. Como estudo de
caso para este artigo, serão analisados alguns aspectos urbanos visíveis na Cidade do
Recife como forma de ilustração do encarceramento da sociedade civil.
PALAVRAS-CHAVE: Medo Social. Encarceramento. Recife.
1 INTRODUÇÃO
O mundo hoje assiste ao momento em que o neoliberalismo tomou conta não
apenas do financeiro, mas também de nossas vidas, do nosso cotidiano. Segundo Soares
(2003), ao privilegiar a esfera econômica, a principal vítima é o campo social, porque o
mercado, ao não reconhecer os direitos sociais já conquistados, acaba sacrificando a
população em detrimento dos detentores do capital.

Desde os anos 80, o discurso

neoliberal vem fazendo estragos e perpetuando sua hegemonia, “tanto no âmbito das ideias
como no terreno das políticas” (ibidem).
De acordo com Montaño e Duriguetto (2011), a reestruturação geral do capital
possui o projeto neoliberal como atual estratégica hegemônica, visto que era preciso algo
para dar respostas à crise dos anos 70, ao avanço tecnocientífico e às lutas de classe que
começaram a se desenvolver. O desdobramento neoliberal inclui a “ofensiva contra o
trabalho, a reestruturação produtiva e a (contra)reforma do Estado” (ibidem).
Como todo projeto implica em ações e toda ação tem suas consequências, pode-se
imaginar que, em nome da “modernidade”, são recomendadas “políticas de “ajuste” aos
países periféricos - com abertura indiscriminada, rigor fiscal e reformas, que não são
adotadas pelos países centrais que comandam os órgãos multilaterais proponentes e
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supostamente financiadores dessas políticas” (SOARES, 2003), sendo os resultados e os
desajustes sociais considerados como inevitáveis ou inerentes a esse processo.
Sob o argumento de que o Estado é ineficiente,
corrupto e custa caro, promovem-se "reformas" que
na verdade desmontam o aparato público sem que
seus problemas reais tenham sido resolvidos. Em
vez de evoluirmos para sistemas verdadeiramente
públicos e universais que garantam os direitos
essenciais de cidadania das parcelas majoritárias da
população que não tem condições de incorporar-se
via mercado, reduz-se ainda mais a já debilitada
capacidade de intervenção do Estado no social
(ibidem).

O neoliberalismo, por ser aliado do capital e do mercado financeiro, vem
promovendo transformações estruturais, que incluem “a informalidade no trabalho, o
desemprego, o subemprego, a desproteção trabalhista e, consequentemente, uma "nova"
pobreza” (ibidem). Tratou-se a crise global de um modelo social de acumulação com a
implantação do neoliberalismo, o que por sua vez, ainda segundo Soares (2003), também
em caráter global de modernização, está agravando fortemente as desigualdades e a
produção de exclusão.
Soares (2003) explica que as consequências sociais do ajuste neoliberal podem ser
vistas como desajustes sociais, pois “tal ajuste não apenas agravou as condições sociais
preexistentes de desigualdade estrutural no continente, como também provocou o
surgimento de "novas" condições de exclusão social e generalização da precariedade e da
insegurança em vastos setores sociais” (ibidem).
Para Netto e Braz (2011), o fim dos anos dourados, caracterizado pela transição da
década de 60 à de 70, fez com que o capital se protegesse através de um “conjunto
articulado de respostas que transformou largamente a cena mundial: mudanças
econômicas, sociais, políticas e culturais ocorreram e estão ocorrendo num ritmo
extremamente veloz e seus impactos sobre Estados e nações mostram-se surpreendentes”
(ibidem). Nesse período de cerca de 40 anos, houve a mundialização do capital, onde “uma
das características mais marcantes do capitalismo contemporâneo é a exponenciação da
questão social" (ibidem). Essa questão social deve ser entendida como expressão das
“desigualdades sociais oriundas do modo de produção capitalista, ou seja, pode ser
explicada pelo processo de acumulação ou reprodução ampliada do capital” (SANTOS,
2012).
A crise do capital da década de 70 ocasionou mudanças na economia mundial, que
provocaram um “grande impacto no mundo do trabalho e contribuíram, também, para a
transformação do contexto dos valores sociais e culturais da sociedade, ocasionando
transformações tanto nas relações entre indivíduos como nas relações entre eles e a
cidade” (ALENCAR, 2008). A produção flexível, nessa nova configuração do capital, tanto
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faz com que as pessoas se distanciem e vivem mais na superficialidade, como cria um
regime superficial de desapego à cidade.
A respeito da cidade, Netto e Braz (2011) elucidam que nos anos dourados houve a
metropolização das cidades, através da “urbanização geral que revelou como as forças
produtivas comandadas pelo capital produzem o espaço" (ibidem). A reestruturação
produtiva do capitalismo contemporâneo tem rebatimento direto nas reestruturações à que o
urbanismo se submeteu – agora “urbanização e suburbanização se mesclam, se confundem
e se invertem, sendo refuncionalizadas segundo lógicas que concretizam processos de
apartação sócio-espacial” (ibidem).
Essa apartação gera violência e as suas formas de manifestação são desiguais no
tecido urbano, da mesma forma que “o medo gerado por elas se manifesta de formas
distintas nos diferentes segmentos sociais, em tempos e espaços diferenciados” (BAIERL,
2004). A violência, segundo Soares (2003), vem sendo vista como responsável pela
pobreza, visto que consequências e causas são confundidas dentro do padrão capitalista.
Na verdade, a conjuntura político-econômica é que gera consequências no âmbito social, ou
seja, as novas formas, agora flexíveis, de acumulação do capital mexeram no mundo do
trabalho, no desenho das cidades, na sociedade civil. Para Baierl (2004), a cultura do medo,
alimentada pela violência, está fazendo com que as pessoas se relacionem de forma
diferente, com novos padrões éticos.
Ainda de acordo com Baierl (2004), quanto menos o Estado conseguir assumir seu
papel legítimo de garantir e manter o Estado de direito, o medo social estará instalado. Esse
tipo de medo tem consequências muito negativas tanto para os indivíduos como para a
gestão das cidades. Atualmente, as pessoas tem preferido se isolar, dando vez à
segregação, ao invés de “propiciar a emergência de ações coletivas em torno de
reinvindicações de direitos sociais legítimos” (ibidem).
Ou seja, vivemos em uma época em que a crise do capital, o neoliberalismo, a
recessão econômica e a corrupção na política rebatem diretamente na sociedade civil e na
forma como a cidade está sendo desenhada. O Brasil está imerso em um caos urbano
proveniente de uma violência estrutural, que acaba por encarcerar as pessoas dentro de
seus lares por conta do medo social.
2 MEDO SOCIAL
Antes de falar sobre o medo social, faz-se necessário discorrer sobre o medo em si.
Desde os primórdios, o ser humano convive com esse sentimento chamado medo, por ele
ser natural e inerente aos seres vivos. O medo, por não ser algo novo, sempre esteve
presente no decorrer da história da humanidade, pois se trata de um alerta de perigo, algo
que “nos mobiliza para ficarmos atentos” (BAIERL, 2004). Quando agregado de cunho
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social, o medo ganha um significado específico a respeito das relações sociais que se
desenvolvem em um determinado território. “O medo está pautado em ações praticadas pela
população, ações pautadas no individualismo e na valorização dos serviços privados”
(CRUZ, 2011, p. 95).
Antes de falar do lado social, é preciso entender que o cotidiano hoje é fruto do que
houve no passado. Segundo Baierl (2004), o mercado de trabalho foi alterado
significativamente por conta das mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos e pelo
modelo de produção, o que impactou diretamente a vida das pessoas. A globalização se
intensificou nas dimensões econômicas, políticas e sociais (o que não quer dizer que tudo
está melhor) e também vem abarcando a questão da miséria e da criminalidade, pois o
desajuste social engendrado pelo ajuste neoliberal tem consequências negativas, como a
crescente violação da dignidade humana e de sua integridade físico-emocional.
É no dia a dia das pessoas que se pode perceber o “medo condicionado
socialmente e o uso que se faz desse medo” (ibidem), justamente por ser “no cotidiano que
as diversas facetas da violência e do medo social se expressam e se manifestam” (ibidem).
O medo social, que vem sendo ampliado pela violência urbana, é construído socialmente (o
que pode variar de um local para outro) e afeta a todos, pois acaba modificando tanto o
território como o tecido urbano. Esse alerta de perigo vem deixando as pessoas afetadas,
com sensação constante de que estão correndo perigo e que serão alvos da violência
urbana.
A vida cotidiana da população é marcada por “ameaças reais, vindas de sujeitos
reais, assim como por ameaças potenciais típicas do imaginário singular coletivo, produzido
pelos índices perversos do crescimento da violência das cidades, que se agrava pela forma
como esses índices são veiculados e tratados pela mídia” (ibidem), pois em todos os dias
são passadas notícias do crime, da ineficiência da polícia para investigar todos os crimes,
do mais simples ao mais hediondo, e da impunidade atrelada ao papel da justiça, além da
ineficiência do Estado para tratar das expressões da questão social. A mídia, principalmente
a ala sensacionalista, acaba gestando nas pessoas sentimentos de desmotivação,
indignação, insegurança, raiva, ameaça e medo.
Vale salientar que “a violência é um fenômeno que sempre existiu na história do
homem, em todos os tempos e lugares, assumindo formas e manifestações diferenciadas”
(ibidem). Portanto, é necessário contextualizar ao falar sobre violência urbana e medo
social, para que seja possível identificar o motivo de suas existências, o território que os
estão produzindo, em que momento da história, como está sendo a repercussão na
sociedade civil, o que está sendo modificado no cotidiano.
Sabendo-se que existe uma relação direta e forte entre violência, medo social e
alteração do cotidiano e da coletividade, é possível dizer que a sociedade civil brasileira está
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transformando sua forma de sociabilidade, ou seja, estão ocorrendo mudanças no “modo de
ser e de agir das pessoas, dos grupos, das comunidades e movimentos populares em seu
cotidiano” (ibidem), como resposta ao medo social gerado pela violência urbana. Esse medo
social, por sua vez, “impede as pessoas de coletivizarem seus interesses e o próprio medo,
tecendo uma nova cultura e novos padrões éticos, no âmbito do privado e na esfera onde se
gesta a vida cotidiana, alterando sua dinâmica, seus ritmos e seus procedimentos” (ibidem),
bem como pode ser um “instrumento de coerção por determinados grupos que submetem
pessoas aos interesses deles” (ibidem).
De acordo com Alencar (2008), quanto maior for a população de um território, maior
será o potencial de sua diversidade e de segregação, seja pela cor, pela descendência
étnica ou status. E quanto maior o nível de segregação, menor serão os laços de vizinhança
que existirão entre as pessoas. Quando se fala do meio urbano, comparado ao rural,
Alencar (2008) explica que a sociedade urbana tem mais pressa, maior pontualidade, mais
pressão e exatidão no cumprimento de tarefas, o que faz com a cidade produza indivíduos
mais racionais e menos impulsivos. O urbano dita um ritmo para as pessoas conseguirem
sobreviver na cidade e isso, por si só, já mexe com o estilo de sociabilidade. Quando se
agrega fatores como violência e medo social, esse estilo já se restringe mais ainda.
Por exemplo: se eu apenas andava apressada para chegar ao trabalho no horário
certo, agora vou avaliar qual a rota menos perigosa, que objetos posso levar (e como
escondê-los), não vou vacilar falando com estranhos ou ajudando um idoso porque isso
pode ser uma emboscada, não vou fazer os mesmos percursos todos os dias porque
alguém pode está anotando a minha rotina. Todo esse câmbio de pensamento e atitude faz
com a sociedade adoeça na neurose de ter medo do outro, de ter medo da rua, de ter medo
de ter medo, de ter medo de simplesmente ter que viver nessa realidade social.
A realidade social é entendida por Baierl (2004) como uma realidade dinâmica,
processual, na qual confluem múltiplos processos – há varias dimensões em um mesmo
espaço e todas elas possuem seus contextos. Por conta desse dinamismo – ou seja, a
realidade já mudou várias vezes e vai continuar mudando a depender do contexto social,
político, econômico, cultural – não se pode encarar o medo social como um fenômeno
acabado. Ele é um “resultado de múltiplos processos, buscando explicações no bojo das
relações sociais, das condições reais de vida dos sujeitos e na forma concreta como se
expressa no cotidiano das pessoas” (ibidem).
Todo esse cenário pode ser visto como um caos urbano advindo de uma violência
estrutural. Para Baierl (2004), o pânico está tão grande que as pessoas estão pagando
qualquer preço para não sentir medo. A essa afirmação cabe o questionamento sobre o
preço que as pessoas estão pagando para não sentirem medo. Uma das soluções mais
“fáceis e eficazes” está sendo o encarceramento da sociedade civil, o que acaba sendo uma
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reação ao medo, um paradoxo em 2 níveis:
a)

Ao invés da sociedade civil exercer seu papel de controle social, nota-se uma onda
de individualismo, típica da lógica neoliberalista. Por exemplo: Enquanto eu estiver
bem e não tiver sofrido violência, vou continuar me protegendo, sem me preocupar
como está a situação dos meus vizinhos, das pessoas que moram no meu bairro.
Cruz (2011, p. 95 e 96) alerta para o fato de que quando se abre mão dos direitos,

não havendo a participação no processo decisório para a melhoria de serviços públicos
essenciais, o futuro de muitos ficará a cargo de poucos. “É através da reivindicação de
nossos direitos como cidadãos, e de serviços com uma operacionalidade espacial mais justa
e igualitária, que poderemos minorar a barbárie que assola a sociedade brasileira

e

vislumbrar uma perspectiva de futuro menos alarmante” (ibidem).
b)

Ao invés da população se sentir livre, está acontecendo o aprisionamento dentro
das residências por pessoas que, perante a lei, não cometeram nenhuma infração,
ou seja, quem não violou a legislação, não deveria estar preso em seus lares e nem
se sentir refém de um mundo violento.
Trata-se de um novo período histórico, segundo Cruz (2011, p. 95), no qual

cidadãos “livres” colocam muros altos, estão sob vigília constante e têm sua liberdade de ir e
vir limitada, por conta de uma racionalidade irracional que fragmenta e perpetua as
desigualdades sócio-espaciais. A autora ainda chama a atenção para a permissão que as
pessoas dão aos aparatos de proteção de substituir o valor e o contato humano, quando
eram apenas para auxiliar a vida cotidiana. Todo esse encarceramento faz com que as
cidades presentes e futuras sejam “vida sem valores, espaços de imobilidade e seletividade”
(ibidem).
Em suma, segundo Baierl (2004), as pessoas alteram sua rotina, sua forma de ser
no mundo, alteram as relações sociais, não ficam mais indignadas, aceitam o inaceitável,
fingem não ver, estão reconstruindo territórios, buscando novas formas de defesa, mudando
horários. A reconfiguração do estilo de sociabilidade está sendo constante nas cidades
metropolitanas, bem como o redesenho da paisagem urbana. Como o ritmo de vida anda
acelerado, as pessoas às vezes nem se dão conta de todos esses mecanismos que
envolvem o seu dia a dia.
2.1 Aspectos urbanos visíveis de encarceramento na cidade do Recife/PE.
“ As grades do condomínio
São para trazer proteção
Mas também trazem a dúvida
Se é você que está nessa prisão ”
( O Rappa – Minha Alma )

Esse trecho da música Minha Alma da banda O Rappa é bastante coerente com a
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realidade de muitas cidades brasileiras, a exemplo da cidade do Recife, em Pernambuco,
que apresenta vários aspectos urbanos visíveis como resposta da sociedade civil para tentar
coibir a violência urbana, mas que ao mesmo tempo encarcera a própria população, que
vive com medo. Quando uma pessoa se aprisiona em sua residência, resta a dúvida se ela
está livre (da violência) ou aprisionada (por essa mesma violência).
De acordo com CRUZ (2011, p. 95), a heterogênea ocupação sócio-territorial de
Recife permite que classes econômicas diferentes convivam entre si, o que torna essa
peculiaridade um dos fatores para a construção da cidade do medo. Essa convivência
híbrida, embora seja um ponto positivo, carrega também a ilusão da paz entre as classes,
pois “o medo do outro está presente na arquitetura e nos hábitos da população” (ibidem).
A cena mais comum é ver janelas com grades, vigilantes noturnos, porteiros,
sensores eletrônicos e circuitos de câmera, além de muros altos com cerca elétrica, cacos
de vidro e/ou arame farpado. Todos esses aparatos de proteção são, para “a representação
simbólica de que vivenciamos um período onde as exclusões são praticadas através da
valorização dos espaços privados e vigiados e da estigmatização de espaços que dispõem
de infraestrutura precária” (CRUZ, 2011, p. 95).
Mas há também os aspectos urbanos invisíveis, que dizem respeito ao imaginário
coletivo, na impunidade perpassada pela mídia, nas relações sociais, no estilo de
sociabilidade. As pessoas precisam realizar seus afazeres diante de diferentes expressões
de violência diariamente, o que faz com que haja uma escalonada do sentimento de
indignação para profundo medo e insegurança em qualquer lugar.
Mesmo tentando se proteger, a sociedade “vive em sobressaltos e agitação, tendo
medo de sair de casa, de ficar em casa, de assalto, de estupro, do imprevisto, de ser
roubada no farol, de ter seu carro levado por bandidos na frente de casa” (BAIERL, 2004).
Esse medo acontece principalmente quando o sol vai embora e a noite chega, porque as
ruas representam perigo, seja por conta da menor quantidade de pessoas circulando, seja
por conta da iluminação inadequada, permanecendo “na rua apenas aquele grupo ao qual
só resta o espaço público como moradia, trabalho ou refúgio de sobrevivência” (ALENCAR,
2008). O que acaba, por sua vez, alterando a dinâmica noturna da cidade, porque os altos
índices de violência da cidade do Recife no ano de 2017, divulgados pelos veículos de
informação, amedrontam os indivíduos.
Todas essas questões “alteram a arquitetura urbana, segregando grupos em
espaços sociais mais protegidos e discriminando segmentos sociais” (BAIERL, 2004). Por
exemplo: Na orla da praia de Boa Viagem é notório o tamanho dos muros dos edifícios à
beira-mar e todos os mecanismos de segurança e de proteção de patrimônio e da própria
vida. Os muros baixos ou feitos de grade permitem permeabilidade visual e contato entre as
pessoas do privado com o espaço público e vice versa. A estrutura arquitetônica adotada na
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Zona Sul também se repete em outros locais da cidade, a exemplo do bairro de Casa Forte.
Para Baierl (2004), as pessoas acabam construindo prisões ao invés de um lar.
Muitos muros pela cidade apresentam arame farpado na parte de cima (sendo o muro a 1ª
tentativa de coibir a violência e o arame farpado, a 2ª), o que pode nos remeter tanto aos
presídios brasileiros como aos campos de concentração da 2ª Guerra Mundial. A respeito
dos mais pobres (bairros periféricos e favelas), pode-se dizer que terminam “dando carta
branca aos grupos organizados e quadrilhas vinculadas ao mundo da contravenção e ao
tráfico de drogas em troca de segurança e proteção” (ibidem). Não é porque essa camada
da população vivencia outros tipos de violência que não irão tentar se proteger.
A cidade do Recife é uma “Fobópole”, que, segundo Souza (2008), é o resultado da
combinação das palavras gregas phóbos (medo) e pólis (cidade), isto é, uma cidade
sociopolítico-espacialmente fragmentada, onde o medo generalizado, já instalado, passa a
prosperar. Souza (2008) procura mostrar a frequência do medo social em relação à
segurança pública, trazendo a sensação de insegurança geral. Em várias cidades, sem
importar o seu porte, é possível verificar medidas defensivas, como no caso dos
condomínios fechados – o que caracteriza uma reestruturação do espaço e da vida urbanos.
Os condomínios fechados/exclusivos são, para Souza (2008), exemplos da auto-segregação
das classes, pois quem possui poder aquisitivo maior, vai pagar caro para conseguir o
isolamento e distância dos indesejados, da “classe perigosa” que vive do lado de fora dos
muros altos. “Essa tendência a fragmentação espacial aponta para um futuro com a
formação de verdadeiros corredores de exclusão como os condomínios e ruas fechadas”
(CRUZ, 2011, p. 95).
Alencar (2008) conclui que os indivíduos vivenciam nas sociedades atuais
momentos de tensão e agitação resultantes da exposição a uma série de problemas que
precisam enfrentar no dia a dia. Experimenta-se hoje uma situação de insegurança e um
sentimento de vulnerabilidade diante da violência que se agiganta e amedronta. Quanto
mais uma pessoa se adequa a um modo de vida privado, há uma “consequente perda
paulatina da importância dos espaços públicos” (ibidem).
Pelo fato de as pessoas estarem assustadas, com medo de tudo e de todos,
“cercam suas residências, isolam-se em apartamentos e condomínios fechados, privam-se
do exercício da convivência” (ibidem) nos espaços públicos. Para Alencar (2008), quando a
cidade não consegue mais proporcionar lazer aos que nela vivem, ela parou de cumprir uma
das funções que lhe foi atribuída pelo urbanismo moderno. O mundo hoje oferece um
grande aparato tecnológico para fomentar o convívio humano, trazer a relação entre as
pessoas mais para perto (embora não seja face a face), porém a realidade evidencia que,
geralmente, “as pessoas se fecham em suas casas, protegem-se em condomínios fechados,
fogem dos espaços de convivência tradicionalmente construídos nos centros urbanos,
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reduzindo, assim, os espaços propícios à sociabilidade” (ibidem).
Esses espaços são feitos pela inseparável conexão entre organização social e
paisagem edificada, “não apenas do ponto de vista do abrigo, do ambiente físico
indispensável à sobrevivência humana, mas também no que diz respeito ao psiquismo, no
sentido existencial que o espaço edificado pode adquirir” (LEITÃO, 2009). Os recifenses,
assim como os brasileiros, optam, de acordo com Leitão (2009), por prestigiar o espaço
privado, ratificando a negação da rua. A rua, ao invés de espaço de convivência, ganha um
“lugar secundário na vida social e na configuração urbanística na cidade brasileira” (ibidem).
Segundo Leitão (2009), costumes e motivações da época dos sobrados e
mocambos continuam edificando a cidade contemporânea do Brasil, dando forma à
paisagem social do país. Em outras palavras, os valores que deram origem à casa-grande
patriarcal conformam ainda a paisagem social brasileira e a forma espacial da cidade.
Atualmente essa maneira de construção está aliada ao medo social, o que faz com que a
sociedade brasileira “não se livre da reprodução do modo excessivamente privativista de ver
a vida” (ibidem). A vida seria mais rica se o espaço privado estivesse em consonância com o
espaço público, com a rua. Leitão (2009) afirma que as cidades brasileiras possuem franca
dissociação com o entorno, isto é, o Brasil constrói suas cidades sem “nenhum
compromisso aparente com a rua, o que é oposto ao que se vê nas tentativas de integração
urbana presentes na Europa” (ibidem).
As pessoas ainda não se deram conta de que “erguer muros altos em volta dos
espaços privados, hermeticamente fechados, protegidos com guaritas informatizadas não
favorece em nada a prática da urbanidade própria do viver urbano e indispensável a um
modo de vida qualitativamente diferenciado” (ibidem). Esse isolamento em prol do espaço
privado gera consequências para a sociedade e para a cidade, pois, quando a relação de
uma edificação com a rua se dá através de muros altos, ocorre o processo de desertificação
da rua.
Para Leitão (2009), esse modo contemporâneo de negação da rua na cidade
brasileira favorece ambientes hostis e excludentes, pois além de barreira visual, o muro alto
é uma barreira física de demarcação de território, que avisa claramente que aquela
edificação não dá as boas-vindas aos transeuntes da rua; pelo contrário, os transeuntes da
rua são ignorados e a sensação buscada dentro da edificação é a de estar protegido de
todos os perigos. A moeda da criação de fortalezas urbanas possui 2 lados: se por um lado
ela exclui a rua e a sociedade, por outro ela contribui para acirrar o problema social. Muitos
são os casos de invasão de condomínios, prédios e casas, onde a vida no abrigo do espaço
privado experimenta as faces da violência urbana.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com Ruiz e Pequeno (2015), o ser humano se distingue dos outros seres
vivos devido ao trabalho, que o torna um ser social. Esse ser social pode ser entendido
como uma “síntese de determinações estruturais” (NETTO; BRAZ, 2011), a exemplo da
teleologia, comunicação, capacidade de universalizar-se e possibilidade de escolhas entre
alternativas concretas.
De todos os seres vivos, o ser humano é diferente, principalmente por conta da
produção e satisfação de necessidades. “Apenas os seres humanos as produzem e
satisfazem em complexos processos sociais, que abarcam inter-relações entre seres
humanos, classes sociais, interesses distintos, instituições como o Estado e seus diferentes
poderes, acesso a divisão de riquezas, bens e serviços” (RUIZ; PEQUENO, 2015). Logo, o
que é considerado uma necessidade, mas que não consegue ser “satisfeito de imediato pela
organização da sociedade, recebe o nome de direito” (ibidem).
Para Ruiz e Pequeno (2015), é preciso fazer uma distinção entre direito e lei, pois a
lei advém do Estado e o direito é a garantia da nossa dignidade. A compreensão de direitos
humanos se modifica a partir da concepção que se adota sobre direito. O substantivo
“direito” ganha uma ampla e fundamental qualificação ao agregar o adjetivo “humanos”.
Falar sobre direitos humanos é versar sobre liberdade.
Por se tratar de um conceito complexo, o termo liberdade, no decorrer da história,
“tem sido abordado por diferentes pensadores, os quais lhe conferem significados e
interpretações diferenciadas” (ibidem). Essa variação não ocorre apenas em épocas
diferentes; pode acontecer em uma mesma sociedade, em um mesmo período.
A liberdade é reconhecida como “elemento essencial para a vida social e como
necessidade humana” (ibidem), estando protegida em diferentes declarações, normas e
constituições, as quais antecedem inclusive a revolução francesa, que popularizou a tríade
liberdade, igualdade e fraternidade.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de
1789, afirma em seus artigos 1º e 2º que “os homens nascem e são livres e iguais em
direito” e que a liberdade é um dos direitos naturais e imprescritíveis ao homem. E, em
1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que “todo ser humano tem
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 incorpora a liberdade dentro do artigo 5º,
que trata dos direitos e garantias fundamentais, que engloba os demais direitos de primeira
geração propostos por Bobbio (2004). “Embora esteja anunciada, em normas formais, como
direitos de todos no decorrer de vários séculos, registros mostram que várias pessoas são
privadas desse direito também com base em previsões legais” (RUIZ; PEQUENO, 2015),
como no caso do sistema prisional, que é legal e ocorre em nome do interesse da
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sociedade.
Por ser uma característica específica do ser social, ou seja, não existe entre os
outros animais, a liberdade é um elemento da vida social, cuja materialização está na
possibilidade de se realizar escolhas dentro de alternativas concretas. Às vezes, as
escolhas vão de encontro com a lei e ocasionam a privação de liberdade. “A privação de
liberdade não ocorre apenas em presídios, mas também em outros espaços societários,
como hospitais psiquiátricos, instituições de cumprimento de medidas socioeducativas,
abrigos de idosos e até em alguns espaços domiciliares” (RUIZ; PEQUENO, 2015).
É possível traduzir a visão de Ruiz e Pequeno (2015) sobre privação de liberdade
para o contexto deste artigo. Quando os autores falam que “a privação de liberdade tem se
caracterizado como medida punitiva e segregativa que fere direitos e viola a qualidade de
vida, sobretudo de quem tem sido vítima de tal prática, mas que, por outro lado, alimenta e
enriquece setores capitalistas” (ibidem), eles não estavam abordando o encarceramento da
sociedade civil por conta do medo social, mas pode ser entendido da seguinte forma:
quando você se priva da liberdade se enclausurando dentro do espaço domiciliar, você
automaticamente está violando seu direito de liberdade de viver a cidade, de se relacionar
com os outros, o que afeta sua qualidade de vida. Os setores que vendem os aspectos
urbanos visíveis de tentativa de proteção (grades, câmeras, cerca elétrica, etc.) é que saem
ganhando com a violência urbana.
Essa violência urbana, alimentada pelas reportagens sensacionalistas, que “trata a
violência menos como fato e mais como espetáculo” (ibidem), faz com que haja aumento
desse aprisionamento civil. A liberdade deveria ser tratada como um bem precioso e não
como algo impossível de ter atualmente. Ruiz e Pequeno (2015) fazem algumas perguntas
sobre a violação da liberdade:
a) Quem são as pessoas atingidas pela privação de liberdade?
b) Que resultados a privação de liberdade produz para a sociedade?
c) Que resultados produz sobre quem é atingido por essa experiência?
d) Quem ganha com a ocorrência dessa prática?
e) Você gostaria de experimentar viver em privação de liberdade ou você já a
experimenta?
f) Será que a privação de liberdade pode atingi-lo ou você está imune a esse fato
social?
g) Quem merece estar em privação de liberdade e por quê?
Pedrazzine (2006) ainda levanta o questionamento sobre a contribuição da
globalização na modificação da relação entre meio urbano e violência. Para esse sociólogo,
a cidade contemporânea é perigosa na medida em que a globalização a divide em
fragmentos antagônicos, transformando-os em um conflito de forças e interesses.
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Essas questões nos trazem a uma necessária reflexão crítica a cerca dessa
situação urbana, cuja violência é um “fenômeno transversal, complexo e multifacetado, que
exige ações integradas, se não para solucioná-lo, pelo menos para reduzir seus índices e
seus impactos na vida das pessoas, dos grupos, da sociedade” (BAIERL, 2004), que está
presente em várias instituições e organizações sociais, econômicas e políticas. Para acabar
com a violência, é preciso compreendê-la em sua totalidade, não podendo ser “tratada como
objeto desta ou daquela área de conhecimento” (ibidem). Cruz (2001) corrobora com Baierl
(2004) ao afirmar que violência urbana não é decorrente deste ou daquele processo, pois o
mesmo é envolvido numa teia de especificidades do local ao global. “Para o problema da
violência não há uma solução única, mas sim uma série de ações que vão de políticas
públicas efetivas de inclusão social e ações de manutenção da ordem e combate ao crime”
(CRUZ, 2011, p. 96).
O agir da sociedade civil condicionado pelo pensamento neoliberal tem influência
direta na cidade, visto que “a vida urbana acompanha as transformações do mundo
moderno” (ALENCAR, 2008). Nota-se que, para satisfazer as necessidades da população,
há certa desordem no crescimento das cidades, que afeta diretamente a qualidade de vida
das pessoas.
O desajuste social do projeto neoliberal produz cada vez mais expressões da
questão social, principalmente no cerne da pobreza com rebatimento na violência. No
Recife, assim como em outras cidades brasileiras, as pessoas se tornaram prisioneiras
dentro de suas próprias residências, em nome da proteção da vida e do patrimônio. Cada
vez mais enclausuradas, as pessoas não tem coragem e condições de se encontrar com o
outro na rua. O recifense vive a neurose justificada de que se passar algum tempo no portão
de sua residência, algum bandido irá aparecer – até porque essa cena é passada
constantemente pela mídia. “O fato de a cidade ter se transformado em um lugar onde as
pessoas não se sentem inseridas na harmonia de uma comunidade urbana, faz com que o
lazer se restrinja a espaços e tempos determinados” (ibidem).
O medo social é um dos fatores determinantes do estilo de vida e sociabilidade
brasileiro. Alencar (2008) explica que sociabilidade é um conceito que designa, de forma
ampla, o ser na sociedade, o que engloba as relações concretas entre familiares e amigos e
as relações abstratas entre os desconhecidos e a cidade. Ao se deixar levar pelo medo, as
pessoas modificam seu estilo de se relacionar com os outros e com o mundo ao seu redor.
A fobópole faz com que pessoas com “melhores condições de vida busquem um
lugar mais tranquilo onde possam descansar, reunir-se com a família e os amigos, estar em
contato com a natureza” (ibidem). Quem pode pagar, opta por investir na aquisição de uma
segunda residência, geralmente em condomínio fechado, para garantir efetivamente a
segurança e a paz, tal almejada nos centros urbanos. Segundo o estudo de Alencar (2008),
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a duplicação da BR-232 em Pernambuco contribuiu na implementação de projetos de
condomínio fechado em alguns municípios, sendo um desses lugares de referência o
município de Gravatá.
A ilustração do encarceramento da sociedade civil na cidade do Recife pode ser
vista em outras cidades de Pernambuco, como Jaboatão dos Guararapes, e em outras
cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro. A conjuntura do país disseminou em seu território
uma sensação de ineficiência policial (o que pode fazer com que as pessoas queiram fazer
justiça com as próprias mãos e, até mesmo, incentivar mais ações ilegais), morosidade
jurídica (nem sempre o culpado é investigado e quando o é, o processo não é tão rápido) e
de medo social, que em alguns casos, poderia até ser considerado pânico.
A urbanização caótica, negação da convivência pública e segregação social, racial
e espacial ajudam a gerar o medo da cidade, que representa “um ataque à noção de que o
espaço público é aberto à circulação de todos os cidadãos a despeito de suas diferenças
sociais” (ibidem, p. 19). Se antes o fenômeno do medo e da violência eram sociais, agora é
também espacial, isto é, “não acontece apenas sobre o espaço urbano, mas o transforma e
toda transformação espacial acarreta novas ações sociais, pois nada deixa de existir ou
passar a existir no espaço sem que isso tenha consequência na vida prática” (CRUZ, 2011,
p. 17). Ainda para essa autora (ibidem), a cidade ganhou maior expressão com a revolução
industrial para corrigir o caos aparente com urbanização e modernização, mas hoje está
sendo vista como um ambiente mais selvagem, porque o medo na cidade assumiu a forma
de medo da cidade. Este medo se reflete na configuração sócio-espacial, que por sua vez,
tem rebatimento em como as pessoas estão se relacionando no território.
A criação de ambientes hostis, com “habitações fortificadas” (ibidem, p. 44), e sua
consequente desertificação das ruas advêm do caos urbano proveniente da violência, que
acaba por aprisionar as pessoas dentro de seus lares. Essa prisão ocorre de forma
voluntária, mas por motivos estruturais. As pessoas não gostariam de estar presas, atrás de
grades, muros altos, cerca elétrica, tendo seus passos monitorados por circuitos de câmera,
mas preferem passar por tudo isto, mesmo sem ter violado a lei, em nome da suposta
segurança que esses itens trazem para quem está do lado de dentro. O medo social é tão
grande, por parte de todas as classes, que até se considera esquisito quando uma pessoa
está livre, sem se aprisionar em sua residência.
PARA REFLETIR:
Um exercício muito comum é pedir a uma criança para ela desenhar o local onde
mora e com quem mora. Se você tivesse que desenhar sua residência, como ela seria
retratada? Teria muro alto e cerca elétrica com você aparecendo atrás das grades nas
janelas ou você iria desenhar o típico desenho de casa com você e sua família do lado de

68

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

fora, livres e sorrindo? E como você faria uma ilustração da sua rua, do seu bairro, da sua
cidade? Precisamos entender em que nível de aprisionamento estamos: se realmente
somos livres ou se desejamos ser livres, a fim de averiguar se o encarceramento já se
instalou.

Será que você já internalizou esses aspectos urbanos de proteção contra a

violência, que tanto assombra a sociedade? Tão importante quanto essas respostas é saber
o que você pode fazer para não se sentir encarcerado.
REFERÊNCIAS
ALENCAR, Ana Lúcia Hazin. Estilo de vida e sociabilidade: relações entre espaço,
percepções e práticas de lazer na sociedade contemporânea. Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, Ed Massangana, 2008.
BAIERL, Luzia Fátima. Medo social: da violência visível ao invisível da violência. 1. Ed. São
Paulo: Cortez, 2004.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. São Paulo: Campus, 2004.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso
em 10 set. 2017.
CRUZ, Luciana Maria da. Morfologias Urbanas do Medo: a materialização da (in)segurança
em bairros nobres do Recife. In: SÁ, Alcindo José de; CRUZ, Luciana Maria da.
“Medo Urbano” e suas novas formas geográficas. Recife: Ed. Universitária-UFPE,
2011.
Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão da Revolução Francesa. Disponível
em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Home
m_e_do_Cidad%C3%A3o>. Acesso em 10 set. 2017.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <http://www.dudh.org.br/wpcon tent/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em 06 set. 2017
LEITÃO, Lúcia. Quando o ambiente é hostil: uma leitura urbanística da violência à luz de
Sobrados e Mocambos e outros ensaios gilbertianos. Recife: Ed. Universitária da
UFPE, 2009.
MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, classe e movimento social. 3.
ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Biblioteca básica de serviço social; v. 5)
Neoliberalismo e a noção de bem comum. Disponível em: <https://www.pragmatismop
olitico.com.br/2015/02/o-neoliberalismo-demoliu-a-nocao-de-bem-comum.html>.
Acesso em 09 set. 2017.
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 7. ed. São
Paulo: Cortez, 2011. (Biblioteca básica de serviço social; v. 1)
PEDTRAZZINE, Yves. A Violência das Cidades. Tradução de Giselle Unti, Petrópolis, RJ:
Vozes, 2006.

69

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

RUIZ, Jefferson Lee de Souza; PEQUENO, Andreia Cristina Alves. Direitos humanos e
Serviço Social. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (Coleção serviço social; v. 3)
SANTOS, Josiane Soares. “Questão social”: particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez,
2012. (Biblioteca básica de serviço social; v. 6)
SOARES, Laura Tavares. O desastre social. Rio de Janeiro: Record, 2003. (Os porquês da
desordem mundial. Mestres explicam a globalização)
SOUZA, Marcelo Lopes de. Fobópole: o medo generalizado e a militarização da questão
urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
Violência em Pernambuco. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2
017/04/1875876-violencia-explode-e-pe-regride-uma-decada-com-16-assassinatospor-dia.shtml>. Acesso em 09 set. 2017.

70

