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Criminologia Pós-Abissal: A tortura dos excluídos e as contribuições do
pensamento de Boaventura de Sousa Santos para a descolonização da
criminologia.
André Carneiro Leão

Resumo: O presente trabalho pretende examinar como a tortura policial pode ser compreendida como
efeito da colonialidade. Para tanto, analisaremos esse fenômeno a partir dos relatórios produzidos por
órgãos nas Nações Unidas sobre a tortura em nosso país, com um olhar voltado especialmente para o
estado de Pernambuco. Assumiremos como marco teórico o pensamento de Boaventura de Sousa
Santos. Embora este autor tenha elaborado sua teoria sobre a “sociologia pós-abissal” sem a perspectiva
da criminologia, julgamos que conceitos como os de “linha abissal” e de “exclusão radical” podem ajudar a
melhor compreender sistemas penais com conjunturas específicas como a brasileira. A tortura como
instrumento de operação policial frequente, que é usado especialmente sobre os corpos dos que estão do
outro lado da linha abissal, é uma das características de sistemas penais subterrâneos. Características
como essa não foram plenamente consideradas pelo pensamento criminológico eurocentrado. É certo, de
um lado, que as vertentes assim chamadas de “nova criminologia” e “criminologia radical” empreenderam
uma crítica profunda ao funcionamento do sistema penal, mas, ao ressaltarem o aspecto classista da
seletividade do sistema penal (e do carcerário, em particular), olvidaram ou ocultaram, de certo modo, a
relevância que o patriarcado e a colonialidade (o racismo, em especial) têm em sistemas penais como o
brasileiro. É preciso descolonizar a criminologia crítica? Essa é uma das perguntas que o presente
trabalho pretende também responder.
PALAVRAS-CHAVE: Colonialidade – Racismo – Tortura

1. Introdução
Desde a visita do relator especial sobre tortura das Nações Unidas, Nigel
Rodley, a Pernambuco, pouco mudou nesse tema além do nome de um dos
estabelecimentos penais em que ele esteve pessoalmente. A tortura policial continua a
ser um problema crônico de nosso sistema penal. Mais de uma década depois, infligir
dor e sofrimento intensos para fins de obtenção de provas, com intuito de impor
castigo ou por qualquer motivo discriminatório é algo que persiste aqui e, no Brasil, em
geral. Por que nenhuma mudança estrutural ocorreu nesse período? Se, como afirma
Barros (2015), a tortura pertence à cultura organizacional da polícia brasileira e é por
esta, de certo modo, incentivada, quais as circunstâncias que permitiram o seu
desenvolvimento e que toleram, ainda hoje, a sua permanência? Os métodos e
categorias tradicionais da criminologia crítica são suficientes para compreender esse
“eterno retorno” da tortura no Brasil? O autor de O direito dos oprimidos e das ideias
de linha abissal e pensamento pós-abissal pode contribuir nesse debate?
Essas são algumas das perguntas que justificaram o debruçar sobre esse
trabalho. Dados os limites de espaço dessa primeira aproximação, pretendemos
oferecer apenas pistas de possíveis respostas para essas questões. Para tanto,
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buscaremos, inicialmente, identificar o silenciamento da questão racial no âmbito da
criminologia crítica e perceber, em conjunto com criminólogos e criminólogas críticas
brasileiros(as), certa limitação no método e nas categorias tradicionais desse campo
do saber.
Em seguida, recorreremos ao quadro teórico de Boaventura de Sousa
Santos, para tentar adicionar leituras e pontos de vista ao problema da exclusão
radical (e racial) provocada pela colonialidade. Discutiremos a hipótese de que a linha
abissal, decorrente da interconexão entre colonialismo de matriz racista, capitalismo e
patriarcado, que separa os cidadãos dos não-cidadãos, os(as) negros(as) e os(as)
brancos(as), os incluídos dos excluídos, com sua lógica de violência, tem na tortura
um de seus mais perversos reflexos.
Para ilustrar a persistência da tortura entre nós, examinaremos os dois
relatórios produzidos por órgãos das Nações Unidas sobre a ocorrência desse
mecanismo de reação e exclusão social no Brasil. Ao fim, no lugar do encerramento
do trabalho e da discussão, esperamos contribuir, ao menos, com mais dúvidas e mais
reflexões que permitam superar o processo de ocultação da questão racial nos
estudos sobre violência estrutural que é cotidianamente reproduzida contra a
população negra em nosso país.

2. O não-lugar da tortura e da questão racial na criminologia crítica do Norte
global e seu limitado espaço na criminologia latino-americana.
2.1. De onde veio e até onde foi a criminologia crítica.

A tortura, como examinaremos mais detalhadamente a seguir, pode ser
compreendida como uma reação social, ou melhor, como uma das formas mais
violentas e perversas de reação social. Já foi considerada uma forma legítima de
produção de provas e também já foi admitida como pena. Para Rusche e Kirchheimer
(2004), tornou-se ilegal (ao menos para os que até então eram considerados
cidadãos), menos em razão do espírito humanista e mais pela sua interação com os
modos de produção2.

2

Embora o livro se dedique especialmente ao fenômeno da punição e sua relação histórica com a
economia entre os países europeus, há menção modos de punição em outros territórios como Austrália e
Guiana, mas que, no contexto em que referidos, consistiam em colônias para onde, inicialmente, eram
deportados presos com intuito de ampliar ou reforçar o processo colonizador, tendo sido a deportação
posteriormente abolida por interesses políticos e econômicos (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 161 e
ss.)
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Essa tese do abandono das penas corporais em favor de penas como a de
prisão, medidas quantitativamente pelo tempo da condenação, também foi acolhida
por Foucault (2010), que cita expressamente o livro de Rusche e Kirchheimer. Para
Foucault, a sociedade disciplinar caracteriza-se pela docilização de corpos e pelo bom
adestramento moral (FOUCAULT, 2010¸ passim). A vigilância hierárquica, o
panoptismo, o isolamento celular são métodos que permitem “produzir” indivíduos
úteis, disciplinados, sem o recurso a penas corporais.
Admitindo que a tortura deixou de ser uma prática legalizada na Europa,
com as penas incidindo mais sobre as “almas” do que sobre os corpos de seus
cidadãos (pobres), seria, então, compreensível que os estudos de criminologia crítica
ali desenvolvidos não a tenham tomado em consideração como objeto central de suas
pesquisas.
Influenciados pelas teorias marxistas e pelas pesquisas produzidas nos
Estados Unidos sobre a forma como a reação social, como atributo construído a partir
da interação social, é desigualmente distribuída entre as diversas classes sociais,
desenvolveu-se um campo do saber criminológico que se denominará por sua
característica mais emblemática: a crítica social e ao positivismo das escolas
anteriores. Percebeu-se que não há condutas em si mesmas criminosas e que a pena
(e mesmo o crime) são rótulos atribuídos segundo os critérios que norteiam as
relações de poder na sociedade. Essa criminologia, que ficou conhecida também com
o adjetivo radical, cresceu especialmente a partir dos anos 60-70, quase
simultaneamente nos EUA e na Inglaterra, defendendo a superação do capitalismo
como forma de resolver os problemas criminológicos que identifica3.
Na América Latina, contudo, a hipótese da sociedade disciplinar e do fim
das penas corporais não poderia ser aceita sem ressalvas mais consistentes. Com
efeito, não é possível ignorar que, enquanto no Atlântico Norte (nos EUA e na Europa,

3

Nos EUA, foi em Berkeley onde encontrou maior desenvolvimento, tendo seus principais pensadores
reunido-se em torno da Union of Radical Criminologist. Suas publicações ocorriam, sobretudo, na Revista
Crime and Social Justice. Já na Inglaterra, a criminologia radical foi desenvolvida especialmente a partir
dos trabalhos de Taylor, Walton e Young, que são responsáveis pela coletânea Critical Criminology. Na
Itália, o pensamento crítico na criminologia também encontrará forte ressonância, com destaque para os
trabalhos de Alessando Baratta, Dario Melossi e Massimo Pavarini, que publicam seus estudos
especialmente na Revista La questione criminale (DIAS; ANDRADE, 2011, p. 56-58) Como um de nossos
objetivos no terceiro tópico é também interrogar a qualificação que Figueiredo Dias e Costa Andrade
fazem sobre o pertencimento de Boaventura de Sousa Santos ao grupo dos criminólogos críticos (DIAS;
ANDRADE, 2011, p. 58), optamos por adotar nesse primeiro momento a narrativa desses autores sobre
as origens e o desenvolvimento da criminologia crítica. Versões complementares desse mesmo fenômeno
poderão ser encontradas, para citar apenas os mais difundidos no Brasil, entre outros, em Sykes (1974);
Anitua (2008); e Shecaira (2013)
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em particular), vivia-se o período de afirmação dos direitos civis, políticos e sociais;
aqui, enfrentávamos ou convivíamos ainda com regimes autoritários.
O saber criminológico, portanto, não poderia ficar imune a esse contexto
diferenciado e a práticas punitivas significativamente diversas. Zaffaroni (1991) e Lola
Anyar de Castro (2005) despontaram como pesquisadores que perceberam algumas
das diferenças e das particularidades na operacionalidade do sistema penal na
América Latina.
Zaffaroni buscou evidenciar o distanciamento entre a programação
normativa do Direito Penal e a operacionalidade real dos sistemas penais. “A
programação normativa baseia-se em uma ‘realidade’ que não existe” (ZAFFARONI,
1991, p. 12. Ele aponta como dado da realidade do contexto em que se exerce o
poder punitivo na América Latina um marco social “cujo signo é a morte em massa”
(ZAFFARONI, 1991, p. 13), representada pelo alto índice de mortalidade infantil na
região (duzentas mil crianças mortas, anualmente, durante o primeiro ano de vida, em
decorrência de carências alimentares ou sanitárias básicas). Além disso, os órgãos de
controle operam com um nível alto de violência, chegando, em alguns casos, a causar
mais mortes do que a totalidade dos homicídios dolosos entre desconhecidos
particulares. Não é à toa que um de seus trabalhos mais recentes recebeu o sugestivo
título de A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar (ZAFFARONI,
2012).
Lola Anyar de Castro (2005) também reconheceu a existência de um
sistema penal aparente e de um outro sistema penal que chama “sistema penal
subterrâneo”, característico e verificável em diversos países latino-americanos. Para
ela, há procedimentos diferenciados para as classes subalternas no sistema penal
subterrâneo, ainda que tais procedimentos estejam proibidos no sistema penal
aparente. Em suas palavras, no terreno fático, isto é, nos sistemas penais
subterrâneos verificam-se: “violações de domicílio; violências policiais; violação do
direito à própria imagem; prisões provisórias indefinidas; execução penal à margem
dos direitos humanos; carências de condições dignas de vida” (CASTRO, 2005, p.
128-132)
Os criminólogos e as criminólogas latino-americanos, porque fortemente
influenciados pela criminologia crítica, apesar de reconhecerem as diferenças na
operacionalidade do sistema penal e até de vislumbrarem preferências por razões
raciais na atuação das agências de controle, não elevaram a variável raça a um
critério central de análise do processo de criminalização. Essa ocultação, como se

5

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

6

notará a seguir, foi percebida como um ponto-cego do pensamento criminológico e
reflexo de um racismo sobre qual não se pode mais silenciar.

2.2. O silêncio eloquente e a (auto)crítica da criminologia crítica brasileira: os
primeiros passos de uma Criminologia do Sul?
A exclusão racial e sexista também ocorre no campo da produção
reconhecida do saber. Por mais que a criminologia crítica, mesmo na versão
importada e produzida na América Latina, tenha contribuído para tornar explícita a
seletividade do sistema penal, não logrou ir além da afirmação de que são os negros e
as negras as pessoas mais afetadas por essa seletividade (FREITAS, 2016).
Os limites dessa visão, orientada pelo (ou para) o Norte, conduziram o
Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica a indagar-se: “qual é – e qual tem sido – o
lugar da questão racial nas abordagens criminológicas brasileiras, inclusive as que se
dizem críticas” (CALAZANS e outros, 2016, p. 455). Esse questionamento foi o fio
condutor do encontro desse grupo de criminólogos ocorrido em Salvador, Bahia, em
2016, e as discussões nele travadas espelharam-se no número 238 da Revista
Cadernos CEAS do mesmo ano.
De fato, a influência da teoria marxista no pensamento da criminologia
conduziu, até hoje, à consideração de que é a divisão da sociedade em classes o que
estrutura a seletividade do sistema penal (BARATTA, 2002).
Como

destaca

Felipe

Freitas,

essa

ideia vem

sofrendo críticas

especialmente decorrentes do saber produzido a partir do movimento negro no país.
Ele menciona como exemplares os trabalhos de DUARTE (1998) e de FLAUZINA
(2006), e ainda o pioneiro trabalho de NASCIMENTO (2017)4.
A crítica se dirige, sobretudo, à forma como a criminologia crítica brasileira,
por muito tempo, silenciou o genocídio da população negra – particularmente da sua
juventude (FERREIRA; CAPPI, 2016). Mais que isso, sustenta-se que os criminólogos
e criminólogas que se identificam no campo da criminologia crítica e que até hoje
conformam o pensamento brasileiro sobre o tema, com espaço destacado nas editoras
nacionais, são, em sua larga maioria, brancos e por mais radical que sejam suas
críticas ao sistema penal não ressaltam o racismo que lhe é estrutural e não vão além

4

Para esse trabalho, consultamos a versão mais recente da obra de Abdias Nascimento (2017) referida
por Freitas, qual seja, a 1ª reimpressão da 2ª Edição, publicado pela Perspectiva.
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de admitir uma preferência das agências estatais de reação social pelos negros
(FREITAS, 2016).
Uma possível solução para esse silenciamento provocado ela branquitude
dos criminólogos e das criminólogas críticas passaria, na opinião de Felipe Freitas,
primeiramente, por ouvir, ler e aprender com o saber produzido por negros e negras
sobre o tema, reconhecendo que “há, na academia, uma forte contribuição para o
processo de genocídio” (FREITAS, 2016, p. 496).
Ainda no contexto do referido encontro, merece destaque o trabalho de
Leonardo Ortegal sobre as interfaces entre violência, criminalidade e raça. Ele
destaca, por exemplo, que somente em 2012 o Mapa da Violência dedicou uma edição
inteira ao tema da violência e a questão racial, ressaltando que tal pesquisa é
realizada desde 1998 e que desde 2002 o quesito raça/cor passou a ser considerado
um dado confiável (ORTEGAL, 2016, p. 529). Indaga-se, então, se a questão racial
por todo esse tempo constituiu-se em tema subalternizado ou, ainda, se seria a
manifestação de um racismo difuso.
Para

Ortegal,

embora

insistentemente

tratada

como

acaso

ou

coincidência, a variável raça tem força explicativa para a reflexão sobre fenômenos
sociais relacionados com a violência, como o demonstrado no Mapa da Violência de
2015. Segundo essa publicação, houve um aumento de 54% no número de homicídios
contra mulheres negras no período de dez anos; enquanto se percebeu uma redução
de 9,8% na quantidade de homicídios de mulheres brancas no mesmo período
(ORTEGAL, 2016, p. 531). Ele reconhece que o patriarcado é uma dinâmica política
que atinge e oprime as mulheres em geral. Atribui, contudo, à maior possibilidade de
mulheres brancas transitarem em espaços de poder, em comparação com as
mulheres negras, uma hipótese explicativa para esse fenômeno.
O fato é que a subalternização da questão racial se revela tanto na opção
por desconsiderar a raça como variável explicativa como na deliberada incapacidade
de agentes do poder de converter em políticas públicas efetivas o conhecimento que
vem sendo produzido sobre o tema, em especial pelo movimento negro, há anos no
Brasil.
Tal como Felipe Freitas, Ortegal também sublinha que a criminologia
crítica até hoje, em que pese sua contribuição para a desconstrução do biologismo
racista do paradigma anterior (da criminologia positivista), não conseguiu ir além disso.
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Não foi capaz ainda de “analisar as relações raciais em sua profundidade, como
elemento estruturante das relações sociais” (ORTEGAL, 2016, p. 533)5.
Por fim, ele propõe que uma viragem racial ocorra com mudança de objeto
e de método, incluindo a questão racial como chave explicativa da forma como se
estrutura o sistema punitivo e ainda a mudança metodológica para permitir que os
pontos de vista especiais do saber produzido por negros e negras possam contribuir
para a superação das lacunas e dos pontos cegos do que até hoje foi produzido pela
criminologia crítica. Sugere, ainda, a adoção de novas categorias como colonialidade,
extermínio, epistemicídio, genocídio e diáspora para a análise do sistema punitivo.
Concordamos em grande medida com as críticas apresentadas por esses
autores aos “esquecimentos” não inocentes do pensamento que até hoje dominou a
produção no campo da criminologia crítica. Esse é também o caminho que parece
estar sendo trilhado por Máximo Sozzo (2016), ao defender a necessidade de
elucidarmos a produção hierárquica do saber criminológico que privilegia “teorias,
assunções e métodos baseados em larga medida em especificidades empíricas do
Norte global” (SOZZO et al., 2016).
A nossa pretensão neste trabalho vai ao encontro da proposta de
incorporação das ideias do movimento decolonial, que reconhece os efeitos
persistentes

da

colonialidade

escravocrata

nas

sociedades

subalternizadas.

Percebendo que a construção teórica de Boaventura de Sousa Santos, apesar de
suas limitações, pode contribuir para a (auto)reflexão no campo da criminologia crítica,
tomaremos suas ideias como quadro teórico para examinar os relatórios produzidos
pela ONU sobre a tortura no Brasil.

3. O pensamento pós-abissal de Boaventura de Sousa Santos e sua
contribuição para a descolonização da criminologia crítica.
3.1. Breves considerações biográficas: Boaventura, um criminólogo?

Na nota biográfica existente na sua página pessoal na internet, Boaventura
de Sousa Santos indica apenas que nasceu em Coimbra, em 15 de novembro de
1940, e que doutorou-se em sociologia do direito pela Universidade de Yale, em 1973.
Registra, ainda, que é professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da
5

Na sua opinião, uma verdadeira “ruptura paradigmática, ou virada criminológica em relação ao lugar da
questão racial neste campo, demanda mais do que um conjunto de críticas ao modelo que se pretende
superar”, dependeria também da “incorporação desta questão como componente metodológico
fundamental e, ainda, como chave interpretativa da realidade” (ORTEGAL, idem).
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Universidade de Coimbra e distinguished legal scholar da Universidade de WisconsinMadison. No que se refere a suas áreas de interesse acadêmico, enumera as
seguintes:

sociologia do direito, sociologia política, epistemologia, estudos pós-

coloniais, temas dos movimentos sociais, globalização, democracia participativa,
reforma do Estado e direitos humanos. Ele ressalta ainda ser poeta e que “a escrita de
poesia foi sempre acompanhando o labor do académico e intelectual público”.
Como se percebe dessa lista de interesses, crime, violência, criminologia,
vitimologia e direito penal não estão entre aqueles que mereceram algum destaque.
Tais temas não são, contudo, por ele desconhecidos. Embora não conste em sua nota
(auto)biográfica, Boaventura de Sousa Santos graduou-se em direito na Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, em 1963. Dedicou-se aí ao estudo do direito
penal, tendo escrito nos anos que se seguiram à sua formatura, ao menos, dois
trabalhos sobre temas ligados a esse campo do saber6.
Como mencionado no tópico anterior, ao narrarem o desenvolvimento da
criminologia crítica Figueiredo Dias e Costa Andrade se referem a Sousa Santos como
representante desse campo do saber em Portugal (DIAS; ANDRADE, 2011, p. 58).
Citam como representativos de estudos dessa natureza o trabalho sobre o direito dos
oprimidos e um capítulo de um livro, organizado por Bob Fine e outros, denominado
Popular Justice, Dual Power and Socialist Strategy7.
Os primeiros trabalhos de Sousa Santos, publicados ainda na década de
60, mesmo que contassem com uma visão mais preocupada com a aplicação e a
repercussão prática das normas jurídicas, não fugiram de uma abordagem
eminentemente dogmática dos temas e evidentemente não podem ser apresentados
como pertencentes ao paradigma da criminologia crítica.

6

Um deles intitulou-se “O conflito de deveres em direito criminal” (SANTOS, 1965), que consistiu em
trabalho apresentado para o exame do curso complementar de ciências jurídicas daquela Faculdade de
Direito, entre os anos de 1964 e 1965. Nesse trabalho, Boaventura de Sousa Santos abordou o tema da
antijuridicidade e dos conflitos de deveres a partir de análise dogmática e casuística. Foram 39 casos ou
situações limites em que pessoas teriam optado praticar conduta típica para atender ao cumprimento de
um dever jurídico que também lhe poderia, em tese, ser exigido.
O outro, mais consistente, foi objeto de pesquisa comparativa sobre o tema dos crimes cometidos em
estado de embriaguez (SANTOS, 1968). Com emprego de método mais rigoroso de comparação entre
sistemas jurídicos diversos, envolvendo, além de estudos doutrinários, a pesquisa também de coletâneas
de jurisprudência, Boaventura dedicou-se a apresentar como os países da Europa continental, filiados em
grande medida ao sistema do civil law, os países nórdicos e os países da common law regulamentavam a
matéria em geral (base legal) e qual o tratamento jurídico que conferiam aos casos de embriaguez
culposa, não-culposa, patológica e preordenada.
7
Um artigo com esse mesmo título foi publicado em outro livro, desta feita editado por Richard Quinney e
Piers Beirne, em 1982. É essa a versão que analisamos aqui.
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Mesmo uma abertura para o campo da Sociologia do Direito só ocorreu, de
fato, quando ele migrou para os Estados Unidos para se dedicar ao doutoramento na
Universidade de Yale, no início da década de 70. É nesse período que ele veio ao
Brasil para estudar a retórica nos discursos jurídicos que identificou nas resoluções de
conflitos pela Associação de Moradores em uma favela no Rio de Janeiro8.
Esse trabalho não tem como objeto central as discussões em torno do
funcionamento dos aparelhos estatais de controle social e muito menos ocupa-se de
identificar as características destacadas pelos criminólogos críticos de funcionamento
dos sistemas penais, como a seletividade fundada na clivagem da comunidade em
classes sociais. A referência a autores do campo da criminologia ocorre apenas na
comparação do poder dos instrumentos de coerção ao serviço da produção jurídica 9.
O outro trabalho mencionado como representativo da criminologia crítica
de Sousa Santos é, em alguma medida, reflexo do trabalho anterior. Nele, o autor
tenta apresentar o Direito de Pasárgada como um exemplo de um direito, um poder,
elaborado pela classe de explorados que, se não se contrapõe ao direito estatal de
viés burguês, desenvolve, ao menos, o senso de comunidade, tornando menos
provável que o interesse na especulação imobiliária possa removê-la para fora da
cidade, oferecendo, ainda, uma “alternativa democrática da administração da justiça”
(SANTOS, 1982, p. 374). Nesse texto, não há também qualquer referência ao
problema da criminalização. O crime e a reação social não são o objeto específico
desse trabalho. Não há uma análise detida do funcionamento dos mecanismos de
reação social e nenhuma referência a outros estudiosos do campo da criminologia
crítica.
Portanto, embora em suas análises sociológicas sobre o funcionamento do
direito em geral, Sousa Santos perceba a existência desses instrumentos de controle,
defini-lo como criminólogo crítico é um exagero. Os fenômenos ligados à
8

A tese decorrente dessa pesquisa é um marco em sua carreira acadêmica e no seu percurso intelectual.
A primeira versão resumida dela é publicada, em 1977, em inglês, na Law & Society Review, com o título
The Law of the Oppressed: the Construction and Reproduction of Legality in Pasargada. Uma versão em
português dá lugar à publicação do livro Direito dos Oprimidos (SANTOS, 2015). Nas palavras do autor,
nesse trabalho, a primeira parte é dedicada ao quadro teórico, em que pretende elaborar “os prolegomena
de uma teoria marxista do direito com especial atenção ao tema da retórica jurídica” (SANTOS, 2015, p.
21).
9
Ele cita Sykes, Foucault, Melossi, Pavarini e Ignatieff como representantes de estudos do universo
prisional e afirma que o direito estatal nas sociedades capitalistas adotou um modelo que o converte em
“centro de disciplina e de controlo social” e que faz uso “universo totalitário das instituições que integram o
sistema prisional”; por outro lado, o direito de Pasárgada “dispõe de instrumentos de coerção muito
incipientes e de facto quase inexistentes” (SANTOS, 2015, p. 43-44). Essa referência, contudo, é
periférica e não se constitui no objeto específico de seu trabalho. Os casos que ele examinou resolvidos
pela Associação de Moradores do Jacerezinho (Pasárgada) são de natureza cível e não propriamente
criminal.
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criminalização não estão entre os objetivos centrais desses dois trabalhos ou mesmo
dos seus trabalhos mais recentes.
A conclusão no sentido de não ser ele um criminólogo não impede, por
outro lado, que algumas de suas contribuições para a sociologia crítica do direito
possam sim ser utilizadas e debatidas no campo mais específico da criminologia
crítica. Como veremos a seguir, algumas das categorias por ele desenvolvidas mais
recentemente podem auxiliar na compreensão mais ampla do fenômeno da tortura no
Brasil e em países do Sul global.

3.2. A linha abissal como um dos reflexos da colonialidade e como categoria
essencial para o desenvolvimento de uma proposta de criminologia pósabissal.

O fim da dominação territorial e política de Espanha e Portugal sobre os
países da América Latina não significou o encerramento dos efeitos que o colonialismo
produziu – e ainda produz – nas sociedades a partir dele formadas. A esses efeitos,
que se iniciam com o colonialismo e continuam depois dele, pode-se dar o nome de
colonialidade. Na concepção de Aníbal Quijano, a “colonialidade sustenta-se na
imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra
angular do referido padrão de poder [o capitalismo]” e opera em “todos os planos da
existência social cotidiana” (QUIJANO, 2010, p. 73).
Em conjunto, colonialidade e modernidade formam os eixos constitutivos
do capitalismo e do seu padrão de poder. É com a colonialidade que se formam as
identidades sociais (índios, negros, amarelos, brancos e mestiços) e as geoculturais
(América, África, Extremo Oriente, Ásia, Europa). Com efeito, para justificar a
conquista territorial e a dominação política, era necessário constituir um objeto de
dominação que, apesar das semelhanças, fosse algo distinto e inferior. A distinção era
essencial para a identificação de quem era sujeito e de quem era objeto das ações
civilizatórias. Diferenciam-se assim: os civilizados e os outros (primitivos, indígenas);
os modernos e os outros (os tradicionais, os atrasados); os homens brancos e os
outros (negros subumanos); os que eram da Europa e os outros (os filhos da América
e de África)10.

10

Na base dessas diferenciações está uma outra que é transversal, fundada no patriarcado, que é entre
homens e mulheres. Como veremos, patriarcado e racismo são anteriores ao capitalismo, mas são
reforçados e ampliados com esse padrão de poder que se constituiu com a modernidade.
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Para Quijano, a modernidade se desenvolve mesmo a partir do século
XVII, como conhecimento produzido no interesse do mercantilismo e do capitalismo
nascente (medição, quantificação, externalização do cognoscível). Para legitimar a
acumulação de riquezas extraídas do Sul, era necessário naturalizar as relações
históricas de colonialidade, de modo que, já desde o iluminismo, o europeu passa a se
considerar o modelo mais avançado da espécie humana. Assim, começa-se a
relacionar o conhecimento produzido segundo padrões europeus como racional e o
único capaz de produzir verdade. Identifica-se, assim, modernidade e racionalidade.
Essa visão sobre a história demanda, obviamente, uma complementação
ao materialismo histórico e à teoria das classes sociais, que estão na base do
pensamento da criminologia crítica, como vimos. Isso porque tais teorias silenciam-se
sobre a coexistência de todas as demais formas de exploração do trabalho (além do
assalariado, a servidão e a escravidão, por exemplo). Além disso, minimizaram a
existência e a persistência de outras classes entre os proprietários dos meios de
produção e a classe trabalhadora (a classe média, pequenos produtores, entre outros).
No materialismo histórico e na teoria das classes, estão ausentes ou são consideradas
circunstanciais as relações de poder inter-raciais, que não podem ser assim
consideradas também na experiência colonial. No mesmo sentido, foram silenciadas
as outras relações de poder – não econômicas – existentes na sociedade, como as de
gênero e a de idade.
Tudo isso conduz à necessidade de se repensar o funcionamento da
sociedade para além da luta de classes, sendo importante, nesse contexto, a categoria
de colonialidade do poder, como vimos.
Luciana Ballestrin, em texto no qual busca apresentar a constituição, a
trajetória e o pensamento do chamado Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), do
qual Aníbal Quijano é um dos fundadores, coloca o nome de Boaventura de Sousa
Santos entre aqueles que passou a dialogar com esse grupo a partir dos encontros
dos anos 2000 (BALLESTRIN, 2013, p. 97-98)11.
Boaventura de Sousa Santos trabalha com o conceito de pensamento
sociológico pós-abissal. É uma derivação do conceito de epistemologias do Sul12,

11

Destaque-se, por outro lado, que Walter Mignolo, um dos representantes do Grupo M/C, diferencia
ideia da “transição paradigmática” defendida por Sousa Santos e a ideia de “paradigma outro” por ele
defendida juntamente com Enrique Dussel e Aníbal Quijano. A resposta à crítica de Mignolo pode ser
encontrada em SANTOS (2006, p. 34-35).
12
O desenvolvimento da ideia de epistemologia do Sul e das ideias correlatas da sociologia das
ausências e das emergências e da ecologia dos saberes pode ser encontrado em SANTOS (2006). As
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como esclareceremos a seguir. Tem como uma categoria fundamental a ideia de linha
abissal, que divide o mundo em metrópole e colônias. Na metrópole, predomina a
lógica da regulação e da emancipação; nas colônias, prevalece a lógica da
apropriação e da violência.
Essa divisão não acabou com o fim do colonialismo13. A linha abissal
continua separando a vida e a mente que valem daquelas que não valem. A exclusão
abissal (ou radical), aplicada aos que estão do outro lado da linha, nega-lhes
humanidade. As Epistemologias do Sul começam, pois, pela identificação dessa linha
e por rejeitar os critérios de validação impostos hegemonicamente por uma
epistemologia (do Norte) que apenas reconhece o conhecimento científico como
válido. Trabalha-se com a ideia de ecologia de saberes segundo a qual a ciência é
apenas uma das variadas e plurais formas de conhecimento.
Como se pode perceber, para a sociologia pós-abissal, o conceito de Sul é
fundamental. Ele não se limita a um aspecto geográfico. Não se refere propriamente a
países, mas a grupos sociais que são mais vulneráveis a uma exclusão abissal. Como
o próprio Boaventura Sousa Santos reconhece, a sociologia pós-abissal pertence à
mesma família do pensamento pós-colonial/decolonial, embora com eles guarde
algumas diferenças.
Em relação aos pensadores pós-coloniais de matriz indiana e africana, a
doutrina construída por Boaventura de S. Santos e sua equipe diverge do viés mais
culturalista que aqueles adotam. A sociologia pós-abissal não se permite negligenciar
a economia política e a observação de que o capitalismo é um mecanismo de
dominação global que unifica, de algum modo, os problemas enfrentados pelos grupos
vulneráveis à exclusão abissal. Frise-se, a propósito, que ela considera que o
capitalismo é um dos mecanismos de dominação e não o único. Ao seu lado, operam
também, como já mencionado, o colonialismo (que se fundamenta nas relações de
poder de índole racial) e o heteropatriarcado (que espelha as relações de poder de
gênero).

ideias relacionadas com o desenvolvimento da sociologia pós-abissal (e da criminologia que nesta se
baseia) foram extraídas das anotações realizados pelo autor desse texto no ciclo de aulas magistrais
proferidas por Boaventura de Sousa Santos na Universidade de Coimbra no ano de 2017.
13
Embora Boaventura de S. Santos compartilhe do mesmo entendimento de Quijano quantos aos efeitos
continuados do colonialismo, que este chama de colonialidade, aquele autor português prefere manter a
expressão colonialismo aderindo esse novo significado, isto é, ampliando o seu significado para além da
noção de dominação territorial. Ele afirma que, da mesma forma que não se modificou a expressão
capitalismo, apesar da variação desse modo de produção esse compararmos a forma como ele ocorria no
século XIX e como ocorre hoje, não há a necessidade de se utilizar outra expressão para ampliar o
sentido do que foi e é o colonialismo.
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No que se refere aos pensadores do grupo Modernidade/Colonialidade, a
divergência está, sobretudo, na busca por descentrar o conhecimento e não de
constituir um novo centro do mundo, agora, na América Latina. Boaventura de Souza
Santos não considera que a modernidade e o colonialismo se constituiram a partir da
América Latina. Ele destaca que as experiências de dominação colonial são anteriores
e foram vivenciadas em África e, de algum modo, testadas na própria Europa, do que
seria exemplo a dominação do sul da Espanha, a região de Andaluzia.
A sociologia pós-abissal se pretende transgressiva e contra-hegemônica.
Pretende desenvolver um pensamento alternativo de alternativas, por meio de um
conhecimento que adote o ponto de vista dos que são oprimidos. Não quer conhecer
sobre os grupos sociais vulneráveis à exclusão abissal. Deseja conhecer com eles e,
para isso, julga necessário adotar uma metodologia que permita estar com eles. Não
se concebe como um saber logocêntrico, mas como um saber que precisa de
informações percebidas por todos os sentidos. A observação não se faz, portanto,
apenas com a visão e depende tanto do aparato psíquico como do corpo, da
presença.
Essa metodologia não pode, contudo, ser extrativista. O conhecimento
precisa ser construído com o sujeito e não sobre um humano-objeto. Ela pretende
construir um conhecimento que decorra de um inter-conhecimentos e, por isso, a
necessidade da tradução intercultural.
O pensamento abissal implica distinções visíveis e invisíveis. As invisíveis
fundamentam as visíveis. Ele separa a realidade em dois universos: o incluído e o
excluído. O que está “deste lado da linha” é o pensamento válido; ou outro é tido por
inexistente, irrelevante ou incompreensível (SANTOS, 2010, p. 23). Para ele: “a
característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade de co-presença
dos dois lados da linha” (SANTOS, 2010, p. 24).
O território onde se podia encontrar o outro lado da linha foi por muito
tempo o que Santos chama de zona colonial. “A primeira linha global moderna foi,
provavelmente, o Tratado de Tordesilhas” (SANTOS, 2010, p. 27). Ele argumenta,
contudo, que as linhas abissais emergem com as amity lines do século XVI, que
deram, inclusive, espaço para a formulação da máxima “para além do Equador não há
pecados”. A zona colonial é o espaço que serve de exemplo para os teóricos do
estado de natureza. “O presente que vai sendo criado do outro lado da linha é tornado
invisível ao ser reconceptualizado como o passado irreversível deste lado da linha”
(SANTOS, 2010, p. 28).
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O conhecimento moderno também produziu desde cedo a sua linha
abissal. A zona colonial torna-se o espaço das práticas incompreensíveis, das magias
e do estranho. Não foi sem pretensão política que “os humanistas dos séculos XV e
XVI chegaram à conclusão de que os selvagens eram sub-humanos”(SANTOS, 2010,
p. 29). Ele conclui: “a humanidade moderna não se concebe sem uma sub-hunanidade
moderna” (SANTOS, 2010, p. 30).
Essa sub-humanidade, a inexistência de empatia, a desconsideração do
outro como um igual foram construções sociais que fundaram as teorias criminológicas
do positivismo racista, como visto. Foram elas que permitiram e justificaram o primeiro
momento da colonização e que persistem no imaginário coletivo com a nulificação da
população negra, com a sua identificação como estranhos, não pertencentes aos que
estão do lado norte da linha abissal.
Santos defende que pensamento abissal permanece atuante hoje e dá
como exemplo Guantánamo, enquanto não-território em termos jurídicos e políticos.
Também pode ser assim considerados Iraque, Palestina e Darfur. Existem também
espaços como esse nas relações sociais, nas discriminações sexuais, nos guetos e
nas prisões, por exemplo.

Ele argumenta que “as linhas abissais continuam a

estruturar o conhecimento e o direito modernos” (SANTOS, 2010, p. 31).
É a partir dessa lógica de exclusão radical como efeito da colonialidade (ou
do colonialismo, como prefere Sousa Santos) que pretendemos examinar os relatórios
sobre a tortura no Brasil. Pretendemos nesse tópico compreender como a
colonialidade e o racismo permanecem estruturantes tanto do modelo políticoeconômico da nossa sociedade quanto da forma como a elite metropolitana
permanece exercendo o controle social.

4. Do lado de lá da linha não há pecado: a tortura dos excluídos radicais no
Brasil.
4.1. A tortura como uma prática (re)conhecida no Brasil. O relatório de Nigel
Rodley.
Nessa parte do trabalho não pretendemos apresentar uma pesquisa
quantitativa sobre os casos de tortura em nosso país. A ideia é apenas examinar
casos recorrentes de tortura de pessoas sob custódia no Brasil e verificar como a sua
persistência no tempo pode estar relacionada a um racismo que é estruturante da
nossa sociedade abissal. Considerando o local onde será realizado esse III Seminário
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sobre Prisões e, ainda, que a situação prisional de Pernambuco é uma das mais
graves do país14, tomaremos como foco de análise os dados constantes em relatórios
nacionais e internacionais sobre esse Estado.
O Brasil a ratificou a Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (CAT) em
setembro de 1989 e ela foi aqui promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de
1991.
A tortura pode ser entendida, nos termos do art. 1º dessa Convenção,
como ato pelo qual se infligem dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, contra
uma pessoa com propósitos probatórios, de punição, de intimidação ou coação, ou
ainda por qualquer motivo baseado em discriminação. Em sede acadêmica, Rodley
esclarece que haveria uma escala de gravidade da conduta que deve ser seguida para
a diferenciação entre tortura, tratamento desumano e tratamento degradante. A tortura
é a mais grave forma de tratamento e implica uma forma agravada de tratamento
desumano, com propósitos definidos (RODLEY, 1999, p. 77-780).
O problema da tortura nas prisões brasileiras, contudo, não é novo nem foi
denunciado apenas recentemente. Mesmo considerando o período posterior à referida
Convenção da ONU contra a Tortura, já em 1993 foi instaurada uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para apurar execuções sumárias, maus tratos e a imposição
de penas cruéis em nosso sistema prisional, como decorrência em especial em razão
do massacre ocorrido no presídio do Carandiru em São Paulo. As violações à
Convenção são fatos públicos e notórios, portanto, ao menos, desde 199415.
A sociedade civil e organismos internacionais não governamentais também
vêm denunciando a prática de tortura nos presídios nacionais há mais de uma década.
A Human Rights Watch divulgou, em 1998, relatório intitulado “O Brasil atrás das
grades” no qual já apontava que:
Desde o momento em que são detidos até serem libertados, os presos
brasileiros enfrentam uma violência oficial crônica e muitas vezes extrema.
Particularmente no período que se segue às rebeliões nos presídios, os
detentos sofrem abusos físicos horríveis. Mal remunerados e carentes de

14

Como ilustrativo dessa situação agravada, basta ter em mente que o Brasil foi recentemente
denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos justamente pela situação degradante e, entre
outras razões, pela tortura sofrida por presos no Complexo Penitenciário do Curado, situado na Região
Metropolitana do Recife, em Pernambuco.
15
A primeira CPI de que se tem notícia sobre o sistema prisional brasileiro teve seu relatório aprovado em
1976. Além da CPI referida no texto, instaurada em 1993, até a presente data foram instauradas outras
duas CPIs, em 2007 e 2015. Não se pode dizer, portanto, que nossos parlamentares e demais
representantes do poder estatal desconhecem a situação prisional do país.
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treinamento adequado, os agentes penitenciários rápida e freqüentemente
recorrem aos espancamentos ao invés das punições autorizadas e previstas na
LEP (HUMAN RIGHTS WATCH, 1998)16.

O primeiro relatório internacional da ONU sobre a tortura no Brasil foi o
realizado pelo então relator especial, Nigel Rodley, entre agosto e setembro do ano
2000. Ele esteve em Pernambuco e visitou delegacias de polícia e a penitenciária
então conhecida como Penitenciária Professor Aníbal Bruno.
Das três delegacias que ele visitou, em duas (na do Ibura e na de
Cavaleiro, 16º e 15º Distritos, respectivamente), o relator especial encontrou
instrumentos (barras de ferro e de madeira) na sala onde eram realizados os
interrogatórios policiais17. Na penitenciária, ele constatou inicialmente que havia 2.971
detentos para uma capacidade oficial de 524 vagas. Ele percebeu que os detentos se
queixavam especialmente de terem sido espancados. Afirmou, ainda, que visitou a
cela destinada ao castigo e constatou que:
A maioria dos detentos, senão todos, mostraram-se temerosos de falar com o
Relator Especial por causa das possíveis represálias. Foi alegado que, antes
da visita do Relator àquela cela, os presos haviam sido ameaçados por alguns
agentes penitenciários para que não falassem com o Relator Especial. Alguns,
no entanto, disseram que eles haviam sido espancados quando de sua
chegada em Aníbal Bruno e durante exames técnicos (ver anexo). Foi
informado que esses exames eram humilhantes. (RODLEY, 2001, p. 29)

Mesmo com o receio de represália, foram reportados, no anexo do
relatório, cerca de 30 casos em que configurada alguma situação de maus tratos,
espancamento ou tortura. Na maior parte dos casos, relatam-se situações de
espancamento com objetos de madeira ou pedaços de ferro. Há casos em que a
intenção de impingir sofrimento agudo, de humilhar, de desumanizar se sobressai.
No caso de S. C.18, ele foi preso por três policiais militares e levado para a
estação policial de Piedade. Aí ele teria sido despido e deixado nu na cela até à noite.

16

Nesse mesmo relatório, eles enumeram ano após ano os casos de execuções sumárias, de chacinas e
de brutalidade praticados por agentes de polícia. Relembra o caso da chacina ocorrida na Casa de
Detenção do Carandiru, em 1992; a “matança” de oito presos, em João Pessoa, Paraíba, em dezembro
de 1997; a morte de sete presos fugitivos perto de Fortaleza, no Ceará; e, em fevereiro de 1998, a morte
de pelo menos seis presos fugitivos em Natal, Rio Grande do Norte. Em 1999, foi publicado também o
relatório da Anistia Internacional denominado “Ninguém aqui dorme em segurança: violações de direitos
humanos dos detentos”, no qual também são descritos casos assustadores de abuso da violência por
agentes estatais contra pessoas presas.
17
Sobre o que viu na delegacia do Ibura, o relator ressaltou ainda que: “[e]m um dos escritórios, onde
supostamente ocorriam os interrogatórios, o Relator Especial descobriu alguns cabos de madeira, bem
como uma palmatória, um pedaço de madeira de aspecto semelhante ao de uma colher plana e grande,
que teria sido usada no passado para espancar a palma das mãos e a sola dos pés dos escravos. O
delegado informou que esses instrumentos não haviam sido usados por muito tempo. A palmatória e os
cabos estavam, com efeito, cobertos de poeira” (RODLEY, 2011, p. 26).
18
Para evitar a sobre-exposição das pessoas envolvidas, adotamos aqui de forma abreviada as iniciais
do primeiro e do último nome, conforme costa no relatório.
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Ele foi interrogado à noite e, durante o interrogatório, teria sido obrigado a deitar-se no
chão com as mãos atadas. A sua face foi coberta com sacola plástica e ele também foi
abusado sexualmente com um objeto. Acredita-se que ele recebeu choques elétricos e
que, em razão do espancamento que sofreu, sua visão foi seriamente prejudicada.
O método de tortura se repetiu em medida mais elevada no caso A. N.. Ele
foi preso por policiais sob a acusação de homicídio e levado para o Lixão da Muribeca
onde teria sido algemado e espancado com barra de ferro na presença de um
sobrinho de nove anos de idade. Os policiais teriam ameaçado quebrar os dedos do
sobrinho se o detido não falasse a verdade. Ele ainda foi espancado com pneus e
obrigado a comer grama com a lama do local. Os policiais também usaram sacola
plástica para sufoca-lo. Em seguida, ele foi levado de volta para sua casa na
Mustardinha, onde a sua mulher, que estava grávida, foi abusada sexualmente e
espancada por policiais que procuravam arma na casa. Quando chegou na delegacia,
ele foi algemado na cela e suas pernas foram amarradas no sentido oposto. Ele teria
ficado nessa posição por dois dias, não lhe sendo dada comida nem lhe foi permitido
usar o banheiro. Ele não assinou o termo de confissão. Ao chegar no Aníbal Bruno, ele
teria sido mais uma vez espancado. Relata-se, ainda, que ele estava “visivelmente
assustado e traumatizado, suas pernas estavam inchadas, supostamente como
resultado das pancadas, tinha arranhões profundos no seu cotovelo medindo cerca de
5cm, ele tinha marcas, contusões e arranhões nos pulsos possivelmente causados
pelas algemas, e ainda sinais de contusões nos pés, nas costas e no pescoço”
(RODLEY, 2001, p. 116).

4.2. A monotonia do mal e o eterno retorno: a persistência da tortura como
indicativo do racismo.

Cerca de uma década depois da primeira visita, representantes da ONU
retornaram ao Brasil, agora com o Subcomitê de Prevenção da Tortura (SPT). A visita
ocorreu em setembro de 2011 e não contemplou o Estado de Pernambuco. O SPT
constatou, desde logo, que diversas das recomendações realizadas não foram
implementadas, ainda que reconhecesse algum progresso em termos legislativos e
institucionais. Especificamente sobre tortura e maus tratos, o relatório afirma que:
O SPT recebeu diversas e consistentes alegações dos entrevistados acerca de
tortura e de maus-tratos, cometidos, particularmente, pela polícia civil e militar.
As alegações incluem ameaças, chutes e socos na cabeça e no corpo, além de
golpes com cassetetes. Esses espancamentos aconteceram sob a custódia
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policial, mas também em ruas, dentro de casas, ou em locais ermos, no
momento da prisão. A tortura e os maus-tratos foram descritos como violência
gratuita, como forma de punição, para extrair confissões e também como meio
de extorsão. (ONU, 2012, p. 16)

Os agentes institucionais e os métodos de tortura não mudaram. Os
relatos seguem apontando sufocamentos com sacos plásticos, choques elétricos,
imposição de detenção em condições insalubres, sem acesso devido a condições
sanitárias, alimentos e água, além dos tornados habituais espancamentos19.
Luciano Oliveira percebeu bem a persistência da tortura entre nós. É ele
quem utiliza a expressão “monotonia do mal” para esclarecer a razão pela qual usou a
fórmula nietzschiana “eterno retorno” ao lado do desejo de “nunca mais”, quando
resolveu empreender uma reflexão sobre a tortura no Brasil. Ao descrever os
elementos que permanecem em nossa sociedade contra o pano de fundo do tempo,
ele reflete que:
Como já sabemos até a exaustão, tais elementos são as iníquas estruturas
sociais brasileiras que, fundadas na época da Colônia, atravessaram incólumes
o longo Império e as várias repúblicas que temos tido. Ao modo de produção
escravagista, vigente durante quase quatro séculos, sucedeu um capitalismo
sem preocupações sociais e uma democracia de poucos cidadãos. A pobreza,
a miséria e a subserviência das massas asseguraram a continuidade de uma
estrutura que permaneceu subterrânea, minando as perspectivas de mudanças
das várias rupturas de aparência verificadas ao longo da nossa história
(OLIVEIRA, 2009, p. 17-18).

Em poucas linhas, Luciano Oliveira expressa a ideia de permanência
histórica de elementos que permitem ou autorizam a continuidade de um mal que, se
bem examinado, jamais nos deixou. A tortura está conosco até hoje como uma
estratégia de reação social que se tornou subterrânea pelo pudor do discurso
humanista, mas que é tolerado por uma cegueira deliberada ainda não completamente
compreendida. Luciano Oliveira tangenciou a reflexão sobre o papel da questão racial
na persistência da tortura. Mas é preciso ir mais adiante.
No mesmo ano da visita do SPT ao Brasil, a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos solicitou ao Brasil, mais precisamente em agosto de 2011, a adoção
de medidas cautelares para proteger a vida, a saúde e a integridade física das
pessoas presas no Presídio Professor Aníbal Bruno. De acordo com o documento MC
19

O relatório reproduz assim as informações recebidas de um detido: “No tocante ao tratamento recebido
durante a custódia policial, um prisioneiro relatou que os métodos de tortura utilizados em seu
interrogatório incluíram asfixia, ao receber um saco plástico em sua cabeça, choques elétricos, ameaças
psicológicas e banhos frios, ao longo de seis dias. O SPT também recebeu alegações de maus-tratos
durante a custódia policial, tais como a obrigação de os detentos dormirem no chão em uma cela suja,
sem o devido acesso a condições sanitárias, alimentação e água, incluindo a privação dos serviços de
saúde. Crianças e adolescentes haveriam sido, segundo alegações, feridos pela polícia”. (ONU, 2012, p.
16).
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199/11, o pedido de adoção de medidas cautelares se deve à informação de que 97
pessoas presas haviam falecido no referido estabelecimento penal desde janeiro de
2008, 55 das quais por morte violentas, e ao fato de que vários presos foram
torturados por autoridades estatais ou com seu consentimento (CIDH, 2011).
O nome desse estabelecimento penal mudou. Agora, é conhecido como
“Complexo Penitenciário do Curado” ou simplesmente “Complexo do Curado”.

A

situação dele, contudo, permanece grave e, em que pese a existência de algumas
melhorias periféricas (na enfermaria e no rancho, por exemplo), as condições de vida
das pessoas presas são degradantes e desumanas. É o que diz o relatório da visita in
situ realizada por integrantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em junho
de 2016, constante na Resolução da Corte, de 23 de novembro de 2016. A descrição
de um dos pavilhões merece ser reproduzida palavra por palavra:
Não havia separação entre internos condenados e detidos provisoriamente,
tampouco áreas diferentes para pessoas idosas, LGBT e aqueles em
cumprimento de medida de segurança. Não havia acessibilidade para pessoas
com deficiência. As condições de vida nos dois pavilhões visitados eram
degradantes e desumanas. Ambas as instalações apresentavam extrema
superlotação, estruturas físicas deterioradas, com construções irregulares
feitas pelos próprios presos. O cabeamento elétrico estava exposto, com
muitos aparatos elétricos (TVs e ventiladores) conectados e funcionando. Não
havia camas e colchões suficientes e a Administração não fornece uniformes,
calçados, roupas de cama, toalhas, material de higiene e de limpeza
individualizados. Quando chove, há goteiras e infiltrações nos pavilhões. Os
espaços eram muito reduzidos e os internos dormiam em condições de
superlotação, sem condições mínimas de higiene. Não havia ventilação
adequada ou entrada de sol suficiente, portanto os maus cheiros e o calor nos
pavilhões são muito intensos. Há poucos de extintores de incêndio. O risco à
integridade pessoal e à vida dos detidos e dos poucos funcionários era
iminente. A presença de ‘chaveiros’, com a função de “manter a ordem” nos
pavilhões, continuava sendo habitual (CorteIDH, 2016, p. 2-3)

As condições degradantes e desumanas de imposição de penas já
configurariam por si mesmas a categoria jurídica das chamadas penas cruéis ou
degradantes, proibidas formalmente na Constituição brasileira (art. 5º, XLVII, e). Mas
não é só isso. Além dessa violência “infra-estrutural”, a violência interpessoal continua
a pôr em risco a integridade pessoal e a vida das pessoas presas (e também dos
próprios funcionários estatais que ali trabalham). Quanto a essa matéria, a Corte foi
informada pelo próprio Estado brasileiro que, entre os meses de janeiro a junho de
2016, houve 12 pessoas mortas de forma violenta no Complexo do Curado. Os
representantes dos beneficiários, por seu turno, relataram 18 casos de violência, letal
ou não, entre 1º de junho e 11 de outubro daquele mesmo ano. Diante disso, a Corte
“considerou que esses fatos refletem a continuidade da situação de extrema gravidade
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na qual se encontram os presos do Complexo do Curado, assim como da falta de
eficácia das medidas adotadas pelo Estado” (CorteIDH, 2016, p. 14).
Conor Foley, em livro editado pela International Bar Association, publicado
em 2011, também reconhece a persistência da tortura em nosso país. Com base nos
relatórios sobre a tortura no Brasil elaborados por representantes da ONU, nos
relatórios nacionais produzidos pelo próprio Estado brasileiro, em conformidade com o
parágrafo 15(a) do anexo à Resolução 5/1 do Conselho de Direitos Humanos da ONU,
e também em relatórios produzidos por organizações não governamentais como a
Human Rights Watch, a Anistia Internacional e a Pastoral Carcerária, ele afirma que:
“apesar da sua proibição absoluta tanto na legislação brasileira quanto na
internacional, a tortura permanece amplamente disseminada no Brasil” (FOLEY, 2011,
42).
A afirmação de que a tortura é um método de investigação recorrente e
incorporado à atividade policial no Brasil é bem ilustrada na pesquisa desenvolvida no
curso de seu doutorado por Marcelo Barros, ele mesmo um delegado de polícia, que
posteriormente converteu-se no livro Polícia e Tortura no Brasil: conhecendo a caixa
das maçãs podres (BARROS, 2015)20. Ele entrevistou delegados e agentes de polícia
de Pernambuco e de outras capitais brasileiras. Se muitas das pesquisas e vários dos
relatórios até aqui debatidos escutaram primordialmente a voz das vítimas da tortura,
Barros ouviu a voz de alguns perpetradores da tortura. Para ele, a tortura constitui
uma “práxis policial, uma espécie de técnica de investigação, considerada por muitos
como dotada de certo grau de ‘eficiência’ na resolução de crimes e como fonte de
benefícios profissionais aos torturadores” (BARROS, 2015, p. 2, introdução). Ele
considera, ainda, que a tortura não poderia ser explicada no Brasil apenas por um
determinismo histórico, mas que teria que ser compreendida como resultado de uma
assimilação provocada pela existência de uma “cultura organizacional” que a
estimularia (BARROS, 2015, p. 6-31, capítulo 3).
Quando ele perguntou a seus entrevistados se já haviam presenciado a
tortura alguma vez, as respostas de alguns deles ilustram bem a forma como a cultura
da tortura é assimilada e justificam por isso mesmo a sua reprodução:
Sim, logo nos primeiros contatos com a prática policial, era quase um ‘brinde’
ser levado para assistir ou colaborar com uma sessão de tortura para aprender
a ser um policial duro. A reação imediata foi pedir para sair. Mas fui
20

Tivemos acesso apenas ao livro na sua versão e-book. Nessa versão, os capítulos são separados em
tópicos com paginação autônoma. Assim, as indicações das páginas se referem ao número da página
dentro do tópico/capítulo.
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imediatamente tachada de ‘boazinha’ e de ‘covarde’, e evidentemente de mal
policial. Não servia para ser policial, pelo menos não me adequava ao molde
de polícia daquela época. (CA5, informação verbal).
Já. Bem, a priori, a minha reação logo quando entre na Polícia Civil...Você tem
aquela coisa, você leva aquele susto. É assim que funciona? Era essa imagem
que eu tinha da polícia para chegar nos resultados? Mas depois vem aquela
coisa pessoal, aquela busca pelo resultado. Você vê que aquilo em
determinados casos chegou ao resultado satisfatório. O uso da força fez com
que você realmente, diretamente praticasse a justiça. Porque você usou a força
para chegar a determinado fim e através daquela força você realmente chegou
naquele determinado fim... Então a priori era uma coisa que me incomodava,
mas depois passou a fazer parte do serviço. Em determinados casos
específicos o uso da força era necessário para chegar em determinado fim.
(A2, informação verbal).
Já, já presenciei. Era muito espancamento mesmo. Os amigos davam choque,
botavam na cadeira amarrado, aquela coisa de saco, pau-de-arara... Isso tudo
eu vi porque passei por delegacias que era comum isso de madrugada (A4,
informação verbal). (BARROS, 2015, p. 10, capítulo 3).

Nessas entrevistas, permite-se entrever que a prática da tortura – ou a
tolerância com a sua ocorrência – é justificada ora para preservar a imagem de policial
duro, padrão, adequado ao modelo; ora por um desejo de integração ao grupo
(BARROS, 2015, p. 11, capítulo 4); ora como uma racionalização para alcançar
resultados probatórios pretendidos.
Embora Marcelo Barros reconheça, na narrativa histórica que promove no
início de sua pesquisa, que a tortura no Brasil é uma “herança maldita” que antecede
em séculos o período da ditadura militar, identificando-a com o período colonial, como
já mencionado, ele não pretende na pesquisa identificar em variáveis históricas a
chave explicativa para a persistência da tortura entre nós. Ele optou nitidamente por
buscar na teoria da cultura organizacional, em teorias do comportamento e na teoria
econômica do delito as categorias que poderiam auxiliar na resposta à pergunta: por
que os policiais continuam torturando?
Sem desconhecer a importância que essa cultura organizacional tem para
a perpetuação da prática da tortura entre os policiais brasileiros, partimos aqui de uma
hipótese diversa ou, ao menos, complementar. Nossa hipótese é a de que essa cultura
organizacional foi forjada no contexto de uma sociedade que ocultou o racismo
estrutural e institucional através do discurso da democracia racial e, por não tê-lo
enfrentado adequadamente, permitiu a sua sobrevivência ao fim do colonialismo de
direito.
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6. Considerações finais: a tortura como efeito da exclusão abissal-racial.

A tortura, como um fenômeno complexo, não pode ser compreendida
como sendo decorrente de um único fator. Ela não é, por exemplo, resultado da
monstruosidade ou de distúrbios mentais de seu agente. Como a pesquisa de Barros
(2015) demonstrou, os policiais torturadores não seres estranhos. São pessoas que
buscam racionalizar suas condutas na tentativa de atender a um suposto interesse
comum de realização da justiça, de desvendamento de crimes, de proteção da
sociedade e até mesmo de garantia do direito tido por fundamental de segurança
pública. Essas justificações, aliás, têm sido cada vez mais ouvidas em discursos
oficiais de tolerância zero contra o terrorismo e contra a criminalidade urbana. Como já
referido, Barros apresentou alguns fatores da cultura organizacional da polícia para
tentar explicar a persistência da tortura em nosso país.
A pergunta que se mantém é: como essa cultura se formou e como ela
continua sendo convalidada mesmo após a disseminação das diversas gerações,
dimensões, cartas, declarações e convenções de direitos humanos? Como justificar
que tenham ocorrido diversas CPIs no sistema prisional – ao menos desde 1976 – e a
situação permaneça a mesma, com poucas melhorias e muitos retrocessos? Como
explicar o fato de que mesmo depois de 10 anos do relatório de Nigel Rodley sobre a
tortura no Brasil – e em Pernambuco, especialmente – nenhuma mudança
verdadeiramente estrutural tenha se verificado? Por que os índices de violência policial
(e de tortura em particular) no Norte global são inferiores ao de países do Sul, como o
Brasil?
A hipótese que ventilamos neste trabalho é a de que a ideia de um mundo
separado geopoliticamente por uma linha abissal nos ajuda a compreender o
fenômeno da banalização da tortura entre nós. Essa linha, como visto, foi construída
particularmente durante o período da história da colonização do mundo por países da
Europa. Ela está fundada em relações de poder que interconectam o capitalismo, o
colonialismo e o patriarcado. Com base nela, permite-se uma classificação social que
separa o “nós” dos “outros”.
Como destacado pelos pensadores do grupo Modernidade/Colonialidade,
a modernidade ocidental não pode ser compreendida sem que se tenha em mente a
ideia de exterioridade, alteridade. O moderno é compreendido em oposição ao
atrasado; o civilizado em oposição ao selvagem; os seres humanos são divididos em
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raças. A superioridade pretendida do europeu justifica a colonização dos nãoeuropeus. A raça tida como inferior pode ser escravizada. Seu sofrimento pode ser
desconsiderado. A colonialidade do ser fundamenta a existência do “nós” e dos
“outros”.
Esses “outros” simplesmente não pertencem ao “nosso” grupo social, não
produzem, não valem, são nulos ou nulificados. São estranhos, exteriores, marginais.
Esses “outros” vivem do outro lado da margem abissal. Aí, como visto, prevalece a
lógica da apropriação e da violência. Aí, os policiais podem entrar em residências sem
mandados judiciais, apropriarem-se de bens e dos corpos de seus moradores. Aí, a
violência é compreendida como “uso legítimo da força” e permite o emprego de
choques elétricos, asfixia com sacos plásticos, espancamento e abuso sexuais com os
objetos que estejam ao alcance da mão (barras de ferro, pedaços de madeira,
borracha, pneus).
Os relatórios produzidos tanto por organismos internacionais como pelos
nacionais sobre a tortura não mencionaram a categoria raça para a identificação do
perfil das vítimas. Aliás, o perfil das vítimas sequer consistiu em algum objeto de maior
preocupação nesses documentos. A desconsideração dessa possível chave
explicativa também tem muito a dizer. Esse silêncio sobre a cor dos corpos torturados
pode sim ser ele mesmo reflexo de um racismo estrutural, inclusive dos pesquisadores
ou dos relatores, especialmente se considerarmos que esses relatórios foram
produzidos, sobretudo, em estabelecimentos penais em que a seletividade racista do
sistema penal se evidencia logo no primeiro contato.
A tortura é a um só tempo, juridicamente, um crime e, sociologicamente,
uma reação social. É, aliás, uma das formas mais graves e mais violentas de reação
social. Como espécie de reação social, com ou sem caráter disciplinador, ela precisa
estar na agenda dos estudos de criminologia crítica, sobretudo, no Sul global. Se no
campo da criminologia crítica europeia a preocupação com a seletividade em geral (e
com a estigmatização simbólica, em especial) sempre esteve no centro das atenções,
servindo a divisão da sociedade em classes como critério de explicação desse
fenômeno; no Brasil, não podemos mais tardar em compreender o porquê de ser o
corpo negro aquele que pode ainda ser marcado com as chagas concretas e
intensamente dolorosas da tortura.
A

exterioridade,

a

estranheza,

a

discriminação

estereotipada,

a

diferenciação simbólica com máscaras brancas ou de classe, talvez, justifique a menor
sensibilidade dos grupos sociais com poder de implementar mudanças estruturais com
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os corpos negros torturados. Com “eles” não há empatia, isto é, não há capacidade de
com “eles” “nos” identificarmos. A inexistência de empatia entre torturadores e
torturados, embora seja algo intuitivo, não pode ser cientificamente demonstrada com
os recursos da sociologia e muito menos com os do direito. Não é difícil, contudo,
imaginar que seja ela um fator que torna mais compreensível a tolerância coletiva e a
admissão da tortura como uma prática que pode prosseguir por mais algumas
décadas. A hipótese que aqui lançamos apenas como uma primeira aproximação do
tema é esta: a tortura permaneceu, no Brasil, como um dos mais perversos efeitos da
colonialidade do ser, do saber e do poder.
A teoria da exclusão radical, abissal, de Boaventura de Sousa Santos pode
nos ajudar a entender o porquê de a construção de uma cultura organizacional de
tortura na polícia brasileira ter sido possível e continuar ainda viável. Em nossa
perspectiva, é a lógica da apropriação e da violência que predomina sobre os que
vivem do outro lado da linha abissal que autoriza tal cultura e essa persistência. É a
permanência da linha, da própria separação, que torna possível a antipatia, a
insensibilidade, a tolerância com o sofrimento do “outro”. Não dói em brancos. Não
sofremos “nós”.
Reconhecemos, por outo lado, a carência de dados sobre o perfil das
vítimas de tortura assim como de estudos no campo da criminologia crítica que
adotem a questão racial como hipótese, variável ou chave explicativa para
compreender o funcionamento estrutural dos aparelhos estatais de reação social,
assim como pretendem fazer os membros do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica
(CALAZANS, 2016).
O que fazer para mudar essa cultura? É possível alterar a estrutura de
funcionamento racista do sistema penal brasileiro com reformas dentro do paradigma
político, econômico e constitucional em vigor? Qual o papel de instituições como o
Ministério Público e a Defensoria Pública no enfrentamento e prevenção da tortura? E
as organizações não governamentais? O que podem elas fazer além da emissão e
reedição de relatórios? E, ainda, como os criminólogos e as criminólogas críticas
podem contribuir para enfrentar o racismo, que é também epistemológico?
Essas são perguntas que emergem deste trabalho e que não
conseguiríamos responder neste espaço restrito, mas que servem, ao menos, de guia
para futuras pesquisas. Afinal, Amarildo, Cláudia, Saul, Sebastião, Sérgio, Giovane,
Severino, Marco Antônio, Samek, Edson, Luís, Marli, Rosana, Maria do Carmo,
Marinaldo, Djalma, Hitálio, Flávio, Alexandre, Leonardo, Marcos, Jorge, Humberto,

25

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

26

José, João, Arlindo, Zinho, Laurimar e Jefferson, entre outras vítimas da violência
policial cotidiana merecem não só “comissões da verdade” e gritos de “nunca mais”,
mas também mudanças verdadeiramente estruturais.
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Introdução
Em 1920, 67,7% das pessoas com idade entre 12 e 18 anos, presas pela
polícia, na cidade do Recife, eram negras. Em 2015, 89,4% dos adolescentes presos,
na mesma cidade, eram também negros. Além de negros, essas pessoas, separadas
por quase um século em suas existências, eram também pobres, com baixa renda e
ocupavam empregos com baixa remuneração.
Esses dados nos instigaram na produção do presente trabalho. O que
explicaria a permanência no padrão de seleção policial por mais de um século? Nossa
pesquisa é mais ampla e consiste em uma etnografia na Delegacia de Polícia da
Criança e do Adolescente (DPCA), na capital pernambucana, através da qual
procuramos entender os padrões de suspeição empreendidos pelas polícias militar e
civil, subsidiando o nosso olhar com pesquisas quantitativas acerca das apreensões
dos adolescentes.
Aqui, porém, pusemos em contraste os dados de hoje com informações sobre
a atuação da polícia no passado. De 1920 a 2015, a cidade do Recife se alterou
bastante, mas o povo negro continua ocupando espaços de vulnerabilidade e
assumindo estereótipos negativos em nossa sociedade, dentre os quais o de
criminoso. Em programas televisivos ou no padrão de atuação policial, a imagem do
crime em si parece estar ligada à dos jovens com os quais cruzamos na DPCA.
Neste artigo, refletimos primeiramente, sobre o mito da democracia racial
seus pressupostos, em autores que descreviam uma convivência pacífica entre
brancos e negros, ao mesmo tempo em que confirmavam certa inabilidade dos negros
para a vida social, já que teriam sido brutalizados pela escravidão. A saída estaria,
portanto, em um processo de disciplinamento desse povo e uma abolição construída
pacificamente, com a cautela que nos afastasse de experiências como a da libertação
dos escravos no Haiti.
Em um segundo momento, demonstramos como a construção de aparatos de
controle social no século XIX estava francamente ligada a um “medo branco de almas
negras”, e, portanto, a uma necessidade de conter a população liberta nas cidades e
as insurreições negras ocorridas naquele momento histórico. Sendo assim, o racismo
teria sido fundamental na formação das estruturas de vigilância e segurança e, dentre
elas, a própria polícia.

1
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Por fim, contrastamos os dados de prisões realizadas em 1920 e 2015,
demonstrando uma permanência no perfil do selecionável pela polícia, na cidade do
Recife.
I O mito da democracia racial e a negação do racismo institucional
Há uma noção corrente de que Brasil constituiria uma nação mestiça marcada
pela afetuosidade, harmonia entre as raças e riqueza cultural. Esses elementos,
principalmente a partir da obra de Gilberto Freyre (1933), passaram a compor de
forma positiva nossa identidade nacional, principalmente quando enfatizavam a
convivência harmônica da Casa Grande com a Senzala.
Convém destacar que, antes mesmo da obra de Gilberto Freire, havia, no
Brasil, no final do século XIX, um pensamento que representava a escravidão
brasileira como uma experiência muito menos traumática do que aquela vivenciada
por escravos negros na América do Norte (SANTOS, 2002, 84) e que era
atravessada por relações de amistosidade entre senhores e escravos. O seguinte
trecho de uma carta de Louis Couty ao senador francês Shoelder é elucidativo:
No Brasil, não somente o preconceito de raça não existe e as uniões
frequentes entre cores diferentes têm formado uma população
mestiça numerosa e importante, mas os negros livres e mestiços,
estão inteiramente misturados à população branca; eles têm com ela
relações íntimas e diárias e lutam pela vida nas mesmas condições
(COUTY, 1881, s.p apud SANTOS, 2002)

Sendo assim, o processo de abolição deveria ser feito de maneira pacífica e
sem opor negros e brancos, em uma saída conciliatória que demonstra receio em
relação às sublevações escravas do Haiti e dos Estados Unidos (CHALHOUB, S.
1988, p. 84) e, ao mesmo tempo, que demarca a inferioridade do negro, brutalizado e
bestializado pelo regime escravista. Ele precisaria, então, ser integrado à ordem social
a partir de uma educação cívica e civilizatória. Neste sentido, são algumas passagens
de Joaquim Nabuco em “O abolicionismo”:
A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil,
muito menos por insurreições ou atentados locais. (...) É, assim, no
Parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas
ruas e praças das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa
da liberdade. Em semelhante luta, a violência, o crime, o
desencadeamento de ódios acalentados, só pode ser prejudicial ao
lado que tem por si o direito, a justiça, a procuração dos oprimidos e
os votos da humanidade toda (NABUCO, 2012, p. 28-29)

A causa da liberdade deveria ser, então, ganha no Parlamento, longe dos
quilombos, longe dos conflitos, longe de eventuais acirramentos sociais. Algumas
décadas depois, essa “unidade” será tratada como a grande potência do povo
2
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brasileiro, atropelando até mesmo as concepções racistas que viam no Brasil da
mestiçagem o Brasil degenerado1.
A construção do mito da democracia racial deu-se, aliás, em um momento
histórico estratégico: a década de 1930, com o governo de inspiração facista de
Vargas, buscou cristalizar a imagem de uma nação coesa e homogênea. Esta
homogeneidade artificial, no entanto, foi construída a partir do lugar de privilégio do
branco, que continuava a deter, findo o regime escravista, o poder de representação
dos povos não-brancos. Nessa nação pacífica, não deveria haver espaço para as
diversas insurgências negras (daí, também, a necessidade de um discurso
abolicionista pela via parlamentar), o país que se queria civilizado tinha de se querer
branco.
“(...) na sociedade abrangente (capitalista) a filosofia de uma
“democracia racial” (que conserva e preserva os valores
discriminatórios no nível das relações interétnicas) se apresentaria
como filosofia vitoriosa e, com isto, teríamos a unidade orgânica da
sociedade brasileira e uma nação civilizada, ocidental, cristã, branca
e capitalista. No entanto, o que significaria concretamente esta
conclusão?
Basicamente, manter a sujeição de classes, segmentos e grupos
dominados e discriminados. Na sociedade de capitalismo dependente
que se estabeleceu no Brasil, após a Abolição, necessitou-se de uma
filosofia que desse cobertura ideológica a uma situação de
antagonismo permanente, mascarando-a como sendo uma situação
não-competitiva. Com isto, o aparelho de dominação procuraria
manter os estratos e as classes oprimidas em seu devido espaço
social e, para isto, havia a necessidade de se neutralizar todos os
grupos de resistência – ideológicos, sociais, culturais, políticos e
religiosos – dos dominados.” (MOURA, 1988, p. 55)

A negação do racismo traz múltiplas implicações para a nossa sociedade,
dentre as quais a falsa percepção de que, dada a igualdade entre negros e brancos, o
êxito dessas pessoas em ganhos de papeis sociais positivos diz respeito unicamente
aos seus esforços pessoais. No campo dos sistemas de justiça criminal, tal assertiva
reverte-se em uma ampla aceitação de que negros e negras, não obstante serem mais
selecionados pelas agências de polícia, o são porque estão em situação de maior
vulnerabilidade social. Desse modo, naturaliza-se o racismo institucional2.

1

No final do século XIX e início do século XX, o racismo científico operou, no Brasil,
registrando a inferioridade do negro e, ao mesmo tempo, demonstrando que o atraso brasileiro
decorria de uma mestiçagem que favorecia a proliferação de raças degeneradas. O
branqueamento tornou-se um projeto de Estado para uma nova sociedade e uma verdadeira
saída para teóricos sociais (SANTOS, 2002, p. 105), algo que será invertido no pensamento
freyreano.
2
O racismo institucional se refere “a práticas discriminatórias que não estão explicitamente
definidas na lei ou codificadas na política, mas são reproduzidas (intencionalmente ou não) nas
rotinas, administrações, normas, hábitos e práticas profissionais de instituições de educação,
controle social, tecnociência ou cultura” (AMAR, 2005, p. 231).
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Em nosso campo de pesquisa, na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança
e ao Adolescente, a maioria dos adolescentes que chegam apreendidos é negra.
Certa vez, perguntamos o porquê de um policial militar não assinalar, no Boletim de
Ocorrência, o item referente à raça do jovem. Prontamente, ele nos disse: “isso não
importa”.
Em uma pesquisa realizada por Geová da Silva Barros na cidade do Recife,
em 2004, acerca da atuação da Polícia Militar, verificou-se que 81,6% das pessoas
abordadas eram pardas e pretas, embora elas correspondessem a 53,22% da
população recifense (BARROS, 2008, p. 144). A filtragem racial do elemento suspeito
parece evidente e chegou até mesmo a ser verbalizada por policiais entrevistados pelo
autor. Em uma das falas, um soldado da PM asseverou que “normalmente, numa
abordagem, se aborda primeiro os pretos” (BARROS, 2008, p. 145).
O mesmo será percebido em nossa pesquisa com os dados quantitativos
relativos às abordagens de jovens em 2015 e também no início do século XX, em
1920, sugerindo uma continuidade, no imaginário social, do negro como elemento
perigoso, percepção esta fortemente construída ao longo do século XIX, conforme
desenvolveremos no próximo tópico.
2 A construção social do negro como ameaça à vida em sociedade no Brasil
Como já destacado, no final do século XIX, quase meio século antes da ideia
de democracia racial sistematizada e expandida a nível internacional por FREYRE
(1933), tentava-se escamotear o assujeitamento e controle do negro no Brasil a partir
da ideia de convivência harmônica entre brancos e negros. Ora o senhor incorporava a
figura do “padrinho” que acolhe e abriga os seus, ora o negro é o incapaz que
necessita da condução civilizadora do branco. Assim se compunha a narrativa
“branda” do controle exercido sobre as populações negras.
No entanto, longe de ser brando, tal controle utilizou-se do aparato punitivo
em construção para se realizar. O Código Criminal do Império, de 1830, por exemplo,
fruto de uma ambiguidade à brasileira – o liberalismo escravista – foi promulgado na
“esteira dos medos das insurreições, nas expectativas de que à nação independente
de 1822, sobreviessem os direitos plenos de seu povo mestiço” (BATISTA, p. 135) e
despendia ao corpo negro um tratamento diferente daquele dado ao corpo branco,
reservando àquele as penas mais cruéis como a de morte, galés e açoite. Tal
documento legislativo é uma resposta às sublevações escravas e populares ocorridas
no Brasil nas primeiras décadas do século XIX e, ao mesmo tempo, transporta a
desumanidade das práticas escravistas para as práticas dos sistemas punitivos.
4
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Como narra Vera Malaguti Batista (2003), nas cidades brasileiras em
formação, negros e mulatos3, forros, escravos ou livres, que circulavam, misturavamse e camuflavam-se nas multidões, suscitando o temor das elites brancas, já
assombradas pelo fantasma do Haiti. Era preciso organizar o espaço público e torná-lo
apto a se enquadrar num determinado padrão (europeizado) de civilização, o que
passava pelo controle à excessiva mobilidade dos indesejáveis. Nesse cenário,
apresentam-se dois movimentos distintos, mas complementares: a criminalização de
atividades que pudessem ser associadas a negros e mulatos e a identificação destes
com a sujeira e as doenças que ameaçavam a vida nas cidades.
Diferentemente do que ocorria nas propriedades rurais, onde o espaço
público era praticamente inexistente e toda a vida transcorria sob o olhar vigilante do
senhor e de seus empregados, nas cidades havia certa mobilidade, possibilitada pelo
amálgama populacional. E era nesse espaço que a circulação intensa de negros e
mulatos causava espanto e evidenciava o crescimento do “Brasil de cor”. Para
controlar este contingente populacional, as forças privadas organizadas pelos
senhores em seus domínios já não bastavam, era preciso deixar a questão para o
controle público, o que se faz através da criação da polícia.
De alguma forma, o controle penal já se modificava desde o século XVIII no
Brasil, com o surgimento de uma economia extrativista, a demandar uma estrutura de
contenção que fosse além dos engenhos coloniais. Mas, como destaca Evandro Piza
Duarte (2011, p. 165):
Se os quilombos colocaram na agenda política a necessidade de
forças regulares para além daquelas municipais que eram
inicialmente a reunião de forças dos senhores locais, a cidade
colocará em pauta a constituição de um espaço público, onde os
conflitos se davam cotidianamente entre os diferentes grupos sociais
e, portanto, de um controle público desse espaço.

Assim, a legislação penal brasileira acolheu a tendência, passando a prever
como infração penal as ações de vadiagem, mendicância, capoeiragem, além, claro,
da repressão aos pequenos furtos. Construía-se um sistema de repressão à
ociosidade, bem representado pela proposta do ministro Ferreira Viana, feita em 1888,
na Câmara dos Deputados4.
A polícia surge, nesse contexto, com uma demanda bastante específica de
lidar com as ilegalidades populares, em grande medida atreladas à “horda” de

3

Cientes da etimologia da palavra, que tem origem no termo mula, e do racismo em que
implica, utilizamos o termo como referência aos discursos da época.
4
O projeto de Ferreira Viana previa a criminalização de todas essas ilegalidades populares e
foi apresentado alguns dias após a aprovação da Lei Áurea.
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escravos recém-chegada às cidades. As pesquisas sobre a atuação policial na
metade do século XIX observam que suas ações visavam condutas de desordeiros,
capoeiras e embriagados (SOUZA, 2006, p. 62). Esse padrão se repetirá em nossa
pesquisa sobre as prisões policiais em 1920.
Ao que parece, portanto, a simples aglomeração de negros ameaça a ordem
e incita o controle, a tal ponto que pode sofrer punições o branco que permite
aglomeração negra em frente a seu estabelecimento comercial. Do mesmo modo, é
punível a comercialização de bens adquiridos destes indivíduos indesejáveis. Em
suma, criminaliza-se qualquer conduta que possa favorecer a mobilidade negra, de
tal modo que o que se combate é a própria vida negra.
Fora do sistema de justiça criminal, existiam também estratégias importantes
de controle. Lembremos que, a partir da Revolução Industrial, com a necessidade de
formação de mão-de-obra, longevidade e manutenção de vidas saudáveis torna-se
uma questão de interesse público. O controle da higiene transforma-se, na Europa,
em matéria relevante. No Brasil, o processo civilizador vai trazer esta questão para a
pauta, com a “sutileza” de que negros e mulatos serão identificados com os miasmas
causadores de doença que era necessário combater (BATISTA, 2003, p.163). Em
outras palavras: era preciso limpar as cidades da ameaça negra.
Estes processos resultaram e, de certo modo, foram também fruto, na
representação social dos negros enquanto sujos, perigosos e patológicos. Religião,
cultura e práticas sociais, no que pudesse guardar alguma relação com a vida negra,
marcava-se, assim, enquanto incivilidade. É evidente que tais representações
racializadas são relacionais: a imagem do cidadão de bem, trabalhador, asseado,
civilizado é parte da construção da branquitude, insustentável sem seu pólo oposto,
subalterno.
Traçado este panorama, podemos dizer, partindo do pensamento de Michel
Misse (2008) – e racializando-o –, que semelhante distanciamento social deságua em
um processo de acusação social, alçando os indesejáveis à condição de sujeitos
criminais.
O processo de acusação social incorre na forma de racionalização com
dimensões amplas e violentas contra determinados indivíduos que se encaixem em
tipos sociais negativos, principalmente na esfera pública, onde funciona como
dispositivos que determinam o começo e o fim da construção social do crime vindo a
solidificar o que Misse (1999) identifica como sujeição criminal.

6
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A acusação social permite, nos termos das relações construídas na
sociedade brasileira, a identificação e exposição de indivíduos que praticam condutas
tidas como indesejáveis. Em certas situações, no entanto, a acusação social assume
graves proporções. Deixa de interessar se, de fato, condutas indesejáveis foram
praticadas e o foco se desloca para os aspectos subjetivos do indivíduo, que se torna
o verdadeiro objeto de controle e dominação. Podemos dizer, em síntese, que é este
movimento que se observa sobre as populações negras no Brasil.
Segundo Michel Misse (2008, p.15), quando a ênfase recai sobre a
transgressão, e não sobre o sujeito transgressor, há uma minimização entre o fato e a
lei a ser aplicada, ou seja, o processo de subsunção entre essas duas esferas passa a
ocorrer com a separação entre as leis, códigos éticos e morais e os elementos
subjetivos que compõem o indivíduo.
Nesse sentido, o direcionamento de estruturas de controle social é voltado
para aspectos subjetivos, como determinados padrões de posturas do indivíduo,
localidade, aspectos raciais, culturais e morais que de certa forma fugiriam dos
paradigmas do “homem cordial”, sendo esse processo de distanciamento social
transformado em acusações sociais. Sendo assim, a caracterização do tipo criminoso
independe da prática de qualquer transgressão legal, basta o encaixe nos paradigmas
que o definem como tipo social negativo. Conforme segue:
Na modernidade, com a ênfase posta na racionalidade da ação e no autocontrole, as
nuances apontam principalmente para um sujeito, fazendo dele e de sua subjetividade
o ponto de ancoragem da acusação. Constituem-se diferentes tipos sociais segundo a
regularidade esperada de que indivíduos sigam variados cursos de ação reprováveis.
(MISSE, 2008, p.15)

Conforme verificaremos nos resultados da nossa pesquisa, abaixo descritos,
o perfil dos sujeitos presos pela polícia em 1920 e em 2015 não se alterou. São
jovens, negros, com reduzida renda e baixa escolaridade. Interpretamos essa
persistência como o resultado da construção do negro como um tipo social negativo e
perigoso, processo que se desenvolveu largamente ao longo do século XIX, conforme
demonstramos acima, e que se repete nas percepções policiais sobre suspeitos no
século XX e XXI.
3 A RAÇA COMO FATOR DETERMINANTE NA CONSTRUÇÃO DO TIPO SOCIAL
CRIMINOSO NA CIDADE DO RECIFE
Luciano Oliveira (2008), ao se debruçar sobre o fenômeno da violência, nos
termos e dimensões que o vivemos no Brasil, interpreta estas questões como
verdadeiro problema civilizacional. Na concepção do autor, a violência é um elemento
estrutural da nossa sociedade.
7
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[...] diferentemente do que ocorreu na Europa, não tivemos aqui uma
sociedade disciplinar – ou “civilizada”, no termo de Elias, ou
“apaziguada”, como quer Chesnais –, mas uma sociedade violenta,
uma sociedade onde nunca houve a universalização da escola, onde
os aparelhos da justiça penal sempre foram brutais e muito pouco
eficazes, para dizer o mínimo, e onde, finalmente, uma imensa força
de trabalho, miserável e informal, não possibilitou – e possibilita cada
vez menos, em um planeta dominado pela revolução tecnológica e
pela globalização – a constituição de um mundo do trabalho
hegemonicamente enquadrado pelo dispositivo da fábrica.
(OLIVEIRA, 2011, p.334)

Os dados expostos acima nos mostram que, apesar da violência ser um
elemento estruturante da sociedade brasileira, em dimensões que fogem à ideia de
sociedade

disciplinar

nos

termos

foucaultianos,

nossas

instituições

matam

majoritariamente jovens pobres e negros. A construção do tipo social negativo no
Brasil, o indivíduo que representaria a ameaça à vida social na sociedade brasileira
continua desaguando no aspecto racial.
Em trabalho de importância fundante para o deslocamento racial da
Criminologia Crítica brasileira, Ana Luíza Flauzina analisa como violência e racismo
manifestam-se, no país, enquanto genocídio da juventude negra. Incorporando
também elementos da teoria foucaultiana, a autora explica como, ao longo da história
do Brasil, houve diferentes manifestações de produção de controle, contenção e morte
ancoradas em um biopoder. Os corpos negros como mercadoria barata, como símbolo
de degenerescência, como problema sanitário, como tradução do inimigo a ser
exterminado: todas estas são representações e práticas aos quais os negros foram
historicamente submetidos.
Os mecanismos institucionais e não-institucionais de controle legitimam o
processo de assujeitamento de parte da população dentro do fluxo determinado pelas
suas próprias redes de controle. Perspectivas baseadas nas prerrogativas de
produção e participação se contrapõem ao banimento dos sujeitos identificados como
perigosos. Perigo que deve ser banido através do seu isolamento no cárcere,
manicômio, casas de internação ou pela própria exclusão de bens e instrumentos
básicos para sobrevivência.
O recado mais claro e atordoante deste cenário não se limita ao fato de os
corpos negros somarem a maior parte dos alvos do homicídio no país, mas que
a eliminação física tem por base a inviabilização do segmento enquanto
coletividade. Ou seja, os números que revelam o grau de vitimização da
juventude negra apontam para um projeto que investe claramente contra o
futuro, contra as possibilidades de todo um contingente existir e se reproduzir.
Não há flagrante mais incontestável de uma política de extermínio em massa:
deve-se matar os negros em quatidade, atingindo preferencialmente os jovens
enquanto cerne vital da continuidade de existência do grupo. Dentro dessa
perspectiva, o aumento das taxas de vitimização da juventude ao longo da
última década revela que não se trata de um processo herdade de um passado
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que tende a desfalecer, mas, ao contrário, de um investimento diuturnamente
renovado, em que o Estado, como sócio majoritário, não poderia mesmo
intervir. (FLAUZINA, 2006, p.116-117)

Com base nos dados a seguir, tentamos identificar quem são esses
adolescentes em Pernambuco que são construídos como agentes perigosos e alvos
dos instrumentos de controle. Os dados abaixo, relativos ao ano de 2015, encontramse nos relatórios da Unidade de Atendimento Inicial em Recife – UNIAI, e são
referentes ao período de Janeiro à Dezembro de 2015. Os dados expõem a cor, a
partir da autoclassificação dos adolescentes que foram abordados pela polícia e se
encontram no UNIAI aguardando a decisão do juiz que definirá pela aplicação das
medidas socioeducativas (ECA) ou pela liberação do adolescente.
No que toca aos dados de 1920, procedemos a uma busca no material do
Arquivo Histórico da cidade do Recife. Após percorrer diversas fontes (livros de
registros da Casa de Detenção do Recife, livro de ofícios da polícia e prontuários da
casa de detenção), fomos orientados a buscar os livros de registros de prisões
realizadas pela polícia. São diversos livros, de vários anos, alguns mais e outros
menos conservados.
Escolhemos, então, o ano de 1920. O momento pareceu-nos adequado,
porque os livros poderiam estar melhor conservados. Feito isso, fotografamos todas as
páginas do livro, totalizado 308 páginas. Ao todo, há o registro de 1232 prisões,
contendo informações relativas ao nome do/a preso/a, filiação, origem, estado civil,
cor, sinais característicos, autoridade que determinou a prisão, motivo da prisão, data
da prisão e data da liberação e informações adicionais.
Escolhemos dois meses para tratar: setembro e outubro. A escolha foi
aleatória, pois, ao organizar os arquivos fotográficos e passar a alimentar o banco,
foram os meses que primeiro apareceram. Desse modo, tínhamos tais informações
completas descritas em nossa base de dados.
Construímos uma tabela no programa Excel e, ao final, tratamos os dados
quantitativamente com a ajuda do SPSS 17.0, gerando simples frequências e
cruzando variáveis. Trata-se, portanto, de um trabalho que descreve tais frequências,
não tendo sido realizado qualquer teste estatístico.
Ao total, foram 232 prisões registradas no período analisado. Dessas, as
informações estavam completamente prejudicadas em função da deterioração do
papel em três casos, mas, em outros, perdeu-se parte das informações. Porém, os
percentuais serão sempre calculados com base no total de prisões (232), ou no total
9
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de prisões de homens (135) e de mulheres (81), quando forem dados relativos a
algum desses sexos. No caso de percentuais baseados na cor, os dados gerais serão
calculados com base no total (232) ou em relação ao total de brancos válidos (81) e
negros válidos (135).
Primeiramente, registre-se a informação relativa à cor dos adolescentes hoje.
Tabela 1 – A cor do adolescente (2015)
Amarela

1

0.0%

Branca

272

10,5%

Negra

506

19,5%

2

0,1%

1.812

69,9%

0

0,0%

2.593

100,0%

Índia
Parda
Não informada
TOTAL

Dados retirados dos relatórios do UNIAI referentes ao período de Janeiro- Dezembro 2015.

Como se observa, se seguirmos o critério de reunir negros e pardos 5, eles
chegam a representar 89,4% dos adolescentes apreendidos.
Nos meses de setembro e outubro de 1920, de um total de 232 prisões
ocorridas, 50% foram de homens negros, 30,6%, de homens brancos, 8,18% de
mulheres negras e 5,17% de mulheres brancas. Como se observa, 58,18% das
prisões era de pessoas negras. Considerando somente as prisões das mulheres,
61,2% são de mulheres negras.
O primeiro dado interessante, portanto, é o de que a população negra era,
nesse momento, mais exposta à seleção policial.

Tabela 2: cor e sexo (percentual) – 1920
Cor/sexo
Mulheres
Homens
Branca
38,7
35,8
Negra
61,2
58,5
Ilegível
3,2
5,5
Fonte: Arquivo histórico da cidade do Recife/Elaboração própria
5

Aqui, seguimos a tendência do IBGE e do IPEA de agregar negros e pardos, porque
representam o grupo racial negro, bastante demarcado social e economicamente em relação
ao grupo social branco. (GOMES, 2005, p. 38)
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Dessas 232 pessoas, 22% tinham menos de 18 anos. Destaque-se que, em
1920, não era possível falar tecnicamente em adolescentes como hoje o fazemos.
Ainda vigorava, no Brasil, o Código Penal dos Estados Unidos, de 1889, que fixava
aos 14 anos a idade para a imputabilidade penal, podendo esta ser estabelecida até
mesmo para aqueles entre 9 e 14, caso houvesse a prova do discernimento.
Porém, é exatamente no contexto de ordenação das cidades brasileiras no
final do século XIX e início do século XX, conforme destacamos acima, que também
surge a questão do adolescente e do menor como um problema. Segundo Liana de
Paula:
[...] foi nesse contexto que a presença de crianças e adolescentes
pobres nas ruas das cidades e seu eventual envolvimento com atos
ilícitos passaram a ser vistos como um problema social, que ficaria
conhecido como a “questão do menor” (PAULA, 2015, p. 29).

No caso apenas dos menores de 18 anos, idade esta que fixamos apenas a
título comparativo com o ano de 2015, 62,7% eram negros.
No que diz respeito ao tipo infracional prevalente em 2015, o tráfico de drogas
apresenta-se como a principal conduta, seguida da de roubo e porte ilegal de arma de
fogo. Em trabalho de Vera Batista, realizado com dados da justiça infracional carioca
de 1968 a 1988, ela observa um crescimento de 47,5% das apreensões por tráfico de
drogas de 1978 a 1983 (BATISTA, 2003a, p. 94), demonstrando a já tendente
crescente criminalização desses meninos e meninas através das investidas contra as
drogas, que se agrava substancialmente na década de 2000.
Tabela 3 – Tipo infracional (percentual) - 2015
32,8
Tráfico de drogas
Roubo

26,7

Porte ilegal de arma
de fogo

8,2

Lesão corporal

2,6

Furto
Outros

2
27,7

Em 1920, a distribuição das ilegalidades selecionadas pela polícia fica da
seguinte maneira:
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Tabela 7 - Crime6 – Menores de 18 anos - 1920
Desordem
17,6
Gatuno

68,6

Ilegível

2,0

Loucura

5,9

Vagabundo

5,9

Total

100,0

Ontem e hoje, as apreensões policiais visam, substancialmente, as camadas
populares da sociedade, dado que se reforça com as informações sobre o perfil
socioeconômico desses adolescentes.
Tabela 3 – Renda Familiar - 2015
Menos de 01 salário mínimo
474

18.3%

Entre 01 e 02 SM

1.307

50.4%

Entre 02 e 03 SM

159

6.1%

Entre 03 e 05 SM

30

1.2%

Entre 05 e 07 SM

5

0.2%

Entre 07 e 10 SM

2

0.1%

Entre 15 e 20 SM

1

0.0%

81

3.1%

534

20.6%

2.593

100,0%

Ignorada
Não Informado
TOTAL

Dados retirados dos relatórios do UNIAI referentes ao período de JaneiroDezembro 2015.

6

Destaque-se que os crimes anotados nos registros policiais não correspondem exatamente
aos tipos penais. O mesmo foi observado por Souza, inclusive no que toca ao termo “gatuno”:
“o termo gatuno tem um colorido todo especial, indicando tanto ladrões, batedores de carteira,
golpistas, mas também outros atos e indivíduos que não eram inscritos em nenhuma outra
forma de classificação. Ressalte-se também que esse termo não tem presença na legislação
penal. No começo da Primeira República, parece que a polícia pretendia usar as prisões como
uma forma de caracterização dos criminosos, e não dos crimes, como habituais” (SOUZA,
2006, p. 69).
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Tabela 4 – Situação Escolar - 2015
Estuda Atualmente
884

34,1%

Não Estuda Atualmente

1.304

50,3%

Mat. E não frequenta

4

0,2%

Mat. E frequenta

0

0.0%

Nunca Estudou

2

0,1%

Ignorado

2

0.1%

397

15,3%

2.593

100,0%

Não Informado
TOTAL

Dados retirados dos relatórios do UNIAI referentes ao período de JaneiroDezembro 2015.
Estes dados dão conta de que 89,4% dos adolescentes encaminhados ao
UNIAI em 2015 são negros ou pardos, ao passo que apenas 10,5% são brancos.
Podemos extrair também que o jovem selecionado em ações policiais é pobre e de
baixa escolaridade.
Em 1920, não havia nos registros policiais a informação acerca da
escolaridade e renda das pessoas apreendidas. Entretanto, havia a profissão que eles
desempenhavam, o que é um indicativo da condição socioeconômica que ostentavam.
Tabela 5- Ocupação dos menores de 18 anos (percentual) - 1920
Criado
9,8
Funcionário de
estado

2,0

Gazeteiro

2,0

Ilegível

3,9

Jornaleiro

72,5

Sem ocupação

7,8

Serviços
domésticos

2,0

Total

100,0

Fonte: Arquivo histórico da cidade do Recife/Elaboração própria
Ao que se observa, o perfil do preso no início do século XX e início do século
XXI não parece se alterar e a prevalência de pessoas negras parece reforçar a
13
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existência de um racismo institucional que guia, consciente ou inconscientemente, a
atuação dos policiais.
Durante nossa pesquisa de campo, na sede da delegacia, pudemos detectar,
através da observação e de conversas com agentes da Polícia Civil e da Polícia
Militar, alguns critérios que guiam a ação policial.
Em primeiro lugar, junto ao perfil racial dominante nos jovens levados à
delegacia, podemos dizer que percebemos um padrão nas vestimentas e no modo de
se portar. Via de regra, os rapazes se apresentam de calção de praia, camiseta
regata, boné e cabelo descolorido. As moças, por sua vez, usam shorts curtos e tops
ou blusas tomara-que-caia. Em mais de uma ocasião, os policiais, civis ou militares, já
se referiram à imagem dos jovens como uma “prova” de seu “mau caráter”, de sua
marginalidade. Frases como “a gente já vê pela cara” são uma constante.
Dito isto, cabe discutir, na sequência, a forma como a polícia chega, em
muitas ocasiões, aos supostos autores de crime. Em muitos dos casos que tivemos a
oportunidade de acompanhar, a vítima procurava a polícia para relatar a ocorrência. A
polícia, então, circulava pelas imediações à procura do autor do fato. O
impressionante, nestes depoimentos, é a atuação certeira da polícia, que parece saber
exatamente aonde ir para localizar o suposto autor. Aliás, questionados, os policiais
muitas vezes dizem já conhecer a região e saber onde localizar os supostos
criminosos.
Com isto, colocam-se algumas questões. Em primeiro lugar, destaque-se a
indiferença perante a possibilidade de que o indivíduo abordado não seja, de fato,
autor do crime. Não raro as ocorrências se dão de madrugada, em situações em que a
vítima não tem condições de identificar o agressor. Em segundo lugar, observe-se que
o direcionamento da polícia obedece, mais uma vez, a padrões raciais, visto que os
abordados são quase sempre jovens negros e pobres das periferias. O fato delituoso,
bem se vê, é dado como inerente ao comportamento daquele sujeito que se destaca.
Outra variável observada no campo foi a regularidade de certos bairros como
cenário dos fatos delituosos. Em conversas com os PMs, fomos informados de que
suas ações são planejadas a partir de um banco de dados alimentado a partir das
ocorrências de determinado período de tempo. Neste banco, dentre outras coisas,
constam gráficos com os bairros onde mais houve ocorrências. Os bairros que
estiverem no topo da listagem passam a ser, então, alvo preferencial da ação da
polícia.
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Analisando esta forma de planejamento, podemos destacar algumas
questões. Primeiramente, conforme admitido pelos próprios PMs, os bairros em que
mais se registram ocorrências compõem sempre a periferia da cidade. É nestes
bairros compostos por populações de baixa renda e escolaridade, que podemos
identificar com maior facilidade aquelas moças e rapazes “de cara suspeita” a que nos
referíamos antes. Estas estatísticas não significam, no entanto, que os índices de
criminalidade nos demais bairros da cidade sejam necessariamente inferiores, apenas
referenciam que ali a polícia não atuou com a mesma constância.
No caso, estaríamos diante, então, de uma seleção guiada pelo estereótipo
do criminoso, algo digno das teorias antropológicas do início do século passado, como
já exposto no início do texto. Mas, ao mesmo tempo em que podemos inferir que esta
seleção viciada é fruto da memória racista do sistema de controle de justiça no Brasil,
devemos destacar que ela também atua na produção deste controle baseado nas
características dos sujeitos. Isso porque, à medida que as estatísticas funcionam como
guia de ações futuras, os mesmos bairros, negros e pobres, perpetuam-se como alvos
prioritários da polícia.
4 CONCLUSÃO
Diante do quanto foi discutido no presente artigo, notamos que a dinâmica
social brasileira, particularmente no que toca ao funcionamento do sistema de controle
de justiça criminal, deixa transparecer o fato de que nossa memória social, ainda que
desprezada ou, pior, transformada em tabu, está bastante viva.
Pós 1988, anunciamos a vida num país democrático. Já não há mais, como
no Império, legitimidade institucional para uma igualdade de pares, em que direitos
são avaliados a partir de posses. Ainda assim, há algo fora do lugar quando pensamos
na construção da cidadania plena.
Num espaço de tempo de mais de cem anos, os papeis sociais de
subalternidade e liderança não parecem ter se alterado significativamente. Negras e
negros ainda ocupam a base da pirâmide social, embora tenham se convertido em
trabalhadores livres integrados (ainda que de maneira marginal) à estrutura capitalista
vigente. O perfil da civilidade também não sofreu profundas modificações: o cidadão
de bem é branco, pertencente às classes médias e altas e transita, polido e bem
educado, pelos espaços que a cidade formal lhe põe à disposição.
A “resposta” empírica para este jogo paradoxal entre igualdade e disparidade
talvez seja, simplesmente, a de que são tantas as formas de cidadania quantas forem
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as cidades, as civitas. E o fato é que, mesmo não submetido a um apartheid explícito,
o Brasil convive com a construção destas duas civilidades contrastantes: a
hegemônica, branca, e a negra, subalternizada. Se a civilidade branca detém o poder
de anunciar-se, o mesmo não se pode dizer da (in)civilidade negra. A construção de
discursos sobre esta última, semelhante ao que se dava no Império, é monopolizada
por uma elite branca que, a um só tempo, com ela convive, mas a desconhece nos
espaços que lhe destina.
A cidade negra, herdeira dos cortiços e mocambos onde se amontoavam
escravos e forros, ainda se localiza nas periferias e é berço de formas de expressão
marginalizadas e desconhecidas, pelo que, é provável, causa medo ainda hoje e
suscita demandas de vigilância e controle. Consideremos que nossos mecanismos de
controle social, em sua gênese, são racistas, pois voltados a um fim precípuo: o
controle do que era tido, pela mentalidade do século XIX, como a ameaça negra. E,
em mais cem anos, embora a fundamentação do poder tenha se alterado, não houve
rompimentos com sua base. Se já não é necessário criminalizar rodas de capoeira,
pode-se, por exemplo, eleger bairros tidos como perigosos como alvos da ação policial
e a isto chamar planejamento na segurança pública. Assim, não se discutirá o recorte
efetuado sobre a população suspeita, ainda que ele exista, disfarçado sob a aparente
racionalidade do sistema.
Como mencionado, convivemos com um processo de transformação de
nossa própria história em tabu: a violência do sistema escravista, por exemplo,
transformada na potência cultural da convivência harmônica entre diferentes. O perigo
deste movimento consiste, justamente, em esconder as bases das estruturas sociais e
fingir, simplesmente, que os tempos são outros, aprofundando a distância aparente
entre passado e presente. Enquanto isso, as instituições operam sob os mesmos
pressupostos e, trabalhando pela manutenção do status quo, incidem sobre corpos
assemelhados: o jovem negro de periferia de hoje tem muito a ver com o “moleque
negrinho” dos séculos passados.
Em suma, podemos concluir que num lapso de mais de cem anos, a
construção dos discursos sobre as vidas negras vem se dando sob ideias de medo e
suspeição. Assim, nossas agências de controle formal funcionam como uma
engrenagem e trabalham sob uma mesma memória. De fato, depois dos navios
negreiros há, ainda, outras correntezas.
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RESUMO: Uma discussão em voga e muito presente no pensamento crítico
criminológico no Brasil atualmente busca refletir sobre a influência (seletividade) ou o
papel central (estruturante) que o racismo e as práticas do escravismo e seus
respectivos mecanismos de dominação têm/tiveram no sistema penal Brasileiro. Para
além de um ponto de vista que toma racismo e escravismo como elementos
secundários nas práticas de controle social e na formação da “arquitetura penal” no
Brasil no século XIX, procuramos compreender como a prisão (prática punitiva e
dispositivo que teve um papel crucial no disciplinamento dos corpos e na gestão das
ilegalidades populares na Europa) e os saberes que o sustentam serão incorporados
em uma sociedade estruturada por mecanismos de dominação ancorados no racismo
e nas práticas escravistas. É importante observar como a prática de confinamento da
“prisão-prédio” vai ser incorporada dento de territórios que serviram ao “Grande
Confinamento” representado pela escravidão de povos africanos e indígenas, em que
a lógica do disciplinamento, da privação de liberdade, da submissão pelo trabalho
forçado e da exposição à morte nas plantações (ou nas “prisões-latifundios”)
representa o campo mais geral dos procedimentos de poder.
1. Considerações iniciais
Uma discussão em voga e muito presente no pensamento crítico
criminológico no Brasil atualmente busca refletir sobre a influência que o escravismo e
o racismo e seus respectivos mecanismos de dominação têm/tiveram no sistema
penal Brasileiro, dando contornos específicos ao seu exercício de poder. Apesar das
importantes contribuições para o pensamento criminológico, nos parece que essa
crítica não mergulha numa genealogia histórica que possa compreender o
escravismo/racismo como elementos estruturais/estruturantes desse sistema (ou como
“modo de ser”), pois parece apenas enquadrar o dispositivo “raça”, por exemplo, como
variante ou um aspecto específico da intensa seletividade do poder punitivo exercido
no Brasil, com base em dados de mortes e encarceramentos.
Observamos que essa perspectiva, geralmente, toma como base premissas
que analisam como o racismo e os mecanismos de dominação escravistas são
incorporados dentro da formação do Estado Brasileiro e de sua arquitetura penal no
século XIX, bem assim como suas práticas adentram nas formas do Estado
Constitucional e na “modernidade” brasileira, seja no império, seja mais tarde na
República. Deste ponto de vista, o racismo e o escravismo parecem apenas atuar
como elementos secundários nesse processo, deixando apenas marcas que irão atuar
pelas bordas, sem influenciar na estrutura central do controle social do sistema penal
que vai se estruturar nesse período. Acreditamos que a inversão dos sinais dessa
2
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análise, - isto é, observar, ao contrário, como as formas do Estado “moderno” e
constitucional recepcionados do ocidente e as categorias e saberes que o sustentam
se incorporam às práticas de dominação e às relações estruturadas pelo racismo e
pelo escravismo, já estabelecidas na sociedade brasileira com a colonização -, possa
nos possibilitar adentrar numa crítica que perceba as estratégias do racismo e as
práticas do escravismo como dispositivos centrais do exercício de poder punitivo do
sistema penal.
É a partir dessa inversão que procuramos compreender a incorporação da
prática de encarceramento como “pena” no Brasil no século XIX, principalmente a
(dis)funcionalidade da prisão (o encarceramento como pena privativa de liberdade que
nasce no século XVIII na Europa) e suas específicas formas de exercício de poder, ou,
mais precisamente, como a prisão (dispositivo que teve um papel crucial no
disciplinamento dos corpos e na gestão as ilegalidades populares na Europa) é
recepcionada em uma formação social estruturada por mecanismos de dominação
ancorados no racismo e nas práticas escravistas.
É importante, desde já, deixar registrado que a prática de confinamento
através da “prisão-prédio”, cujo modelo ideal se encontra no Panóptico do filósofo
utilitarista Jeremy Bentham, vai ser incorporada em territórios, como o Brasil, que
serviram ao “Grande Confinamento” representado pela escravidão de povos africanos
e indígenas. A lógica do disciplinamento, da privação de liberdade, da submissão pelo
trabalho forçado e da exposição à morte nas plantações é parte de um campo mais
geral dos procedimentos de poder onde a prisão como “pena” será recepcionada.
O objetivo é problematizar essa recepção/incorporação, procurando analisar a
pena de privação de liberdade para além da prisão-prédio/muro, tendo como base
uma visão marginal (no sentido de pensar nossa condição de povo colonizado e
sociedade estruturada por relações colonialistas de dominação). Acreditamos que
somente a partir dessa análise, que entende nossa formação social estruturada a
partir de relações de dominação colonialista, será possível compreender como o
encarceramento no Brasil vai adquirir, se adequar e (re)produzir estratégias de
controle social que irão muito além (muitas das vezes passando ao largo) do
disciplinamento e docilização de corpos, visando atender demandas por ordem social
que devem se ajustar à estrutura de poder das plantações (prisão-latifundío ou prisãofazenda) e do pátrio-poder, na qual se desenvolve predominantemente uma forma
bastante peculiar de “poder punitivo privado” ou “doméstico” que decorre diretamente
da “propriedade”, mas que tem um alicerce estrutural chamado racismo.

3
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2. Centro e periferia: a relação de dependência, a circulação de ideias fora do
lugar e as consequências sobre pensamento jurídico-penal

Nessa breve e modesta genealogia histórica que pretendemos fazer para
compreender dispositivos (como o racismo) estruturais/estruturantes do nosso sistema
penal, tendo como pano de fundo a incorporação da prisão como pena no Brasil,
precisamos, antes de qualquer coisa, saber que conjuntura histórica/formação social,
com suas específicas práticas de dominação e relações de poder/saber, é essa, na
qual as formas do Estado “moderno” e constitucional do ocidente e as categorias e
saberes que o sustentam serão recepcionadas.
A narrativa sobre essa conjuntura histórica percorre os paradoxos da
“independência” do Brasil a partir de 1822 e seu caráter conservador. É sabido que
entre nós houve um sínico rompimento em relação à metrópole, uma vez que a
abertura para o mundo contemporâneo não foi acompanhado de uma revolução social,
consistindo em um “arranjo de cúpula”1, que mantém no plano externo e interno os
mesmos arranjos de poder.
O crítico literário Roberto Schwarz2, com seu escrupuloso olhar sobre as
formas e relações sociais da sociedade brasileira no século XIX através da força dos
romances de Machado de Assis, observa que mesmo após a independência
permaneceu intacto o imenso complexo de relações coloniais desenvolvidas durante
os séculos anteriores, como o trabalho escravo, a sujeição pessoal e as relações de
clientela. Não é a toa que a administração e os proprietários locais, ancorados nesse
complexo de relações coloniais, se transformaram na classe dominante do nascente
império.
A partir desse caráter conservador da independência, o que vamos observar é
uma já esperada conivência dos ricos/proprietários com a conservação dos
relacionamentos coloniais mesmo em um contexto de uma nação independente e em
contradição com as ideias liberais e seus princípios do individualismo. Nesse contexto
histórico de uma nação que vai precisar se adequar às formas modernas de Estado,
brotam as “ideias fora do lugar” que nos fala Roberto Schwarz3, em que os ideais
iluministas se chocam com a realidade brasileira. A manutenção da escravidão
indicava a impropriedade das ideias liberais e, por consequência, a própria ideia de

1

SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São Paulo:
Duas Cidades; Editora 34, 2012, p. 127.
2
Ibidem, p. 128.
3
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: formas literárias e processo social nos inícios
do romance brasileiro. São Paulo: Editora 34, 1977, p. 10-31.

4

51

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

direitos. Schwarz assevera que o “escravismo desmente as ideias liberais”4, mas ao
mesmo tempo o Brasil, no seu processo de reprodução social, utiliza-se destes
ideários, empregando-os em um sentido (im)próprio, desconectadas de sua prática na
Europa. O liberalismo era impraticável, mas ao mesmo tempo indescartável. Era
preciso adotar seus preceitos, pois o país através de suas elites dirigentes precisava
pelo menos passar um ar de modernidade, mas também e, sobretudo, era preciso
garantir a ordem escravocrata.
A Constituição de 1824, logo após a independência, esboça ou pelo menos no
plano formal promove algumas “rupturas”, mas que se enquadra perfeitamente nesse
conjunto de ideias fora do lugar da modernização à brasileira5. Vera Malaguti Batista6
analisa como as garantias individuais trazidas pela constituição (a liberdade de
locomoção, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, as formalidades
exigidas para a prisão, a reserva legal, o devido processo, a abolição das penas cruéis
e da tortura, o direito de petição, a abolição de privilégios e etc.,) não poderiam ser
colocadas em prática, pois não poderiam colidir com o “direito de propriedade em toda
a sua plenitude” decorrente da manutenção da escravidão.
Gizlene Neder e Cerqueira Filho7 fazem um mapeamento do percurso histórico
do iluminismo jurídico, levando em consideração o processo de circulação das ideias
iluministas no campo do Direito, tendo em vista a relação centro/periferia8 referente
aos lugares de produção dessas ideias. Neder e Cerqueira9 irão observar a
constituição de um projeto de construção do império luso-brasileiro influenciada pela
orientação política pombalina e seu projeto de “modernização conservadora”. Uma
modernização que promove atualizações históricas para garantir a inserção da
formação histórica no quadro mais geral do mercado mundial, sem abdicar de uma
estrutura social rigidamente hierarquizada.
4

Ibidem, p. 17.
BATISTA, Vera Malaguti. Marx com Foucault: análises acerca de uma programação
criminalizante. Veredas do Direito (Belo Horizonte), Belo Horizonte, v. 2, n.4, 2005, p. 28.
6
Idem.
7
NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Os Filhos da Lei. Revista Brasileira de
Ciências Sociais (Impresso), São Paulo, v. 16, n.45, p. 113-125, 2001.
8
Sobre essa relação centro/periferia na temática das ideias iluministas, os autores explicam
que com essa relação fazem referência a uma só formação histórico-ideológica luso-brasileira
e sua relação com os vários centros de produção de ideias iluministas europeus. Essa análise
tem como base a constituição de um projeto de construção de império (luso-brasileiro)
elaborado por um segmento da intelectualidade influenciada pela orientação política pombalina
e seu projeto de modernização conservadora. Neste projeto, Neder e Cerqueira afirmam que
as atualizações históricas foram empreendidas de forma a garantir a inserção da formação
histórica no quadro mais geral do mercado mundial, sem que a estrutura social (fortemente
hierarquizada) e a visão de mundo tomista tenham sido alteradas. Ver: NEDER, Gizlene;
CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Os Filhos da Lei. Revista Brasileira de Ciências Sociais
(Impresso), São Paulo, v. 16, n.45, p. 113-125, 2001.
9
Ibidem, p. 115.
5
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No campo do pensamento jurídico, Neder e Cerqueira identificam um conjunto
de fantasias absolutistas de um controle social absoluto como expressão de
permanências de uma cultura jurídico-política bastante antiga. Eles constatam que
nem mesmo a penetração de propostas iluministas foi suficiente para provocar
mudanças expressivas na organização social e política que fundamentava as práticas
jurídicas em Portugal e no Brasil.
A visão de mundo tomista, espraiada na Península pela prática
política e ideológica da Igreja Romana, sustentava uma concepção de
sociedade rigidamente hierarquizada, produzindo efeitos de
permanência cultural de longa duração, com fortes desdobramentos
para os afetos e as emoções presentes nas formações históricas
portuguesa e brasileira (Cerqueira Filho e Neder, 1997), que resistem,
ainda hoje, ao corolário das tantas mudanças promovidas pelas
10
concepções iluministas e liberais sobre os direitos.

No Brasil, a emancipação política, como resultado do movimento pela
independência em 1822, trouxe consigo a necessidade de se adotar e fazer leis que
atendessem à perspectiva de direitos do iluminismo e, portanto, moderna. Nesse
contexto surge a necessidade da adoção de um código civil e outro criminal para
atender a “nova” condição da jovem nação emergente.11
Tanto em Portugal quanto no Brasil, o ímpeto reformador que
acompanhou a passagem à modernidade estabeleceu um diálogo
com as principais correntes de pensamento no resto da Europa. A
introdução do paradigma legalista, que toma o primado da lei como
eixo da articulação do campo político e ideológico, anunciava, na
virada do século XVIII para o XIX, a necessidade de adotar códigos
criminal e civil modernos, o que significava ir muito além da mera
introdução de princípios constitucionalistas que visassem à limitação
dos poderes absolutistas das monarquias européias e relacionava-se
ao processo de secularização em curso. Nos dois países,
12
encontramos a defesa da necessidade da reforma na codificação.

É daí que em 1830 foi aprovado o Código Criminal. Todavia, para Neder e
Cerqueira13, a leitura desta legislação revela de pronto suas contradições, pois se
verifica “(...) uma presença forte do projeto de código criminal encomendado à Pascoal
José de Mello Freire em fins do século XVIII, ao lado das idéias do iluminismo penal
inspirado em Beccaria e Bentham (Neder, 2000).” A perspectiva reformista (de
modernização e atualização histórica) que acompanhou o advento dessas legislações,
como o Código Criminal de 1830, era profundamente incompatível como o modelo de
sociedade, a formação social e suas específicas relações de poder.

10

Ibidem, p. 116.
Ibidem, p. 116.
12
Ibidem, p. 114.
13
Ibidem, p. 114.
11
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Seguindo as reflexões de Gizlene Neder14 e suas pesquisas sobre a ideia de
direitos a partir do iluminismo, podemos verificar como as concepções liberais
chegaram ao Brasil e se entrelaçaram com uma formação social sustentada no modo
de produção escravista, contribuindo para a formação do chamado “iluminismo
jurídico-penal luso-brasileiro”15, em que o liberalismo europeu é incorporado sem
ruptura, por exemplo, com o militarismo e a religiosidade de nossas matrizes ibéricas,
fazendo com que permanecessem vivas as fantasias absolutistas de um controle
penal-policial absoluto que povoam, até os dias de hoje, não só as práticas dos
operadores das instituições de controle social no Brasil, mas toda a formação
ideológica brasileira.16
Porém, ampliando nossa perspectiva sobre essa “atualização histórica” e a
modernidade17, vamos perceber que em nossa margem periférica, por conta de nossa
localização na estrutura do poder mundial como país colonizado e incorporado como
dependente das economias centrais, a “modernização conservadora” e as “ideias fora
do lugar” fazem todo sentido, pois tal processo, mesmo acompanhado da
independência

formal

do

país,

não

poderia

se

desvincular

de

seus

elementos/dispositivos constitutivos/estruturais: a manutenção do complexo de
relações de poder decorrente da dominação colonial, a predominância de relações
hierárquicas e da violência sobre os povos colonizados; a submissão dos recursos
naturais e dos povos nativos aos interesses do capital; a prática de escravismo e
extermínio das populações consideradas racialmente inferiores; o peso maior do pátrio
poder nas relações sociais, dando alicerce a um acúmulo de poder punitivo privado;
um exercício de poder punitivo exercido para além dos ditames da igualdade e
legalidade; a imposição de diferentes estatutos jurídicos às pessoas e etc.
Essa nossa condição periférica, que nos impõe uma relação de subordinação e
dependência, está estruturalmente vinculada à dominação colonial e aos interesses
14

NEDER, Gizlene. Iluminismo Jurídico-Penal Luso-Brasileiro: Obediência e Submissão. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 2000.
15
Idem.
16
Para analisar brevemente essas abordagens, ver: NEDER, Gizlene. Idéias jurídicas, religião
e punição: rigor e tolerância. ANPUH – XXIII Simpósio nacional de história, Londrina, 2005.
Disponível
em:
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0427.pdf.
Acesso em: 22.07.2017.
17
A ampliação dessa perspectiva não só em termos de crítica à concepção que concebe a
modernidade apenas como experiências e produtos exclusivamente europeus, discurso
legitimado pelo eurocentrismo, mas também e principalmente por um viés que percebe a
experiência da modernidade intrinsecamente implicada com os mecanismos e relações de
poder colonial, dentro de um “sistema-mundo global”, em que a ideia de raça (racismo) como
experiência básica dessa dominação e os processos de escravização e genocídio dos povos
colonizados fazem parte do mesmo processo modernizador que o capitalismo. Nesse sentido,
ver: QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: A
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2005.
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raciais, por isso Anibal Quijano18 vai identificar uma dependência histórico-estrutural e
não simplesmente uma dependência externa (ligada à dependência dos senhores
capitalistas em relação à economia dos centros hegemônicos). Para ele, o processo
que culminou com a independência dos Estados na América Latina não foi
acompanhado de uma descolonização da sociedade, incluindo aí suas relações de
poder hierárquicas sustentadas na dominação colonial/racial, mas de uma
“rearticulação da colonialidade do poder sobre novas bases institucionais”.
Nesse sentido, a perspectiva do liberalismo jurídico entrará em contradição,
e/ou será incorporada em seu sentido impróprio19, diante de uma estrutura de poder
que foi e ainda segue organizada ao redor do eixo colonial, bem como uma construção
ou projeto de nação (Estado-Nação) conceitualizado e trabalhado contra a maioria da
população, representada basicamente por índios, negros e mestiços20. No Brasil, tal
projeto vai instituir para a maioria da população a cilada da cidadania, ou melhor, a
“ciladania”21.
A perspectiva dos direitos, a partir das ideias iluministas que irão circular no
Brasil nessa época, torna-se incompatível como uma organização social formada por
uma maioria de pessoas considerada “não gente”, “selvagem”, que apesar de serem
povos heterogêneos e com heterogêneas histórias foram reunidos sob a classificação
racial de índio e negro. O principio da legalidade entra em contradição incontornável
com uma formação social rigidamente hierarquizada a partir do dispositivo racial ou
dessa “construção mental que expressa a experiência básica da dominação
colonial”22, e que confere diferentes estatutos jurídicos aos indivíduos.
O choque das ideias de igualdade é tão brutal, que os próprios homens livres
se viam numa condição igual a dos escravos, demonstrando que o que determinava o
acesso aos direitos e aos benefícios de qualquer reforma iluminista no que se refere à
garantia de direitos e a condição de cidadão eram só aplicadas aos homens livres
brancos.23
18

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. 2005, p. 135.
Como nos mostra de forma detalhada Robert Schwarz, ao analisar as relações de Favor.
Ver: SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: formas literárias e processo social nos
inícios do romance brasileiro. São Paulo: Editora 34, 1977.
20
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. 2005, p. 136.
21
BATISTA, Vera Malaguti. O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma história.
Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 135.
22
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina, 2005.
23
Robert Schwarz analisa a condição dos homens livres de cor em nossa formação social
(carregada da ambiguidade e contradição provocada pelo contato entre os alicerces do
iluminismo e dos direitos humanos com uma ordem patrimonialista, autoritária e escravocrata),
e observa que o valor social dessas pessoas consideradas “livres” (o escravo já nem figurava
como pessoa, a não ser para o direito penal) depende do capricho das classes dominantes,
dos membros das famílias de posse, do reconhecimento arbitrário e humilhante de algum
proprietário, enfim, das relações de favor. Ver: SCHWARZ, Roberto. O sentido histórico da
19
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O que nos chama a atenção, porém, diante desse contexto histórico, é que o
dispositivo do racismo, ou o fator raça, se coloca como determinante na legitimação
dessas relações de poder e dominação e na construção desse projeto de nação, e sua
concepção peculiar sobre os direitos, que vinca até os dias de hoje no Brasil. Isso quer
dizer que a colonialidade do poder, sustentada na ideia de raça como instrumento de
dominação, é um fator limitante dos processos de construção de um Estado-Nação
nos moldes do modelo eurocêntrico, acompanhado da democratização social,
incluindo aqui a garantia da cidadania e o acesso a direitos.24
3. Pena pública, escravismo e racismo

Os ventos da modernidade que sopram em direção à nossa margem periférica,
acompanhado de contradições e ambiguidades, vai inevitavelmente provocar ou
reforçar sedições decorrentes da imensa desigualdade social/racial que gerava a
exclusão e exploração da maioria da população de cor das províncias. É nesse
contexto que podemos localizar, entre as inúmeras agitações em diversas províncias,
a Revolta dos Malês na Bahia (1835) e a Cabanagem no Pará (1835) como
movimentos populares contestadores dessa ordem social rigidamente desigual e
hierarquizada baseada no racismo, não é a toa que ambas sedições têm um caráter
nitidamente étnico, de corte racial.
A demanda por ordem dessa conjuntura vai precisar não só assegurar as
relações de desigualdade e exploração da maioria da população de cor (homens livres
e escravos), mas também dar conta dessas sedições de pretos, índios, tapuios,
mestiços e etc. O aparato punitivo estatal irá se arquitetar nesse período para dar
conta dessa demanda por ordem, mas a pena privativa de liberdade (através do
encarceramento) que se generaliza no ocidente nesse período não será suficiente
para conter os “selvagens” indivíduos de cor.
As práticas punitivas estatais adotadas a partir das formas jurídicas do
iluminismo, que tem como escopo a prisão como pena pública, irão, então, se
entrelaçar com as formas de punição já estruturadas no escravismo e nas relações de
poder colonial no Brasil, ganhando contornos específicos.
É a partir daí que vamos nos deparar com as contradições e ambiguidades das
questões relacionadas com a penalidade e a incorporação da prisão como pena no

crueldade. In: SCHWARZ, Roberto. Ideias fora do lugar: ensaios selecionados. São Paulo:
Perguin Classics Companhia das Letras, 2014, p. 75.
24
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. 2005, p. 136.
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Brasil. As indagações feitas por Andrei Koerner25, a partir das tensões entre formas
jurídicas liberais iluministas e uma formação social ancorada no escravismo, nos traz
algumas pistas de análise: Como as formas do Estado constitucional respaldado nos
ideias liberais e as categorias das ciências humanas se incorporam às práticas de
dominação e às relações de objetos já estabelecidas na sociedade escravista? Como
se articulam as práticas punitivas estatais, através do encarceramento, com as formas
de controle e punição pautadas no pátrio-poder doméstico? Como as punições são
aplicadas sobre os sujeitos, em função de seus diferentes estatutos jurídicos e
posições sociais? Quais características e que papel vai exercer a prisão nesse
cenário?
Para problematizar essas questões é preciso não só pensar nas características
e relações específicas de nossa formação social como produtos da dominação colonial
- tendo como escopo a ideia/dispositivo de raça e de racismo, como tentamos fazer na
primeira parte deste trabalho - como também nas formas como as relações de poder,
decorrentes daquela mesma dominação colonial, irão ser concretamente exercidas no
plano prático através do poder punitivo e das instituições penais.
As práticas de encarceramento como pena no Brasil e os primeiros
estabelecimentos prisionais baseados nas ideias de “correção” irão surgir nesse
contexto26. Vamos perceber que as práticas punitivas estatais, pautadas pelo menos
no plano formal sob os ditames das ideias liberais, irão se moldar a partir da pena
publica. Porém, tais práticas necessitarão não só se adequar e/ou ceder espaço de
atuação às diversas formas de exercício de poder já entranhadas em nossa formação
social, mas também atender aos estatutos jurídicos desiguais atribuídos aos indivíduos
com base no escravismo e na colonização.
Quando Roberto Schwarz nos falava anteriormente daquelas “idéias fora do
lugar” - com assento na palavra para deixar registrado não só sua incompatibilidade
com a atual regra gramatical da língua portuguesa, mas principalmente para
evidenciar o abismo que separa os ideários políticos (e jurídicos) na perspectiva
iluminista de uma formação social ancorada em relações privadas/domésticas, onde
impera o escravismos e as práticas de favor -, ele inevitavelmente nos remete também
a problematizar um “dado infraestrutural que, no Brasil, prolongou – juridicamente, até
1888, e culturalmente só Deus saberá até quando – o poder punitivo doméstico25

KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. Lua
Nova. Revista de Cultura e Política, v. 68, p. 205-242, 2006.
26
Em 1833 tomam-se providências para a construção de uma “Casa de Correção” na Corte,
baseado em um projeto elaborado por uma sociedade inglesa de melhoramento das prisões e
que uma ideia de construção baseado no estilo panóptico, nos termos pensado por Jeremy
Bentham. Ver: KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do
Século XIX. Lua Nova. Revista de Cultura e Política, v. 68, p. 205-242, 2006, p. 211.
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senhorial: o escravismo, que pressupõe e depende do exercício permanente e
aterrorizador desse poder.”27
É a parir dessa problematização que Nilo Batista se depara com a
constrangedora situação de termos fundado a pena pública no século XIX no apogeu
do poder punitivo privado patriarcal. Tal poder patriarcal, em nossa formação social,
não tem uma identificação e realização propriamente na paternidade, mas sim na
autoridade investida ou que exerce o poder punitivo, à qual incumbiria exercer e
desempenhar as funções de legislador, juiz e verdugo dos próprios filhos. Para Nilo
Batista, em razão do escravismo, “este poder punitivo teve reconhecimento jurídico até
o final do século XIX, e extensa sobrevivência cultural.”28
Nas sendas de Gizlene Neder e Gisálio Cerqueira Filho29, podemos encontrar
na grande extensão deste pátrio-poder (ou de um paterfamilis onipotente) no corpo
social, em detrimento de uma reiterada ausência da função parental do Estado, uma
chave de leitura para compreender “o desdém para com a vida e as práticas de
genocídio associadas ao extermínio, mormente contra os afro-brasileiros...”, bem
como os vários problemas relacionados com as políticas públicas e o exercício do
poder punitivo do Estado brasileiro através do encarceramento.
Os desassossegos diante da operacionalidade violenta dos órgãos do sistema
penal no Brasil contemporâneo, com papel de destaque para as práticas de
encarceramento exterminadoras contra a população negra, levaram Nilo Batista30 a
problematizar os fundamentos políticos e as racionalizações teóricas do sistema penal
basicamente no controle da escravatura negra tanto na empresa colonial quanto após
a independência. Ao trabalhar com a atuação do sistema penal que se ergueu a partir
da segunda metade do século XX no Brasil, ele percebeu certas funções
“dissimuladas” de controle pelo extermínio da massa urbana miserabilizada que não
poderiam ser compreendidas pela simples necessidade de reafirmação da ordem legal
contra o “crime”.
Os conteúdos históricos resgatados por Nilo Batista nos mostram as matrizes
ibéricas das penas corporais com ferro quente e açoites publicamente executadas por
um poder patriarcal doméstico, que mais tarde serão largamente utilizadas contra os

27

BATISTA, Nilo. A lei como pai. Passagens. Revista Internacional de História Política e
Cultura Jurídica. Rio de Janeiro: vol. 2 no.3, janeiro 2010, p. 20-38.
28
Ibidem.
29
NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Os Filhos da Lei. Revista Brasileira de
Ciências Sociais (Impresso), São Paulo, v. 16, n.45, p. 113-125, 2001, p. 115.
30
BATISTA, Nilo. Matrizes Ibéricas do sistema penal brasileiro – I. 2ª Edição, Rio de Janeiro:
Revan: ICC, 2002, p. 15.
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escravos no Brasil,31 e que perduram até hoje nas cotidianas intervenções dos órgãos
do sistema penal; a matriz ibérica da continuidade público/privado32 utilizada no
controle penal da escravidão – que se alargou no Brasil principalmente a partir do
século XIX, depois de ser precocemente inventada na península ibérica –; sem falar
na “diferenciação penal”, penas aplicadas de acordo com a classe e origem social de
autores e vítimas33, também muito comum na operacionalidade prática do sistema
penal brasileiro até os dias de hoje.
Em nossa margem periférica, o fator raça será determinante nessa
“diferenciação penal”, em que o tipo de penalidade aplicada dependerá basicamente
da cor da pele e do estatuto jurídico (se escravo ou homem livre) do indivíduo, ferindo
de morte o aclamado princípio da igualdade do direito penal propagado pelas ideias
liberais.
Da dominação colonial que transformou incorporou geograficamente nosso
território aos usos punitivos do mercantilismo como colônia penal34, vamos observar
um acúmulo de poder punitivo que será exercido tanto pelo deslocamento físico
compulsório e emprego coercitivo de mão-de-obra com as galés, quanto no corpo de
sua clientela (formada basicamente por indivíduos escravizados) e realizado dentro da
unidade de produção, o que nos faz pensar, de pronto, na incompatibilidade da pena
privativa de liberdade (e seus fundamentos liberais) aplicada através da “prisãoprédio”.
A prisão, então, diferente da função desempenhada no centro, irá funcionar em
nossa margem como uma “instituição de sequestro menor”35 aos moldes da
gigantesca instituição de sequestro representada pelo nosso continente, com a
preponderância da tortura e da morte no lugar do disciplinamento. Zaffaroni36 justifica
tal posicionamento, sustentando que esse processo na periferia só pode ser entendido
como um “apartheid criminológico”. Para ele, não seria razoável pensar que a prisão
desempenharia as mesmas funções do centro (disciplinamento), uma vez que em
31

BATISTA, Nilo. Matrizes Ibéricas do sistema penal brasileiro – I. 2ª Edição, Rio de Janeiro:
Revan: ICC, 2002, p. 52.
32
Ibidem, p. 126-128.
33
Ibidem, p. 128-130.
34
Segundo Nilo Batista, é aqui nesse sistema que podemos observar a funcionalidade da pena
de degredo para o empreendimento colonialista, na ocupação do território. As galés entraram
nessa funcionalidade para atender outras “necessidades pênis de mão-de-obra”. BATISTA,
Nilo. Os sistemas penais brasileiros. Aula Inaugural da Universidade Cândido Mendes. Rio de
Janeiro, 12 de março de 2001. BATISTA, Nilo. Os sistemas penais brasileiros. In: ANDRADE,
Vera Regina Pereira de(Org.). Verso e reverso do sistema penal: (des)aprisionando a
sociedade da cultura punitiva. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002, pp. 147-158.
35
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do
sistema penal. Trad. Vania Romano Pedrosa, Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro:
Revan, 1991, p. 77.
36
Ibidem, pp. 77-78.
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nossa margem periférica ela deveria “tratar” de uma maioria “selvagem”, e, portanto,
deveria se adequar às funções exercidas pela própria “instituição colonial.”
É nesse sentido que a incorporação da prática punitiva de privação de
liberdade em nosso território ganhará sua operacionalidade própria, visando atender
propósitos e estratégias (de segregação, de controle, de submissão da mão de obra,
de extermínio e etc.), que não podem ser levadas a cabo a partir dos fundamentos
políticos da pena e nem em um espaço delimitado por muros. A função assassina (e
de extermínio) das nossas prisões ontem e hoje, por exemplo, pode ser compreendida
como continuidade das estratégias da instituição colonial.
Essas estratégias ficarão mais evidentes após a independência e a formação
de um império-escravista no século XIX. Assentado na estrutura do escravismo e num
sistema agro-exportador, vamos observar nessa conjuntura histórica - além da
manutenção da corporalidade da punição, materializada na intervenção física que
impõe dor, mutilação e morte no corpo do acusado37 -, a recepção daquele acúmulo
de poder punitivo privado do empreendimento colonial/escravista pelas próprias
normas, dando ensejo a uma continuidade, agora prevista em lei38, entre o castigo
público e o castigo doméstico, entre a pena pública e o escravismo, numa dinâmica
ambígua que cria diferentes estatutos jurídicos para os indivíduos, em que os escravos
eram considerados coisas para o direito privado e pessoas para o direito penal.39
Temos aqui um exercício de poder penal que decorre diretamente da
propriedade,40 e que, apesar da sua institucionalização/regulamentação normativa,
“[...] quer exerce-se, à imagem dos fundamentos institucionais da escravidão, sem
regras expressas, ou com poucas regas, e bem elásticas.”41 Nilo Batista42 observa que
a pena pública (legitimada pelo direito penal e aplicável aos escravos) conviveu no
império brasileiro concomitantemente com a pena privada decorrente das relações
escravistas. A articulação dessas duas penas construiu uma dinâmica perversa que
perdura até os dias atuais. Cotidianamente ainda é muito viva a corporalidade da
intervenção penal. Por métodos similares ao tronco, à palmatória, aos açoites, às

37

BATISTA, Nilo. A violência do estado e os aparelhos policiais. In: Discursos Sediciosos. Rio
de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, ano 2, nº 4, 1997, p. 45.
38
Nilo Batista vai observar que o Código Criminal de 1830 colocava o senhor, inclusive, como
órgão de execução penal. Ver: BATISTA, Nilo. Pena pública e escravismo. Capítulo
Criminológico, Vol. 34, Nº 3, Julio-Septiembre 2006, p. 297.
39
Ibidem, p. 289.
40
BATISTA, Nilo. A violência do estado e os aparelhos policiais. In: Discursos Sediciosos. Rio
de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, ano 2, nº 4. pp. 145-154, 1997, p. 46.
41
BATISTA, Nilo. Pena pública e escravismo. Capítulo Criminológico, Vol. 34, Nº 3, JulioSeptiembre 2006, p. 289.
42
Ibidem, p. 279 - 321
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mutilações etc., ela continua sendo exercida e legitimada descaradamente em
concomitância com a intervenção penal “legal” ou pública.
É nessas brechas da história que podemos entender o exercício de poder
punitivo exercido através do encarceramento ao largo de qualquer fundamento legal,
por onde vai passar e se naturalizar entre nós a tortura e a exposição à morte de
largos segmentos da população.
Mesmo com a “abolição” da escravidão e o advento da República em fins do
século XIX, em meio ao início da lenta e demorada industrialização, a prisão-prédio
não poderia se adequar aos ditames legais e institucionais, pois o sistema penal
precisaria administrar uma ordem rigidamente hierarquizada e não poderia renunciar à
intervenção física corporal (que continua sendo exercida legalmente com banimentos
e deportações ou nos porões das cadeias e casas de correção e nas dependências
policiais43). Como o simples encarceramento amparado no princípio da legalidade não
daria conta das crescentes massas urbanas formadas por homens livres e exescravos, o positivismo criminológico dará novos fundamentos às relações de poder
colonial para legitimar o controle sociopenal, atestando a periculosidade e
degenerescências

dos

indivíduos

de

cor,

acumulando

novas

justificativas

(ressocialização) e novos discursos punitivos, aprofundando o racismo contra o
negro44 para a reprodução e manutenção da nova ordem econômico-social que se
impõe.
O entendimento histórico dessa arquitetura penal e sua dinâmica de controle
punitivo, assentada em relações de poder e dominação colonial, provoca estranheza e
embaraços na mentalidade daqueles que se limitam a estudar o controle sociopenal
seguindo os passos dos textos legais e seus fundamentos liberais, ou daqueles que
buscam entender as formas punitivas e os fundamentos e operacionalidade da pena
privativa de liberdade apenas nos estudos dos iluministas e/ou os reformadores que
projetaram as estruturas institucionais e legais de funcionamento da prisão-prédio.

4. A prática de encarceramento no Brasil: entre a pena pública e um poder
punitivo privado

As características e as condições das primeiras prisões no Império,
principalmente após o advento da Constituição de 1824 e do primeiro Código Criminal
de 1830, não deixam de trazer marcas das permanências de longa duração do
43

BATISTA, Nilo. Os sistemas penais brasileiros. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de(Org.).
Verso e reverso do sistema penal: (des)aprisionando a sociedade da cultura punitiva.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002, pp. 147-158.
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processo de colonização do Brasil, como a predominância dos castigos corporais,
exercidos à revelia dos preceitos iluministas e das reformas que visavam, pelo menos
no plano formal, atender aos projetos de prisão moderna (como o panóptico) e às
ideias sobre aplicação correta da pena de prisão formulada por reformadores como
Beccaria e Bentham.
Em meio a esse contexto histórico, Andrei Koerner45 observa que a
Constituição de 1824, por exemplo, adotou os princípios da legalidade e da
responsabilidade individual na esfera penal, bem como aboliu as penas de açoites,
torturas, marcas de ferro quente e qualquer pena cruel para os indivíduos
considerados cidadãos. O texto constitucional previu a elaboração de um código penal
pautado nas ideias iluministas do direito de punir, o que ocorreu com a promulgação
do Código Criminal em 1830, sendo que as penas previstas eram: as galés, o
degredo, o banimento, o desterro, a multa, a suspensão ou perda de emprego público,
a prisão (simples ou com trabalho) e a pena capital.
Em relação à pena privativa de liberdade, a Constituição de 1824 preceituava
que as prisões fossem seguras, arejadas e limpas, devendo haver separação dos réus
de acordo com a classificação penal e natureza de seus crimes. Segundo Andrei
Koerner46, em decorrência desses preceitos é que foram sendo construídas em várias
províncias as Casas de Correção para aplicação da lei penal e execução da pena
privativa de liberdade. Antes da independência, as cadeias eram administradas pelas
Câmaras dos Municípios, sendo verdadeiros depósitos de pessoas sem qualquer
condição de higiene, onde eram recolhidos indivíduos condenados em processo
criminal, escravos, negros suspeitos de serem escravos e outros indesejáveis como
vadios, loucos, índios, bêbados etc. Em algumas Cadeias Públicas, como na de Belém
do Grão-Pará, houve um maior número de escravos detidos do que indivíduos livres.47
Durante todo o século XIX, as condições dessas cadeias públicas se
mantiveram e as penitenciárias que foram surgindo em algumas capitais não se
diferenciavam muito daquelas, ainda que algumas tentassem colocar em prática a
separação dos presos e a adoção de regimes disciplinares de reforma moral.48Se
formos analisar as condições dos presídios brasileiros atualmente, vamos nos deparar
com situações até mais deploráveis do que essas.
45

KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. Lua
Nova. Revista de Cultura e Política, v. 68, p. 205-242, 2006, p. 211.
46
Ibidem, p. 209.
47
LAURINDO Jr, Luiz Carlos. A cidade de Camilo: Escravidão Urbana em Belém do Grão-Pará
(1871-1888). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em História Social da
Amazônia da Universidade Federal do Pará. 2012.
48
KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. 2006,
p. 209.
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Até mesmo dentre os indivíduos encarcerados, os escravos eram submetidos
às piores condições de alimentação, higiene vestuário, além de terem que trabalhar
em serviços externos e realizar serviços para os outros presos. As prisões eram
também utilizadas contra escravos fugidos e por donos de escravos para “correção” e
que só podiam ser liberados com o consentimento do senhor, correndo o risco de
ficarem ali abandonados pelo resto da vida. Havia também entre os presos homens
livres libertados do tráfico ilegal pela marinha inglesa e brasileira, mas que acabavam
sendo submetidos às mesmas condições dos escravos, pois foram deixados sob
guarda de proprietários de escravos e a cargo de autoridades prisionais para executar
serviços públicos.49
A pena privativa de liberdade para os indivíduos de cor (escravos e libertos),
nos termos como concebe a perspectiva iluminista/reformista, era de fato uma ideia
fora do lugar. Como podemos verificar, a prisão sequer era exclusivamente destinada
aos indivíduos que respondiam ou foram condenados em processo criminal,
assumindo múltiplas funções que deveriam atender às relações de poder e conflitos
que vão muito além da violação de uma lei penal. A contradição e ambiguidade das
penas diante da hierarquia racial presente na formação social brasileira foi, inclusive,
declarava expressamente no próprio código criminal de 1830. Tal legislação
determinava, por exemplo, em seu art. 60, que se o réu fosse escravo e incorresse em
pena, que não fosse a pena capital e de galés, seria condenado, ou melhor, teria sua
pena convertida em pena de açoites, e que, depois que sofresse essa pena, seria
entregue a seu senhor, que se obrigaria a trazê-lo com um ferro, pelo tempo e maneira
que o Juiz designar.
Com esse dispositivo legal, ficava expresso que o direito de punir, ou o
exercício desse poder, não poderia respeitar o princípio da legalidade e os direitos
preceituados na Constituição, devendo, ao contrário, adequar suas normas aos
diferentes estatutos jurídicos dos indivíduos na estrutura social. Aqui se faz presente
uma permanência histórica da dominação colonial evidenciado na dualidade entre
senhor e escravo, que se traduz em lógicas e estratégias punitivas diferentes. Ao
contrário do que prevê o princípio da legalidade, adotam-se para os homens livres
(brancos e proprietários) penas baseadas nos princípios da exemplaridade e da
correção moral, em que a prisão poderia servir como remédio, enquanto que para os
escravos continuam sendo adotadas penas voltadas à intimidação e a aniquilação

49

Ibidem, p. 211.
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física.50 A vontade senhorial na detenção dos escravos se sobrepõe a qualquer
estratégia liberal que a privação de liberdade possa propagar.
Se o escravo não era submetido à morte ou ao trabalho forçado, previa-se o
castigo físico através dos açoites. A prisão como instrumento de aplicação de pena
privativa de liberdade é totalmente incompatível com a condição jurídica dos escravos
(propriedade de alguém), bem como com a própria condição da maioria da população
brasileira de cor (homens livres vinculados às relações de favor). A morte, a tortura
física e a submissão ao trabalho forçado eram as formas de exercício de poder
compatíveis tanto com as práticas punitivas estatais quanto com as domésticas. É por
isso que não nos espanta que, até hoje, a morte seja tão mais presente no controle
social do que os encarceramentos, e quando esse encarceramento é largamente
exercido é sempre no sentido da morte, da exposição à morte, que ele procura atuar.
No século XIX já se observava que a condenação a uma pena ou um
encarceramento por outro motivo maior que dez anos equivalia a uma sentença de
morte.51
Observa-se que mesmo com a penetração e apropriação de ideais e propostas
iluministas no Brasil, que defendiam a pena pública e compatível com a natureza e
gravidade do crime, a organização social e política que fundamentava as práticas
jurídico-penais em nossa formação social não foram alteradas.52 Aquela dualidade
entre senhor e escravo |(da qual decorrem diferentes estratégias punitivas) e o
autoritarismo de corte tomista53 (que se rege por uma visão de hierarquia social rígida)
irão permanecer vivos nas práticas dos operadores das instituições de controle social
e na formação ideológica brasileira mesmo após a revogação, pelo menos no plano
formal, do estatuto jurídico de escravos em 1988. Gizlene Neder observa nessa
conjuntura as ambiguidades do Código Penal de 1890 que, ao pretender colocar o

50

Ibidem, p. 233.
A Comissão que realizou um relatório sobre a Casa de Correção da Corte em 1874,
observou que “(...)dos 1.099 condenados recolhidos ao estabelecimento entre junho de 1850 e
dezembro de 1869, 245 faleceram. Dos 656 presos com penas maiores de dois anos, 236
haviam falecido, ou 36%. Entre os condenados a mais de 8 anos, a mortalidade era superior a
40% e, dos 32 condenados a penas maiores que 20 anos, 27 morreram, dois foram perdoados,
dois removidos e o restante começara a cumprir pena a menos de um ano. O diretor do
estabelecimento, que ali trabalhava há dez anos como médico, considerava que a condenação
a uma pena maior de dez anos equivalia a uma sentença de morte. Os poucos que cumpriam
esse tempo deixavam a prisão com lesões graves, que os incapacitavam para qualquer
ocupação útil.” Ver: KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do
Século XIX. Lua Nova. Revista de Cultura e Política, v. 68, p. 205-242, 2006, p. 213.
52
NEDER, Gizlene. Iluminismo Jurídico-Penal Luso-Brasileiro: Obediência e Submissão. Rio de
Janeiro: Revan, 2ª ed. agosto de 2007, p. 165.
53
Ibidem, p. 177.
51
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Brasil no rol dos países civilizados, privilegiou, ao contrário, a “exemplaridade da
punição”54, não por acaso logo após à abolição da escravidão.
A criminalização da capoeiragem, associada à vadiagem, adquiriu,
assim, fortes conotações políticas ideológicas, que devem ser
remontadas ao “medo branco”, diante do fim da escravidão e da
forma anteriormente adotada de controle social (exercido diretamente
pelos senhores e seus capatazes). Desde a abolição da escravidão
(1888), a questão do controle e disciplinamento da massa de exescravos delimitou a extensão e a forma da reforma republicana no
55
Brasil.

Ainda que estivéssemos em uma conjuntura de necessidade de constituição de
um mercado de trabalho, em fins do século XIX, a forma de conceber a punição, que
poderia lançar mão da pena de prisão, visando disciplinar os ex-escravos e demais
homens livres para o mercado de trabalho, continuou estruturalmente atrelada ao fator
raça e às práticas jurídicas decorrentes da dominação colonial.
A pena privativa de liberdade, defendida agora também sob os fundamentos
correcionalistas do discurso do positivismo criminológicos, não seria suficiente mesmo
após a abolição da escravidão, pois seria preciso manter um controle social-policial
absoluto sobre a massa de ex-escravos e de seus descendentes afro-brasileiros,
principalmente nas cidades.
O autoritarismo e o violento processo de controle social que vivenciamos até
hoje são permanências de longa duração que podem ser compreendidas a partir da
análise das “[...] formas de controle social e disciplinamento que combinou aspectos
da penalogia moderna, liberal, inspirados em Beccaria, com a escravidão e suas
formas múltiplas de controle e punição.”56
Analisando os Relatórios da Comissão Inspetora da Casa de Correção da
Corte de 1874, Andrei Koerner percebe as contradições decorrentes da combinação
dos aspectos da penalogia moderna com as formas de controle e punição da
escravidão. Ao contrário do projeto de construção panóptica da Casa de Correção, o
edifício construído não se adequava à arquitetura de vigilância prevista naquela ideia
da torre central e das celas visíveis em círculos, mas possuía, por exemplo,
calabouços para escravos e possuía uma espécie de “depósito” para os africanos
livres. Essas contradições permitem identificar que os estabelecimentos incumbidos de
aplicar a pena de prisão estão atravessados por outras racionalidades e estratégias
que entram e saem desses espaços, garantindo a continuidade de relações sociais
que vão muito além dos muros. A manutenção da hierarquia das relações da ordem
54
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escravista é tão central nas práticas de encarceramento que, mesmo que a morte da
maioria seja o resultado dessa prática, os objetivos terão sido alcançados.
Como nessa estrutura social escravista não havia muito espaço para o trabalho
assalariado, pautando-se na lógica de proprietários e não proprietários, a ideia de
reforma ou correção dos indivíduos livres pelo trabalho soava um tanto contraditória.
Os homens livres que não estavam inseridos em relações de favor ou dependência
pessoal com os proprietários eram indivíduos considerados não-localizáveis na
estrutura social. É nesse contexto que o discurso político e penal acabará dando aos
indivíduos livres o mesmo tratamento dado aos escravos, em que “...os atributos
associados aos escravos eram projetados a todos os indivíduos “desclassificados”, ou
não localizáveis.” Daí podemos observar que todos os homens livres corriam
igualmente o risco de serem detidos e presos por autoridades públicas e explorados
por elas e proprietários de terra, fato decorrente das características da sociedade
escravista, em que se observa a imobilização violenta de indivíduos para a extração
da sua força de trabalho.57
O encarceramento e a detenção de homens livres acaba servindo não para o
disciplinamento ao trabalho assalariado, mas para a submissão desses indivíduos às
estratégias do trabalho forçado da escravidão. Para os homens livres, principalmente
os de cor, a arquitetura penal não tem saída e nem recuperação: ou a submissão ao
trabalho forçado ou a morte.
Tanto que “na lógica da sociedade escravista, não haveria um „lugar‟ para o
escravo incapacitado para o trabalho e, assim, sua morte nos estabelecimentos
prisionais, representava duplo aspecto: por um lado, o de vingança exemplar da ordem
pública e senhorial tendo em vista a intimidação dos demais; e, por outro lado, o de
aniquilação, para desonerar a caridade pública dos gastos com a sua manutenção.”
5. Considerações finais

Através da análise das práticas punitivas, vemos aqui revigorada em nosso
território colonial a representação ambígua da ordem política, que se constitui com a
independência e formação do império, assentada nos paradoxos entre o poder
politico/estatal e o poder doméstico/senhorial, em que o primeiro está baseado na
ideia de relações entre homens livres e iguais e o segundo vinculado às relações entre
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indivíduos desiguais que decorrem das relações estabelecidas no interior da
propriedade, que é ao mesmo tempo uma unidade familiar e de produção.58
Nesse mergulho do Brasil aos ditames da modernidade, podemos observar o
deslocamento do controle social que era realizado dentro do universo da “plantation”,
ou unidades jurídicas autônomas de produção, para ser exercido pelo Estado, sob os
ditames dos ideais liberais. É nesse deslocamento que vamos observar o nosso
“panoptismo tropical” sendo colocado em prática para além da prisão-prédio, em que
as ideias de controle, vigilância e disciplinamento passam a ter uma forma mais difusa
de organização e exercício da prática policial.59
Como podemos observar, o racismo (o discurso da raça ou o fator raça) tem
um caráter determinante (estrutural) nessas ambiguidades e contradições das práticas
punitivas e nas nuances da incorporação da pena pública privativa de liberdade entre
nós. É por isso que, antes de se transformar num discurso científico com o positivismo
criminológico no século XIX e da palavra raça ser “inventada” pela ciência, a raça já
atuava como uma práxis do cotidiano nos séculos anteriores de dominação colonial,
como um artefato da vida social e do exercício de poder.60
Mas é importante registrar que o discurso da raça tem uma ligação intrínseca
com as práticas e formas de punição levado a cabo pelo sistema penal. É nesse
sentido que Carlos Henrique de Siqueira61 afirma que a ideia e a prática da raça,
através e no sentido que conhecemos como racismo, dependeu da segregação
espacial perpetrada pelos sistemas punitivos. Para ele, “as sociedades ocidentais, nas
quais o problema do racismo é persistente, constituíram e reconstituíram a identidade
negativa das raças pela punição.”
As práticas punitivas na margem brasileira terão um papel crucial na
reafirmação da ordem e hierarquia social/racial, delimitando os espaços e os lugares
que cada um deve ocupar na estrutura social, reafirmando principalmente o abismo
que separa os brancos e os indivíduos de cor.
Por isso que é Zaffaroni afirma que é impossível falar do exercício de poder
punitivo pelos nossos sistemas penais sem atentar para uma rede de poder planetário,
que coloca nossas sociedades vinculadas a relações de poder decorrentes do
processo de colonização ou colonialismo que perduram até hoje.62 Dentro desse
58

Ibidem, p. 224.
NEDER, Gizlene. Iluminismo Jurídico-Penal Luso-Brasileiro: Obediência e Submissão. Rio de
Janeiro: Revan, 2ª ed. agosto de 2007, p. 182.
60
SIQUEIRA, Carlos Henrique R. de. A alegoria patriarcal: escravidão, raça e nação nos
Estados Unidos e no Brasil. Tese de Doutorado. Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre
as Américas da Universidade de Brasília. 2007.
61
Ibidem.
62
ZAFFARONI, Eugenio. Descolonización y poder punitivo. 2012.
59

20

67

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

permanente

processo

de

colonização,

ISSN:2317-0255

o

poder

punitivo

tem

um

papel

fundamental/central não só na intensa verticalização das sociedades para condicionarlhe seu caráter colonizador e racial, como também é imprescindível para transformar o
território conquistado em um imenso campo de concentração.63Para dar conta dessa
transformação do território em campo, o poder punitivo desde a chegada dos
colonizadores precisou ser exercido através de uma formidável ocupação policial do
território colonizado que perdurou entre nós até a decadência dos impérios ibéricos no
século XIX, é a partir daí que vamos ser submetidos às novas demandas por ordem do
capitalismo neocolonial.
A prática de encarceramento em territórios colonizados, como o nosso, será
fundamental para a manutenção das relações de dominação colonial, pois será,
sobretudo, através dela que o discurso da raça irá operar como pratica (racismo), e é
nesse sentido que a prisão terá seu funcionamento e seus desdobramentos para além
dos muros, pois atuará a partir das estratégias do “grande confinamento”, em que a
lógica do disciplinamento, da privação de liberdade, da submissão pelo trabalho
forçado e da exposição à morte nas plantações (ou nas “prisões-latifúndios”)
representa o campo mais geral dos procedimentos de poder.
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Resumo:
O presente artigo discute os conceitos de prisão, pena, crime e criminoso constantes
nos primeiros textos legais sobre as colônias do Brasil e África, problematizando-os a partir
das relações entre centro e periferia no processo de economia colonial. O estudo inicia
analisando o contexto da colonização e a elaboração de normas que visavam o controle
além-mar. As Ordenações do Reino copilaram as diversas legislações e trouxeram para o
Brasil o controle do emergente Estado Moderno Português sobre as relações sociais,
estratificando a sociedade entre senhores-proprietários e escravos negros e índios. O
estudo resulta de pesquisa bibliográfica e análise da legislação penal do período colonial. O
artigo oferece ao leitor uma abordagem historiográfica e sociológica sobre o processo de
formação das colônias portuguesas no Brasil e na África, e sobre as relações sócioeconômicas responsáveis pela formação de um imaginário coletivo do europeu sobre os
novos povos negros e índios. Neste imaginário estavam noções metropolitanas do que era
uma prisão nas colônias, a quem cabia e como deveriam ser as penas. Por fim o artigo
estabelece ligações entre os conceitos coloniais e as representações sociais que ainda hoje
marcam os discursos estatais, políticos e vulgares que legitimam práticas de desrespeito
aos Direitos Humanos no sistema prisional brasileiro.
Palavras-chaves: colonização portuguesa, prisões, crime.

Introdução
As navegações feitas por reinados europeus em torno de 1500 e que repercutiram na
colonização das Américas e África alterou profundamente os significados coletivos de todas
as sociedades envolvidas no processo. O contato com novas populações e o
estabelecimento de relações de trocas nos diversos sentidos repercutiu em novos modos de
ver e interpretar o mundo, o “outro” e a si mesmo. A dominação ocidental efetivada
sobretudo pelo poder das armas e dos objetos culturais difundidos estabeleceram a cultura
européia como centro do novo mapa mundial, reorganizando uma hierarquia social e
configurando o estado moderno em formação no período.
O presente texto transita por esse momento ícone e contribuir com os estudos que
analisam toda essa dinâmica que ocorreu entre os continentes e povos da Europa, África e
América a partir das navegações e colonizações de 1500. Os dados apresentados são
documentais e as interpretações têm como base teorias da Sociologia e da História. Aqui
são discutidos os conceitos de prisão, pena, crime e criminoso constantes nos primeiros
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textos legais sobre as colônias do Brasil e África, problematizando-os a partir das relações
entre centro e periferia no processo de economia colonial.
O texto inicia identificando o contexto da colonização e a elaboração de normas que
visavam o controle além-mar. Neste sentido, foram as Ordenações do Reino que copilaram
as diversas legislações e trouxeram para o Brasil o controle do emergente Estado Moderno
Português sobre as relações sociais, estratificando a sociedade entre senhores-proprietários
e escravos negros e índios. O artigo visa oferecer ao leitor uma abordagem historiográfica e
sociológica sobre o processo de formação das colônias portuguesas no Brasil e na África, e
sobre as relações sócio-econômicas responsáveis pela formação de um imaginário coletivo
do europeu sobre os novos povos negros e índios. Neste imaginário redesenharam-se
noções metropolitanas do que era uma prisão nas colônias, a quem cabia e como deveriam
ser as penas. Por fim o artigo estabelece ligações entre os conceitos coloniais e as
representações sociais que ainda hoje marcam os discursos estatais, políticos e vulgares
que legitimam práticas de desrespeito aos Direitos Humanos no sistema prisional brasileiro.
O contexto de 1500
A compreensão do que ocorria em 1500 é fundamental aos estudos sobre a
sociedade e suas relações no período e nos séculos seguintes na Europa, África e Brasil.
Mais ainda, a tentativa de compreender o momento sem análise da conjuntura seria
infrutífera.
1500 na Europa é período de secularização, marcado pela separação entre o Estado
e a Igreja, entre a política e a religião. Dois nomes marcaram o período, Maquiavel e Lutero.
Foram contemporâneos e experienciaram aspectos muito semelhantes das sociedades que
viriam a formar os estados europeus. Os dois pensadores sintetizaram mudanças que
ocorriam tanto no Estado quanto na Igreja. Em suas obras aparece o pensamento moderno,
principal impulsionador das mudanças dos séculos vindouros. Mas essas obras marcam,
sobretudo, a emergência do Estado Moderno como centro das sociedades da Europa.
O estudo na legislação portuguesa do período mostra esforços de concentração de
poder no Estado, em detrimento do poder que detinha a Igreja durante a idade média. Neste
sentido as Ordenações do Reino entre os séculos XV e XVII passam a tomar para o
monarca e para a estrutura estatal em formação os principais aspectos do Estado Moderno
que são os controles sobre as penas, julgamentos e execuções de criminosos. Isto porque
na idade média e se estendendo até as Ordenações Afonsinas de 1446 a Igreja Católica
inda possuía poderes de julgar, condenar e executas as penas em crimes de heresia ou
outros cometidos contra a instituição religiosa e seus membros, e cometidos pelos seus
próprios membros. O que muda nas Ordenações Afonsinas é o fato de que somente o
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monarca ou aquele instituído de poder pelo monarca pode executar as penas. O texto
dessas ordenações também previa que condenações estabelecidas pela Igreja fossem
revistas e avaliadas pelo aparelho estatal que tinha poder de confirmar ou descartar a
sentença, e de executar a pena.
É verdade que não se encontram nas Ordenações do Reino rompimentos radicais
com a Igreja, pelo contrário, pois em muitos aspectos o texto da lei reconhece diversas
vantagens ao clero e diversos poderes àquela instituição. Contudo, uma atenção especial
deve ser dada ao Livro V das Ordenações Afonsinas onde constam os crimes e as penas.
Desde muito tempo se reconhece na Teoria do Direito que o direito penal é a última
instância do Direito, atuando quando outros direitos não obtiveram sucesso (CAPEZ, 2009).
Além disso, o monopólio da força é uma das etapas fundamentais da consolidação do
Estado Moderno, como mostrou Weber (1996).
O grande aspecto da formação do Estado Moderno aparece tanto na obra de
Maquiavel quando nas legislações portuguesas compiladas nas Ordenações do Reino
(Ordenações Afonsinas, 1446 a 1512; Ordenações Manoelinas, 1512 a 1603; e Ordenações
Filipinas, 1603 a 1830 no caso do Brasil). A obra de Maquiavel é um tratado de política,
sobretudo em “Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio” e em “A arte da guerra”
. Mas a centralidade da política está certamente no “O príncipe” que evidencia a
figura do monarca e destaca seus poderes em detrimento de outros espaços e outros atores
políticos do período. A obra de Maquiavel eternizou na Ciência Política um tempo e marcou
o pensamento moderno sobre o Estado. Isto porque o que estava em jogo na obra
maquiavélica é a centralização do poder no soberano. E este soberano não era o príncipe, e
sim o Estado. Maquiavel trata das relações políticas, da legitimidade de poder, das
negociações com outros estados e do funcionamento da nação.
A preocupação de Lutero era diferente, mas com o mesmo pano de fundo de
Maquiavel. Cabe lembrar que Maquiavel mostra claramente que os rumos dos estados, das
sociedades e dos governos resultam das decisões dos homens. Assim o homem é o ator da
sua história na obra de Maquiavel. O mesmo ocorre em Lutero sintetizou, nas suas críticas à
Igreja e ao Papado, o homem como centro da construção de divina e como ator nos rumos
de sua vida. A reforma protestante, resultado posterior das indagações de Lutero, reformou
o pensamento social e a compreensão da relação do homem com o divino, inserindo esse
mesmo homem no centro do universo. Ora, o resultado disso hoje é sabido e leva ao
renascimento, iluminismo, à ciência moderna e aos dias atuais.
O renascimento foi limitado ao europeu branco, nasceu no período de emergência do
Estado Moderno, da história que passa a ser compreendida como resultado da política feita
por homens. A mudança no pensamento social vivenciada pelos europeus esteve limitada à
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compreensão do ocidentalismo e não estendeu-se, por séculos, aos negros e índios (LARA,
1986). E em que pese falas isoladas pela igualdade, fato é que no novo pensamento
europeu a partir de 1500 muito existem discursos sobre a supremacia branca em detrimento
de outras sociedades.
O negro, o índio e o controle além-mar
As navegações pelos oceanos registram o acúmulo de conhecimentos científicos
sobre orientação, artilharia e engenharia. Mas registram também o objetivo do Estado
Moderno em definir seus limites territoriais e encontrar novas alternativas de financiamento.
Neste processo a Europa estabeleceu trocas com sociedades no litoral centro e sul do
continente africano e nas Américas. Dois foram os principais resultados para a Europa, o
primeiro foi a alteração na sua compreensão de mundo e nas representações sociais. Outro
foi a configuração que o Estado Moderno em formação tomou para exercer o controle das
novas sociedades e novas terras.
Em que pese a Espanha ter alcançado a América em 1492 com sua frota naval, a
liderança dessa esteve sob responsabilidade de um italiano, Christopher Columbus
(Cristóvão Colombo). A Itália, ou os principados italianos, produziram os conhecimentos
utilizados nas navegações e sem os quais atravessar o oceano não seria possível. Mas
faltava aos italianos aquilo que Maquiavel mencionava e pelo qual pedia em suas obras. Já
Espanha e Portugal, ou em algum momento a União Ibérica (1580 a 1640), reuniam os
aspectos necessários para comandar uma navegação além-mar: configuravam-se como
reinados com poder centralizado já no final do século XV. Ao menos em parte, as disputas
por poder dentro destes reinados estavam contidas e o monarca alcançara legitimidade e
controle sobre os recursos necessários ao desafio das navegações (BOXER, 2002).
Nestes termos, a configuração do Estado foi fundamental para a expansão dos
territórios e manutenção desses. Os estados da Espanha e Portugal encontraram nas
expansões territoriais sociedades menos complexas, com números pequenos de indivíduos
ausência de uma burocracia estatal. A estratégia utilizada por esses europeus no contato
com as outras sociedades nem sempre esteve pautada no uso da força. Em muitos
momentos os contatos e as relações estabelecidas se deram como colaborações e mútua
garantia de poder. Isso ocorreu tanto na África como nas Américas. De modo geral a
chegada dos europeus reafirmou a soberania de uma sociedade sobre as outras em ambos
os continentes. E essa “diplomacia” foi um dos pilares que garantiram tão amplo domínio de
reinados pequenos em território e recursos, como no caso de Portugal mostrado nos
estudos de Boxer (2002).
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Portugal tinha como características em torno de 1500 uma pequena extensão
territorial limitada pelo oceano e pela fronteira com a Espanha. Uma terra desgastada em
termos de produção de alimentos e com limitações na captação de recursos pelo Estado.
Mas Portugal possuía uma precoce centralização de poder em comparação a outros
estados europeus, uma burocracia cada vez mais eficiente e reunia os atributos de ator
político diplomático no trato com outras sociedades.
Inicialmente os contatos de Portugal foram com sociedades africanas, com as quais
desde cedo estabeleceu trocas. As sociedades escolhidas pelas relações portuguesas eram
aquelas que expressavam maior domínio sobre os territórios, permitindo que os europeus
não precisassem explorar as vastas terras continentais africanas e recebessem os produtos
nos portos recentemente construídos. Contam os livros de história que os principais
produtos ofertados como troca pelos portugueses eram bebidas alcoólicas, fumo e armas.
Os dois primeiros itens não interessam aqui, senão por agradar a elite das sociedades com
as quais trocavam os produtos. O que interessa de fato são as armas. Essas armas
limitavam-se a machados e facões. As armas de fogo eram caras aos portugueses, e mantêlas significava guardar uma grande vantagem em relação aos africanos. Por isso as armas
eram machados e facões.
É preciso lembrar que as sociedades do centro e sul da África não dominavam a
produção do aço em 1500. Isto significa que o ingresso do machado substituiu artefatos de
pedra. E o facão tornou-se a principal vantagem de uma sociedade na guerra com as outras,
tornando a luta corpo a corpo muito fácil porque significava uma arma de aço afiado contra
pedaços de pau, ossos e pedras. Assim as sociedades com as quais os portugueses
estabeleciam trocas podiam fazer incursões no continente, derrotar outras sociedades,
adquirindo novos domínios de territórios. Mas sobretudo, o resultado desse processo era a
alteração da estratificação social daquelas sociedade vencedoras que traziam os derrotados
para comporem a base da pirâmide social, na situação de escravos. E na medida em que
indivíduos de outras sociedade eram incorporados na base da pirâmide, cabendo-lhes os
trabalhos domésticos de plantio e construção, sobravam indivíduos da sociedade dominante
para integrarem o grupo de guerreiros. Assim a sociedade ampliava seu poder militar, num
equilíbrio pois a produção de sua subsistência era garantida pelo trabalho dos escravos.
Os portugueses, espanhóis e tantos outros europeus utilizaram-se desse modelo das
sociedades africanas para aquisição de escravos para as colônias nas Américas. Assim, não
eram os europeus que buscavam escravos no continente africano. Eram as sociedades
africanas mais complexas e dominantes militarmente que comercializavam os escravos
conquistados, trocando por mais armas e ampliando ainda mais seus poderes. A escravidão
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de alguns povos africanos agradava aos europeus, mas não teria tamanho sucesso sem ter
beneficiado algumas sociedades da África.
Havia, então uma legitimidade na escravidão. Ela não era uma novidade aos
europeus, tampouco aos africanos. Mas a dimensão a que chegou a partir de 1550 foi sem
precedentes tanto para os europeus, quanto para os africanos. E há um aspecto muito
interessante sobre a escravidão no período da colonização das Américas: nem todos os
escravos eram negros.
O Livro Quarto das Ordenações Filipinas, na edição publicada em 1818 e estudado e
comentado por Candido Mendes de Almeida em 1870 (ALMEIDA, 1870), traz diversas
referências textuais sobre o escravo negro e diferencia esse do escravo branco. Ao tratar de
quem poderia ser testemunha, estabelecia o texto legal que o “escravo preto” não poderia,
por exemplo, apresentar outros escravos negros. Na medida em que a redação do texto
nega tal possibilidade, e nada fala sobre ter como testemunhas escravos brancos, a
interpretação sugere que poderia o escravo negro apresentar como testemunhas os
brancos. O texto de lei faz referência aos termos “escravo branco” e “escravo preto”,
mostrando que havia nas colônias portuguesas escravos negros e escravos não negros.
A questão é que o escravo negro, ou seja, o negro africano compunha a maioria dos
escravos nas colônias portuguesas. Já em Portugal a maioria dos escravos era de brancos,
sobretudo mouros (ALMEIDA, 1870, p. 920). A escravidão de brancos em Portugal era
anterior ao descobrimento das Américas. E o que determinou a utilização de negros
africanos na produção nas colônias americanas foi a disponibilidade de um número grande
de africanos capaz de atender a demanda por mão-de-obra, escravos relativamente baratos
para aquisição pelos comerciantes que contaram com a estrutura estatal de regulação do
comércio que garantia grande lucro.
Mas os escravos negros africanos eram diferentes dos escravos brancos presentes
em Portugal, e alteraram o imaginário coletivo social do europeu já nos primeiros anos de
contato. Neste sentido é importante observar que os mouros e outros escravos brancos
presentes na Europa resultavam de um histórico longo de guerras. No caso dos portugueses
os mouros haviam sido grandes inimigos e a escravidão era legítima numa perspectiva
histórica compreendida pelos portugueses. Já o escravo negro africano era uma novidade
para os portugueses, e não possuía uma historicidade na perspectiva desses europeus.
Deste modo, a sociedade portuguesa precisou redesenhar uma representação social de
relações sociais e de identidade para compreender que local o negro passava a ocupar na
estratificação daquela sociedade europeia.
Então o escravo negro africano veio a somar entre os fatores que em 1500 forçaram
os europeus a alterarem seu pensamento social, seu imaginário coletivo sobre si e sobre o
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globo. Por isto o renascimento teve como figura em seu centro um homem branco,
nitidamente europeu e livre. O pensamento religioso alterou sua representação sobre Deus,
e passou a retratá-lo com as feições de um europeu. A Igreja assume o homem como centro
da criação divina, mas é um homem branco europeu livre. E nesse processo o escravo
negro africano foi interpretado como uma criatura que não era “homem” porque pertencia a
outra raça, uma inferior sem alma e que não era uma criatura divina, não era criado pelo
deus dos cristãos.
O etnocentrismo europeu ganha bases inclusive das novas ciências que se
desenvolviam no período. O europeu se reinterpreta e desenvolve um pensamento social no
qual seu valores são os corretos, sua religião é a certa, seu deus é o único e tudo isso deve
ser assegurado pelo trabalho desenvolvido nas colônias. A escravidão se torna o modo de
manutenção da sociedade portuguesa, e de tantas outras que exploraram a escravidão até
dias atrás. A escravidão do negro africano não foi somente um modelo econômico, foi a
materialização de uma concepção de mundo europeu.
E nessa concepção de mundo ainda havia lugar para o índio americano. Diferente
das sociedades africanas, os índios das Américas, sobretudo aqueles que viviam em 1500
no território onde hoje é o Brasil, tinham uma organização social menos complexa e quase
desconheciam a noção de trabalho escravo. Os indígenas que viviam na colônia portuguesa
formavam sociedades com poucos membros, oscilando entre os 50 e 200 indivíduos. Deste
modo, se desconsiderados os idosos, as crianças e as mulheres, o número de homens que
poderiam trabalhar num sistema escravocrata eram poucos.
Os índios da colônia portuguesa ainda tinham outro diferencial em relação às
sociedades africanas. As sociedades indígenas viviam um sistema de trocas constantes
entre si, algo identificado na Antropologia como “dádiva”. A dádiva é a obrigação de dar e de
receber. Uma sociedade indígena possuía a obrigação de dar presentes a outra, que tinha
obrigação em receber os presentes e retribuí-los. Assim grupos pequenos formados por
cerca de 50 indivíduos trocavam animais, plantas, comidas, bebidas e mulheres com outro
grupo. Especialmente a troca de mulheres, feita com algumas das jovens que alcançassem
a puberdade, envolvia um processo complexo que evitava o erro genético propiciado na
espécie humana quando a reprodução ocorre com membros muito semelhantes
geneticamente – como na reprodução dentro da própria família ou entre parentes próximos.
As trocas sempre envolviam festas e rituais. Mais ainda, em função do modelo de
vida indígena de não acumular bens, as festividades deste tipo reafirmavam laços entre as
diversas sociedades. As guerras entre sociedades indígenas, quando ocorriam, tinham
outras motivações que não território ou poder no sentido atribuído pelos europeus. De fato,
a organização social indígena na colônia portuguesa diferenciava tanto daquelas sociedades
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conhecidas pelos europeus que somente na atualidade estudos de Antropologia têm
mostrado a existência de um modelo de Estado nas sociedades indígenas (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002; CHAGNON, 2014).
Deste modo foi por diversos motivos que os índios estiveram à margem do processo
de produção com mão-de-obra escrava implantado nas colônias luso-espanholas. Mas o
índio ocupou um espaço destacado no imaginário europeu. Diferente do escravo negro
africano, o índio foi objeto de catequização cristã em diversos momentos, especialmente
naqueles em que a Igreja toma parte no processo de colonização das terras e das gentes. O
índio também foi símbolo de mitos na literatura e na arte europeia do período colonial,
retratado como um tipo de homem em seu estado de natureza. E por séculos, senão até
hoje, o índio ocupa um espaço no imaginário europeu que fundamenta ideias como o da
evolução.
Nesta mistura de mito sobre o indígena e de dependência econômica da
escravização do negro africano emergiu o Estado Moderno na Europa. E no caso de
Portugal e Espanha essa emergência ocorreu junto a um processo necessário de controle
das relações sociais, econômicas e políticas sobre as terras e as gentes das colônias alémmar.
O controle além-mar e o papel da legislação penal portuguesa
A expansão do reinado português exigiu o controle das terras, das relações sociais e
das gentes em toda a sua vastidão. Os estudos de Boxer (2002) oferecem uma
compreensão de parte deste desafio vivido pelo reinado português. E para além das
referências desses estudos, alguns aspectos devem ser considerados fundamentais ao
entendimento de como Portugal exerceu controle sobre a extensão de suas colônias.
O primeiro aspecto a ser considerado foi a constituição do Estado Moderno no
período. Como já dito acima, tal processo ocorreu mediante a concentração de poder pelo
monarca. Essa centralização de poder permitiu direcionar os esforços do Estado para o
controle das colônias mediante o segundo aspecto que aqui interessa: a burocratização e
expansão da máquina estatal.
Um exemplo deste processo é a administração dos portos no reinado português, seja
na metrópole, seja nas colônias. Para entender isto pode-se tomar como exemplo o
cumprimento de penas estabelecidas mediante o processo penal em Portugal para
portugueses. Constava nas Ordenações do Reino, desde o início das navegações de 1500,
o crime de adultério, sonegação de impostos e heresia. Sobre o crime constava uma única
tipificação. Mas as penas eram diversas e para serem aplicadas dependiam de quem era o
autor e de quem era a vítima. Quando envolvia homens da elite as penas eram brandas, e
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mesmo as chicoteadas eram aplicadas em reservado para que a sociedade não visse.
Quando fossem homens comuns as penas eram mais severas e aplicadas em público. E
quando o autor fosse escravo as penas envolviam amputações, mutilações e a morte.
Um caso de orgia sexual combinado com sonegação fiscal é um bom exemplo para
entender a organização burocrática do emergente Estado Moderno Português a partir de
1500. Um casal de nobres que cometesse tais crimes juntos seria condenado de um modo
antes de 1500, de outro modo a partir da existência das colônias. Isto porque África e Brasil
passam a constar nos textos das leis penais a parti do momento em que viram colônias. A
pena que antes contava com as possibilidades de perda do patrimônio e chicotadas passou
a incorporar também o exílio para as ilhas de São Tomé e Príncipe, África ou Brasil –
exatamente nessa ordem de severidade. As ilhas de São Tomé e Príncipe representavam
um castigo, sem dúvidas, porque era uma região pobre e desprovida dos bens materiais e
do modelo de vida de Portugal, além disso estavam na África, no mar africano. Mas África
era ainda pior. Contudo o inferno era o exílio no Brasil. Pior que ser exilado no Brasil
somente eram as condenações de remo forçado até a morte nas galés, e a própria pena de
execução pública feita pelo esquartejamento do corpo ainda vivo.
O julgamento de um crime de orgia sexual combinado com sonegação dos tributos
reais passou a ser exercido somente pelo Estado já nas primeiras Ordenações do Reino de
1446. Apesar do crime de orgia sexual ter origem na legislação canônica, a Igreja já não
tinha mais legitimidade para julgar e executar penas neste tema desde final do século XV.
Então para exercer o julgamento e executar a pena o Reinado Português precisava ter uma
estrutura que envolvia um judiciário, um sistema carcerário e outras estruturas que
auxiliariam no cumprimento da sentença. Após julgados, a primeira execução era da
Fazenda do Reinado que tomaria todos os bens dos apenados, e do montante destinaria
50% para aquele ou aquelas pessoas que fizeram a denúncia que gerou a penalização. E
de fato, aquele que denunciasse um criminoso recebia em todas as Ordenações do Reino o
equivalente a metade do valor pago pelo condenado como pena. A outra metade ficava para
a Fazenda do Reinado.
A execução da pena seguia pela expedição da sentença escrita e entregue à guarda
em duas vias. Uma via seria entregue ao prefeito do porto em Portugal, que era
encarregado de receber os condenados e mantê-los presos até serem embarcados em
navio com destino à colônia de execução da pena. Durante o período colonial nada, nem
ninguém poderia embarcar num navio com destino às colônias sem autorização do prefeito
do porto. A segunda via da sentença seria entregue ao prefeito do porto onde o navio
deveria atracar na colônia em que a pena seria cumprida. Essa segunda via ficava em poder
daquele prefeito do porto na colônia e somente ele poderia autorizar, quando fosse o caso, o
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retorno do apenado à Portugal mediante a documentação que guardara. Para ingressar no
navio e desembarcar em Portugal depois de cumprida a pena a pessoa precisava da
autorização escrita do prefeito do porto. Deste modo o Reinado Português criou uma
estrutura estatal e burocrática que exercia controle de pessoas e mercadorias que
ingressavam ou saiam das colônias.
Se aplicada a pena de exílio para o Brasil, por exemplo, a legislação estabelecia que
homem e mulher fossem separados, sendo um desembarcado em Salvador e outro no Rio
de Janeiro. Essa separação durante o período colonial implicava em nunca mais haver o
reencontro do casal em função da realidade que a mulher encontraria ao desembarcar na
colônia. Durante o período colonial podia ser muito difícil a sobrevivência de uma mulher
europeia nas colônias, sobretudo daquelas destinadas ao cumprimento de pena. As colônias
eram um inferno para as mulheres europeias, em especial o Brasil. Havia uma falta total de
proteção ao corpo feminino porque os homens que trabalhavam, viviam ou administravam
as colônias eram brutos e rudes, e ter acesso ao sexo de uma branca europeia era um
desejo quase incontrolável pela escassa presença do Estado Português. Além disso,
imagine a receptividade que os homens nas colônias faziam às mulheres condenadas. Ou
seja, a condenação de exílio para as mulheres era a condenação ao inferno.
Neste contexto agressivo não fica estranho perceber que a primeira instituição que
passou a cuidar das mulheres apenadas foi o prostíbulo. Nestes a mulher tinha valor e sua
integridade, ao menos física, interessava. E a realidade da colônia Brasil somente foi
alterada quando da chegada da família real em 1808, como Gomes (2007).
Mas a questão é que a legislação que estabelecia o cumprimento de uma sentença
envolvia relações de controle burocrático entre os domínios coloniais. As diversas
Ordenações do Reino mostram um crescente processo de burocratização e criação de
instituições estatais com os fins de exercer o controle sobre os territórios. Houve um cuidado
especial da monarquia portuguesa em clarear termos, etapas e postos burocráticos com
funções diversas, todos sempre sobre o controle e a ingerência do Reinado, como mostrou
Boxer (2002).
A legislação penal cumpriu especial papel no controle das terras e das gentes alémmar no Reinado Português. Conhecida por ser a “ultima ratio” a legislação penal
encarregou-se de estratificar os grupos sociais e estabelecer um controle e ordem social no
Reinado. E fez isso hierarquizando os sujeitos na medida em que estabeleceu punições
diferentes em função do pertencimento social do indivíduo autor e vítima de crime (LORD e
DORNELLES, 2017). Mas a legislação penal foi além disso no momento em que tipificou
como crime ações que só poderiam ocorrer nas colônias, como o caso do comércio ou
trânsito de pessoas sem o controle do Reinado. Neste sentido as Ordenações do Reino
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mostram uma crescente lista de crimes quando comparados os períodos anteriores a 1500 e
posteriores. Assim, na medida em que novas terras, novas gentes e novas relações sociais,
políticas e econômicas passaram a integrar as dinâmicas do Reinado Português, também a
legislação tornou-se mais abrangente visando exercer o controle.
Logo a aplicação dessa legislação penal exigiu a presença de instituições estatais
nas colônias, pois as condutas não seriam julgadas na metrópole e sim no local do crime.
Contudo, o Reinado estabeleceu em legislações esparsas, e que logo compuseram as
Ordenações Manoelinas ainda durante o século XVI, que os processos e suas respectivas
sentenças produzidos nas colônias necessitariam ser corroboradas na metrópole Portugal.
Tratava essa legislação de manter centralizadas as decisões judiciais. Deste modo as
condenações estabelecidas pela estrutura burocrática estatal nas colônias ainda dependiam
da autorização e validação da estrutura judicial instalada na metrópole para que fossem
executadas.
Essa centralização caracterizou o período colonial em todos os aspectos
administrativos e econômicos. Nesse contexto existiu o Governo-Geral que administrava a
colônia Brasil e atuava sempre sob o controle da Metrópole. O mesmo ocorreu com o
comércio pois Portugal estabeleceu que somente com a Metrópole as colônias poderiam
comercializar, tanto na venda dos seus produtos como na compra de outros. Por isso a
centralização e dependência das decisões judiciais no período colonial estiveram inseridas
num contexto maior de centralização de poder pelo Reinado Português, ou dentro do que
Novais (1975) chamou de dinâmica do sistema colonial.
Prisão, pena, crime e criminoso nas relações entre centro e periferia
As concepções do período colonial sobre prisão, pena, crime e criminoso somente
podem ser entendidas a partir da percepção das relações entre centro e periferia, ou seja,
entre a metrópole que era Portugal e as colônias da África e Brasil. Como mostrado acima,
Portugal manteve o poder centralizado durante todo o período colonial. Por isto o que
ocorria nas colônias era de consentimento ou ao menos de conhecimento da Metrópole.
Neste cenário a noção de prisão como local ou procedimento de retirada da
liberdade física de ir e vir do indivíduo não esteve atrelada à execução da pena, visto que
somente mais tarde a noção de reclusão seria incorporada como sanção (BATISTA, 2000;
BECCARIA, 2009; PIERANGELLI, 2001). Ela teve uso como um local provisório onde o réu
aguardava a conclusão do seu julgamento. E isto, como mostrou Amaral (2012), na prática
significava ao réu aguardar pela morte enquanto o seu julgamento transitava. Mas essa
prisão era uma medida relativa e dependia da origem do réu e da vítima. Isto porque, como
já citado acima, a lei estratificava de modo claro as penas para os sujeitos. Neste sentido o
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Livro V das Ordenações do Reino, especialmente as Ordenações Manoelinas e Filipinas,
ofereciam vastas possibilidades de aplicação da pena relacionando-as à origem sócioeconômica e étnica do réu (AMARAL, 2012; LORD e DORNELLES, 2017).
Além dos aspectos intrínsecos ao réu, as penas também variavam do local do crime.
Assim, quando o crime era cometido na Metrópole estavam entre as penas possíveis o
degredo às colônias das ilhas de São Thomé e Príncipe, África e Brasil. Mas no caso dos
réus das colônias essas possibilidades de exílio não existiam e o mais comum era a morte.
Cabe lembrar ainda que nas colônias os senhores de escravos tinham terra e poderes
atribuídos pela Monarquia, o que lhes permitia uma liberdade maior em condutas que na
Metrópole eram penalizadas. Desde modo as penas nas colônias eram limitadas àqueles
com pouco ou nenhum poder, e englobavam geralmente a sanção física que poderia ser a
morte. Nesses termos também ficam claras as diferenças entre os sujeitos identificados
como criminosos. E em síntese os conceitos de prisão, pena, crime e criminoso fizeram
parte da organização das relações entre a Metrópole e suas colônias.
Conclusões: aspectos coloniais e o sistema prisional atual
A proposta deste artigo apresentada no início propunha concluir as ligações entre os
conceitos coloniais e as representações sociais que ainda hoje marcam os discursos
estatais, políticos e vulgares que legitimam práticas de desrespeito aos Direitos Humanos no
sistema prisional brasileiro. Há no decorrer do texto uma contextualização do momento
histórico e político no qual África e Brasil são inseridos no sistema colonial. Esse momento
foi marcado pela emergência do Estado Moderno Português onde a centralização de poder
é ponto chave. Também foi no período colonial que nas sociedades européias renasceu a
ideia do homem como centro do universo, o que implicou na mudança de representações
sociais e do imaginário coletivo.
Esses aspectos desempenharam profunda influência sobre as relações sociais,
políticas e econômicas entre a Metrópole e as colônias. O modelo centralizado de poder
silenciou outras possibilidades de governo e de autonomia local nas colônias, e o direito
penal teve um papel decisivo na condução deste modelo. Isto porque os procedimentos que
envolviam acusação, julgamento e execução das penas nas colônias eram acompanhados à
distância pelo Reinado Português que estabelecia a estrutura e os ritos, mas não interferia
diretamente nos resultados pois as colônias tinham outro fim que não o processo civilizatório
em curso na Europa. E na medida em que as colônias cumpriam também o papel de local
de execução de pena aos condenados da Europa, então melhorias nessas eram algo que
não compunha a agenda de temas relevantes para a Metrópole.
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Há uma proximidade entre aquelas características e as vivenciadas hoje no sistema
prisional brasileiro. Primeiro há um completo distanciamento entre o que ocorre nos centros
do país e as dinâmicas internas ao sistema prisional. Tal fato pode ser constatado quando
observado que no período atual muito se fala de democracia e de estado democrático de
direito. Contudo, é de conhecimento público que há outra realidade dentro do sistema
prisional. Deste modo existe uma clara centralidade de poder na condução do sistema
prisional, com pouca ou nenhuma possibilidade de controle social a partir de aspectos ou
procedimentos democráticos.
Neste caso, o que parece ocorrer é um processo secular de centralização do poder
no Estado, e tal centralização ocorre, sobretudo, quando o tema é o direito penal. Outras
áreas menos estratégicas para o Estado Moderno foram, ao menos parcialmente, abertas
ao controle democrático. Contudo a “ultima ratio” continua caracterizada pelo processo de
centralização de poder que marca o Estado Moderno.
Uma outra proximidade diz respeito às representações sociais sobre o sujeito do
direito penal, o réu ou criminoso. Havia durante o período colonial um claro discurso de que
o réu ou criminoso deveria ser retirado do convívio das gentes, enviado para um lugar
distante e degradante, ou mesmo executado mediante por processos dolorosos. Esse
discurso se materializava nas Ordenações do Reino. Hoje o inconsciente coletivo e o direito
penal ainda guardam estes aspectos, visto que sociedade e legislação antecipam a
condenação do acusado. Prova disso é o fato da prisão provisória ser a regra no Brasil
atual.
Por fim, o texto acima transitou entre os aspectos que entende serem os mais
importantes na compreensão dos conceitos de pena, prisão, crime e criminoso nas colônias
de Brasil e África, e que se estendem aos dias atuais. Mais estudos sobre a formação do
Estado Moderno e dos usos que este faz da legislação podem contribuir para a
compreensão da complexa dinâmica que se estende por mais de cinco séculos,
estabelecendo e legitimando uma estrutura social que se expande da convivência diária
para as relações com países do outro lado do equador.
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DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL SOB A PERSPECTIVA DECOLONIAL: UMA
ADEQUAÇÃO
DO
PADRÃO
UNIVERSALDEJUVENTUDEÀREALIDADEBRASILEIRA
RESUMO: O trabalho analisa como a doutrina da proteção integral foi importada e aplicada
no Brasil, a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e da ratificação
da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Através de revisão bibliográfica,
discute-se que as legislações lidam com um padrão normal de juventude, a partir de uma
realidade europeia, incorrendo no mesmo equívoco de universalização dos documentos de
proteção de direitos humanos. Nesse sentido, ao diferenciar socioeducação e proteção,
deixa-se de considerar as heranças do positivismo criminológico e os mecanismos de
neutralização dos socialmente excluídos para benefícios das elites. A exclusão moral, em
que vive grande parte da população juvenil brasileira, impõe o Estado assistencial, mas cujo
retardado é suprido pela via punitiva, porém, com o discurso da socioeducação. Um
eufemismo que confunde. A medida socioeducativa, sem prazo determinado, é
demonstração inequívoca de não se dirigir à conduta, mas à pessoa do adolescente. Assim,
a justiça da Infância e Juventude continua fomentando a ideologia do respeito à ordem e à
disciplina, agindo na camada mais excluída da população para manter a tranquilidade
ideológica de poucos com o discurso cínico de que a intervenção é um “bem para o
adolescente”. Desse modo, a abordagem decolonial é imprescindível para a adequação do
discurso à realidade local, evitando que se confunda adolescente em perigo com
adolescente
perigoso.
PALAVRAS-CHAVE: Decolonialidade.Socioeducação.Adolescenteemconflitocomalei.
1. INTRODUÇÃO
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, é adotado no Brasil um
novo parâmetro para o tratamento da infância e juventude - a doutrina de proteção integral,
que já decorrera da Declaração dos Direitos Criança (ONU, 1959). A consubstanciação da
previsão constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente foi alcançada formalmente - dois anos depois, com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA
-
lei
8.069/90).
O presente trabalho tem como objetivo discutir, através de revisão bibliográfica,
como essa doutrina da proteção integral foi importada e tem sido aplicada no Brasil, a partir
dos documentos legais. Problematiza-se que a legislação internacional lida com um padrão
universal de juventude, refletindo, pois, uma realidade europeia, o que termina por incorrer
5

no
mesmo
equívoco
da
universalização dosdocumentosdeproteçãodedireitoshumanos.
Apesar de representar importante ruptura com os códigos menoristas que o
precederam - Código Mello Mattos de 1927 e o Código de Menores de 1979, ambos
5

“[...] universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, com crença de que
a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano
como essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade” (PIOVESAN, 2005, p. 44).
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norteados pelo princípio da situação irregular - o ECA padece de inefetividade. Parecendo
ter sido celebrado formalmente, deixa a materialidade de suas previsões à mercê da
regulação dos códices que o precederam, mantendo especialmente a confusão entre
menores abandonados e delinquentes, tão própria dos períodos menoristas. Para
compreender como e porquê ferramenta tão relevante ainda padece dessa confusão
assistencialista, é preciso analisar em que contexto a doutrina de proteção integral foi
recepcionada
pelo
ordenamentopátrio.
A transposição da doutrina de proteção integral acarreta um descolamento entre
teoria e prática - entre a realidade brasileira e a realidade europeizada, na qual a disciplina
foi concebida. Isso fez surgir, no Brasil, um parâmetro de infância que não abarca as
peculiaridades locais, mas ignora os traços históricos e culturais do tratamento da infância e
juventude.
2.
A
NECESSIDADE
DE
UMA
ABORDAGEMDECOLONIAL
O conceito de infância e juventude adotado pela doutrina de proteção integral, em
realidade, é fruto de um processo específico da modernidade - e aqui adota-se o conceito de
modernidade centro-europeu, como define Quijano (2005): um fenômeno exclusivamente
intraeuropeu, imaginado como experiência e produto exclusivamente europeus - assinalado
pelas influências recíprocas da percepção social, médica e psicológica do menor, próprias
do
século
XIX
(GARCIA-MENDEZ,1991).
Nos países latino-americanos ou subalternizados, a mudança de parâmetros,
eclodida de uma modernidade pós-industrial, passa, invariavelmente, pela crise no sistema
reeducativo, que, segundo Garcia-Mendez (1991), viram suas políticas públicas em relação
à
infância
e
juventude
se
cristalizar,somente,noplanoideológico.
No caso específico do Brasil, dentro deste cenário, é preciso levar em conta o caráter
positivista dos sistemas menoristas anteriores (de 1927 e 1979) e o ranço histórico das
influências conjunturais que estes sofreram - sendo o primeiro concebido no contexto da
primeira
república
e
o
segundo
duranteosanosmaisseverosdeditaduracivil-militar.
Para a compreensão das falhas de efetividade do Estatuto da Criança e do
Adolescente, é preciso, então, analisar a transposição da doutrina que lhe serve de norte. A
adequação de um padrão universalizante de juventude à realidade brasileira aparenta ser o
cerne das discrepâncias entre o normativamente previsto e o efetivamente concretizado. O
fato de que os processos pelos quais se propagam a concepção de conhecimento ocidental,
segundo Lander (2005), pressupõem a existência de uma meta-narrativa universal que
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coloca todas as culturas e todos os povos dentro de um esquema, que vem de um estágio
primitivo
e
tradicional
para
o
moderno.ComoapontaZaffaroni
(...) a impossibilidade de nos referirmos a ́feudalismo’, ‘pré-capitalismo’ ou
‘capitalismo’ latino-americanos em sentido estrito, ou seja, no mesmo
sentido dado nos países centrais onde estes fenômenos aparecem como
sentidos originários, surgidos de sua própria dinâmica. Por isto, também é
absolutamente inadmissível a pretensão do desenvolvimentismo
neo-spenceriano ao tentar compreender o controle social latino-americano
por analogia com etapas presentes ou passadas do controle central. Nossa
região marginal tem uma dinâmica que está condicionada por sua
dependência e nosso controle social está a ela ligado (ZAFFARONI, 1991,
p. 66).

A manutenção da permanência dos países colonizados na posição de subalternos,
dentro do escopo explicitado, é indiscutível, o que leva à crença de um projeto político de
dominação ainda em curso e que tem como um de seus objetivos a preservação da
hegemonia centro-europeia em diversos âmbitos - seja político, econômico, social ou, e
especificamente
neste
caso,
intelectual.
Como reação e movimento de ruptura com tal lógica, Aníbal Quijano apresenta seu
conceito de colonialidade de poder, compreendido como a maneira pela qual a dominação
das potências centrais, em relação às periféricas, está estruturada. Opera-se por meio de
uma diferenciação étnica/racial/de gênero/de classe, que hierarquiza o dominador em
relação ao dominado, com o objetivo de controlar o trabalho, os recursos e os produtos, em
proldo
capital
e
do
mercado
mundial.
Trata-se, segundo o autor, de uma forma de dominação política e econômica,
justificada pelas vias do conceito de raça, decorrente dos processos colonizadores
estabelecidos no momento da expansão ultramarina europeia, acompanhado de uma
dominação
epistêmica,
filosófica,
científicaelinguísticaocidental.
A decolonialidade procura transcender a colonialidade - face obscura da
modernidade que permanece operando hodiernamente como padrão mundial de poder. De
forma que busca inserir a América Latina de forma mais radical e posicionada no debate
global, promovendo um posicionamento contínuo, no sentido de transgredir e insurgir a
lógica
que
a
instala
na
periferia
desuaprópriahistória.
Nesse sentido, torna-se indispensável a compreensão das especificidades da
infância e juventude locais para que seu tratamento jurídico se torne materialmente possível.
Sim, porque a história do Brasil, no que tange ao tratamento oferecido ao menor, é
permeada pelas marcas do racismo, do classismo e do paternalismo burguês. Tais marcas
devem ser, ou deveriam ter sido, tomadas como pedras de toque para o desenho legislativo
de uma política efetiva. Ao transpor cartas e doutrinas concebidas em outro contexto
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socioeconômico-político-cultural, incorre-se, complacentemente, na adesão das formas
vigentes
de
dominação
já
explicitadasaumcustoaltíssimo:ajuventudebrasileira.
A instrumentalização de ideologias e correntes filosóficas dos países centrais para
manutenção do poder político e econômico locais - e mundiais - é prática comum na história
do Brasil. Segundo indica Prando (2006), o país adota posições liberais-iluministas, desde
os alvores do séc. XVIII, mas, em contraponto, teve uma elite que perpetuou o sistema
escravocrata - chegando ao ponto de relacionar o liberalismo às prerrogativas que a levaria,
a
elite,
à
fruição
do
direito
de
manutençãodaescravidão(enquantodireitoadquirido).
Então, é possível, partindo-se dessa análise, perceber que o sistema jurídico de
tratamento do menor, mesmo sob o escopo da emancipação deste sujeito, traga,
subjacente,
um
discurso
e
uma
práticaqueatendemoutrosinteresses-nãodeclarados.
3. MENORISMO NA JUSTIÇA BRASILEIRA: OS RESQUÍCIOS DO POSITIVISMO
CRIMINOLÓGICO
O Positivismo foi um pensamento dominante, por volta do século XIX, porque
insurgia a crescente confiança da sociedade em critérios científicos, vistos na área das
ciências exatas. Sendo assim, houve uma intensa tentativa de transferir esse raciocínio para
o meio das ciências sociais, buscando-se desvincular as ciências sociais do meio religioso,
em
que
conviveu
por
um
tempo
(SCHEINVAR,2002).
Sabe-se que há um discurso ideológico positivista que norteia e embasa as atitudes
da elite sul-americana, com o objetivo de manter a estruturação social vigente. Nesse
sentido, faz-se pertinente trazer à tona a observação de Rosa Del Olmo (2004): “Para as
classes dominantes da América Latina, seria a melhor explicação para justificar o
surgimento dos ‘resistentes’ à ‘ordem’, cumprindo assim esta nova ciência uma importante
função
ideológica.”
Ocorre que, no Brasil, é também a classe dominante que absorverá o conteúdo
positivista que pairava na Europa, à época. Adequado à realidade local, tentam impor e
manter a ordem, ratificando o discurso de conteúdos excludentes, especialmente pelos
intelectuais da época. Sendo assim, percebe-se como foi introduzido o conteúdo positivista
na legislação penal e em sua aplicação pelos juízes brasileiros. Ora, o positivismo
criminológico penetrou as instâncias penais brasileiras, numa tentativa de estabilizar a
sociedade, operando de uma maneira controversa, haja vista o fato de que medidas
jurídicas
eram
dirigidas
à
populaçãomaispobre(SCHEINVAR,2002).
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Entretanto, vale salientar que foi nesse ínterim que surgiu a preocupação social com
relação aos menores. Explica-se: diversas crianças eram detidas e colocadas em prisões
junto aos adultos. Isso gerou uma preocupação por parte dos juristas e dos médicos, os
quais viam a necessidade da humanização do sistema prisional em relação às crianças
(SCHUCH, 2005). Assim, houve uma intervenção judicial, a fim de proteger as crianças.
Disseminava-se,
então,
o
lema:
“salvarascrianças”.
Era o que se poderia chamar de "modernização do meio punitivo na justiça
brasileira", uma tentativa de reabilitação do delinquente. Foi nesse meio que surgiu o Código
de Menores de 1927, buscando dar uma proteção jurídica às crianças. É interessante
pontuar que ele sofreu uma grande influência do Poder Judiciário, assim como as outras
legislações brasileiras. Entretanto, logo tal Código sofreu diversas críticas: alegava-se a
ausência de rigor técnico, porque via-se, de certa forma, um “assistencialismo” na atuação
do judiciário (SCHUCH, 2005). Esses tipos de ponderações eram naturais de surgir, haja
vista
a
predominância
do
pensamentopositivistanaépoca(SCHUCH,2005).
Nota-se que, em havendo menos “letra de lei” sobre o assunto, conforme Zaffaroni
(1984), maior seria a aplicação de repressão ilegal. Ele traz uma crítica pertinente ao afirmar
queocorre
“la
minimización
formaldelcontrolparalograrelmáximoderepresiónmaterial”.
Diante disso, constata-se a construção de um judiciário focado em atender à
demanda

crescente

de

crianças

no

“meio

penal”,

sob

o

aspecto

da

tríade:

“assistência-prevenção-proteção” (SCHEINVAR, 2002). Alegava o Estado, portanto, uma
incapacidade das crianças, por serem “delinquentes” ou “abandonadas”, merecedoras da
“proteção”. Fazia distinção em relação a outros grupos sociais e, nesse contexto, legitimava
o
papel
do
juiz
como
“pater”.
Por volta de 1950, diante da influência de congressos e de novas legislações
internacionais, existe uma demanda por mudanças no Código. Há um desenvolvimento da
concepção de participação da sociedade nessa temática, numa tentativa de encontrar
possíveis
respostas
à
realidade
corrente(SCHUCH,2005).
Contrariamente a esses possíveis avanços, o que surge no país é uma política de
"segurança nacional", haja vista o período autoritário imperante (SCHEINVAR, 2002). Sendo
assim, a higienização da população mais jovem vem a ocorrer, devido à "ameaça do
comunismo". A partir disso, há um centralismo das decisões, indo de encontro ao que
estava sendo formulando na sociedade e ratificando o poder dado ao judiciário para resolver
a
questão
das
crianças.
Em
relação
a
isso,
pontua
EstelaScheinvar(2002,p.7e9)que
em nome do bem-estar das famílias, a política para a criança sempre se
revelou como um mecanismo de vigilância e disciplina, ancorado no
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discurso da segurança [...] Os governos projetam uma imagem humanitária,
que, no entanto, é carregada de conteúdos positivistas que definem o
humano de forma naturalizada.

Com tal realidade em vista, ocorre a diminuição da idade penal e a criação da
FUNABEM (Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor), instituto criado para dar
assistência às crianças, mas que, de acordo com as ideias de Migliari (1993), terminou
servindo
para
dissipar
as
ideias
desegurançanacional.
Nesse período, já se discutiam alterações para o Código de 1927, mas é na década
de 1970, após o período de guerra, que mudanças efetivas irão acontecer. Aparecem
juristas com opiniões diferentes sobre o tema (SCHUCH, 2005): no Rio de Janeiro, as ideias
focavam no "direito do menor", buscando trazer definições, objetivos, propostas de ação; em
São Paulo, o foco não estava na questão jurídica, mas no fundamento pedagógico-social.
Após isso, há o Código de 1979, que terminou se filiando aos juristas do Rio de Janeiro, em
queo
cerne
das
políticas
desenvolvidasseriao"menoremsituaçãoirregular".
Convém destacar, ainda, a década de 1980, em que o cenário político é novamente
alterado, haja vista a efervescência da criação da Constituição da República. Sendo assim,
alguns pontos críticos da época são levantados: o caráter assistencialista da justiça e a falta
de regulação jurídica clara. No entanto, independente disso, continua se fortalecendo o
poder
dado
aos
juízes
para
dar
soluçõesaosconflitos.
Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é promulgado, consequência de
mobilizações

sociais

em

âmbito

interno

e

externo,

trazendo

pontos

como

a

descriminalização da pobreza (SCHEINVAR, 2002), o "paradigma da proteção integral"
(SCHUCH, 2005) e tratando as crianças como sujeitos de direitos (SCHEINVAR, 2002).
Além disso, trouxe a diferenciação ao tratar do adolescente que cometeu ato infracional (o
qual poderá receber medida socioeducativa), em relação ao que é abandonado (passível de
medida
de
proteção).
No entanto, mesmo após a promulgação do ECA, ainda são feitas diversas críticas
ao sistema atual. A exemplo disso, tem-se as ponderações que contestam a atuação
(SCHEINVAR, 2002), às vezes, paternalista, de um juiz, como um ranço do positivismo do
século
XIX.
Diante de todo o exposto, em relação à atitude da justiça brasileira, vale atentar para
o cuidado que se deve ter, quando se trata de jovens na sociedade, porque, conforme Julio
Cortés Morales (2008): "no todo lo que se hace pensando em el bien de la infancia repercute
positivamente
sobre
la
experienciadelosniños".
É preciso, pois, observar toda essa herança do positivismo jurídico do século XIX,
antes de se importar acriticamente doutrinas estrangeiras europeizadas, sob pena de se
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ignorar a realidade brasileira de sociabilidade violenta e acabar perpetuando os
autoritarismos escamoteados e denominados eufemisticamente de proteção ao adolescente.
Por isso, atenta-se ao perigo da universalização de direitos e da criação de um padrão
universal da infância e juventude, uma vez que são formulados com base numa realidade
europeia/norte-americana, sem levar em consideração as peculiaridades latino-americanas,
ou
especificamente
as
brasileiras.
4. UNIVERSALISMO HOMOGENEIZANTE DE DIREITOS HUMANOS: O CAMINHO PARA
A
CRIAÇÃO
DE
UM
PADRÃO
UNIVERSALDEJUVENTUDE
O

universalismo

do

Sistema

Global

dos

Direitos

Humanos,

no

mundo

contemporâneo, surgiu com a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945,
originalmente destinada à promoção e à proteção da dignidade de todos os seres humanos.
Não se pretende aqui promover a discussão sobre a importância política e jurídica do
Sistema das Nações Unidas, mas analisar em que medida o universalismo dos direitos
humanos,

trazido

com

ela,

pode

ser

considerado um modelo hegemônico de

homogeneização, voltado a centralizar e eliminar diferenças étnicas, culturais etc.,
promovendo, assim, a anulação do homem, embora disfarçada de inclusão social. (BIAZI;
GRUBBA
,
2016
)
Essa premissa universalista dos direitos humanos é resultante principalmente da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz a palavra universal na sua própria
formulação, e foi o primeiro documento internacional a expor os direitos fundamentais de
que todos os seres humanos deveriam se beneficiar. Foi, assim, entendida e imaginada
como um ideal a ser alcançado, além de um modelo comum de conquista por todos os
povos, caracterizando, pois, uma tentativa de proteger universalmente os direitos humanos

fundamentais.
(
BIAZI;
GRUBBA
,2016)

A

Declaração

Universal

dos

Direitos

Humanos

insinua

uma

igualdade

homogeneizante entre todos os seres humanos, alegando que, independentemente da
nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, língua ou
qualquer outra característica, há o dever de se proteger a dignidade e a justiça, no interesse

de
todos
os
seres
humanos.
(NAÇÕESUNIDAS,1948)

No entanto, essa homogeneidade globalizante dos direitos, conforme a qual todos os
seres humanos possuem os mesmos direitos, também é neutralizante, pois, ao fazer crer
que todos têm os mesmos direitos, pressuporia a desnecessidade de se pensar ou se
postular novos direitos, ou na eficácia daqueles já existentes, mesmo que alguns direitos
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sejam concretizados à custa de outros, e determinadas pessoas tenham acesso a alguns
direitos,
em
medida,
maior
em
relaçãoàsoutras.(BIAZI;GRUBBA,2016)
Esse ímpeto homogeneizante consiste na ideia de fazer com que todos os seres
humanos, apesar das suas diferenças de cultura, etnia, religião, sexo e riqueza, tenham
dignidade e acesso aos mesmos direitos no mundo globalizado. Daí provém a circunstância
pela qual os direitos humanos são acusados de serem um culturalismo forjado pelo

Ocidente.
(
BIAZI;
GRUBBA
,
2016
)

Isso porque, apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos propagandear
a existência de concepções universais superiores a quaisquer tradições religiosas ou
culturais, ao analisar a prática, ficou revelado o caráter eminentemente ocidental de sua
produção

e

implementação.

Isso

pode

ser

percebido

tanto

nos

seus

valores

individualizantes, como na própria composição e organização da Comissão dos Direitos
Humanos da ONU, que foi composta predominantemente por Ocidentais e comandada,
majoritariamente,
por
americanos.(NADER,1999)
Desse modo, a confecção do documento internacional, anunciado com a finalidade
de estabelecer certos “direitos universais”, resultados de deliberações consensuais,
fundamentados numa percepção ontológica do homem, na verdade foram constituídos na
luta entre filosofias políticas particulares, interligadas em relações de poder e dinâmicas
políticas complexas, percebendo-se, na forte influência americana, o privilégio aos direitos
individuais.
(NADER,
1999)
O que se percebe, pois, é a neutralização dos direitos humanos, que, através do seu
discurso, transforma o 
dever ser em um ser ontológico, como se, pelo simples fato de
existirem, os direitos fossem autoaplicáveis. No entanto, nem todos dispõem da mesma
oportunidade de reivindicar os seus direitos, em razão da posição desempenhada na
sociedade, como se pode observar nos grupos marginalizados ou naqueles com baixo nível
de escolaridade, imigrantes, etc. Portanto, apesar da existência desses direitos, o que, de

fato,
se
verifica
é
a
ausência
do
acessoaeles.
(BIAZI;GRUBBA,2016)

Os documentos de princípios e cartas de direitos, por si só, não são capazes de
assegurar a efetiva concretização dos direitos, se não existirem os mecanismos apropriados.
E é por isso que, ainda nos dias de hoje, é possível perceber as milhares de pessoas que
morrem de fome ou de doenças que podem ser evitadas, mesmo que elas nasçam providas

de
natureza
humana
e
dos
direitoshumanosaelainerentes.
(BIAZI;GRUBBA
,2016)

Desta forma, os direitos humanos revelam-se como um dos grandes mitos da
modernidade e, quando são previstos em nível constitucional, são aparentemente garantidos
por um Estado de Direito, cuja existência prévia é uma prerrogativa da essência da própria
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democracia. No entanto, o que comumente se esquece é a relação entre estes direitos
humanos e a democracia liberal, a qual garante o sistema econômico capitalista que
sobrepõe os direitos individuais e políticos aos direitos sociais e culturais e impede, na
prática, a materialização de uma grande quantidade de direitos. O que demonstra que a
positivação dos direitos humanos, absolutamente, não reflete a sua garantia efetiva, ainda
quedentro
de
um
Estado
democrático.(RODRIGUES,1989)
Identificar o empírico ao normativo, significa acreditar na real eficácia dos direitos
humanos na vida prática de todos e todas, quando, no entanto, os Relatórios do Programa
Anual das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) demonstram um abismo
gradativo, que tende a se agravar entre os países ricos e pobres. (HERRERA FLORES,
2009). Ademais, foi constatado, no Relatório de 2010, sobre o Desenvolvimento Humano
(HDR), que integra o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que
aproximadamente 1/3 dos habitantes dos 104 países pesquisados, isto é, 1,75 bilhões de
indivíduos sobrevivem na pobreza extrema com um máximo de US$ 1,25 por dia. (NAÇÕES
UNIDAS,
2010)
Portanto, a despeito da homogeneidade globalizante dos direitos, de acordo com a
qual os seres humanos possuem os mesmos direitos, verifica-se que ela também é
neutralizadora, já que promove a ideia de que, por possuírem os mesmos direitos, não
haveria necessidade de se demandar novos direitos ou a concretização daqueles já
existentes, ainda que alguns desses direitos sejam efetivados à custa de outros e que
determinadas pessoas consigam usufrui-los em detrimento de outras. (BIAZI; GRUBBA,
2016
)
Tal qual a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos
da Criança proclama um padrão ao qual todos deveriam ambicionar e se esforçar para
construir. Tratou-se de uma iniciativa primordial para a legitimação internacional de uma
estratégia de administração da infância e juventude que guarda, nos órgãos da justiça, os
aparatos
privilegiados
de
governo.(SCHUCH,2005)
4.1 O padrão universal de juventude: especialização de medidas e a confusão entre
assistência e repressão
A importação acrítica da declaração sobre os direitos da criança, a exemplo da
importação da teoria dos direitos humanos, à realidade brasileira, sem a devida adaptação,
acabou gerando uma homogeneização globalizante dos direitos, acarretando na crença de
que todos têm os mesmos direitos, resultando na eliminação de diferenças culturais, étnicas,

94

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

11

bem como na liberdade de escolha, associados a uma noção de “infância universal”: a
infância concebida como um período de vida dotado de universalidade, que supõe a
universalidade
da
natureza
humana. (SCHUCH,2005)
O foco das políticas jurídico-estatais em vez de ser delineado como o “menor”, passa
a ser delineado como crianças e adolescentes “sujeitos de direitos”, acompanhando a
orientação da “universalização da infância”. As políticas de atendimento são classificadas
em: as destinadas àqueles suscetíveis às medidas de proteção especial, que sofreram
abandono, maus tratos, etc., e os suscetíveis às medidas “socioeducativas”, quando do
cometimento de ato infracional. Nessa lógica, há uma especialização em relação ao público
alvo das políticas, o qual era outrora ambiguamente definido pela marca de “menor”.
(SCHUCH,
2005)
Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, essa modificação
consistente na especialização das medidas foi celebrada e considerada um avanço pelos
ativistas, teóricos e militantes dos direitos das crianças e dos adolescentes. No entanto, é
preciso refletir a respeito das consequências da constituição de uma concepção de infância
universal, com uma especialização no sentido de uma caracterização menos ambígua do
alvodas
políticas
jurídico-estatais(SCHUCH,2005).
Uma vez que, a fixação na ideia de “infância universal”, associada à especialização
das políticas e dos mecanismos administrativos que atuam no atendimento das crianças
“perigosas” e das “em perigo”, não apenas reforça a periculosidade do jovem delinquente,
como também volta-se a individualizar a uma série de problemas da delinquência juvenil,
culpabilizar o infrator e as famílias das crianças abrigadas, bem como legitimar a
judicialização
da
questão
da
infânciaejuventude(SCHUCH,2005).
Isto é, antes, o “menor”, era pejorativamente percebido, exclusivamente, como
aquele proveniente das famílias pobres da população brasileira. Agora, com a ênfase na
infância universal e a especialização das políticas para o atendimento das “crianças
perigosas” e das “crianças em perigo”, de um lado, temos a proposição de uma
universalidade da infância e, de outro, temos a reinstalação da desigualdade de sua

existência.
(SCHUCH,
2005)

Ou seja, essa distinção entre os sujeitos das políticas acaba trazendo efeitos
reordenadores da infância pobre: aumentando assombrosamente o estigma depositado
sobre aqueles jovens apontados como “infratores” – aqueles destinatários das medidas
socioeducativas e, também, censurando as famílias que buscam o abrigamento de seus

filhos.
(SCHUCH,
2005)
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Portanto, quando formos analisar a troca dos paradigmas da “menoridade” para a
“proteção integral”, devemos levar em consideração que, muito além da mera mudança de
princípios teóricos, estão em jogo a instituição de novos valores que se propõem universais,
disputas entre filosofias políticas, modos de governo, contexto nacional, políticas
internacionais, promulgação de leis, etc., para poder compreender a complexidade de
transformações
diversas
em
ação. (SCHUCH,2005)
Ocorre que essa divisão que o ECA procura estabelecer, tentando se desvencilhar
das legislações anteriores, devido à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, na
prática, não funciona. Isso porque, quando se parte para a pesquisa empírica constituída
pela análise de sentenças prolatadas em face de adolescentes, as quais condenavam à
medida de internação, a maior parte do argumento que fundamentava essa sentença
consistia na deficiência familiar, comunitária, escolar, envolvimento com droga do
adolescente em questão. E muito pouco se manifestava a respeito do ato infracional
praticado
pelo
adolescente
(MACHADO,2014).
Com essa confusão, acabam sendo colocados no mesmo universo a necessidade
assistencial do adolescente e o ato infracional praticado, implicando, muitas vezes o fato de
que a necessidade escolar, familiar, comunitária é a justificativa utilizada para o
encarceramento desse adolescente. Por mais paradoxal que isso possa parecer, é
justamente quando o estado falta na perspectiva da inclusão dos direitos sociais, que ele
chega
com
a
abordagem
penal.
5.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Como visto, a abordagem decolonial auxilia a compreender os resquícios do sistema
colonial europeu nos países colonizados e aprofunda a crítica para compreensão deste
sistema global de dominação no âmbito da América Latina. Revelando, também, o modus
operandi dos países colonizadores, quando moldaram o sistema produtivo vigente
globalmente: um capitalismo mundial segundo as identidades históricas produzidas sobre
raça, onde se articulam os papéis e lugares dos indivíduos nesse novo contexto global de
controle de trabalho - que servirá para definir os papéis do dominador e dominado
(QUIJANO,
2000).
Analisando a conjuntura do neoliberalismo e seu conjunto de valores hegemônicos,
verifica-se a gerência das liberdades – direitos individuais de primeira geração – sobre os
direitos que visam ao acesso igualitário aos bens econômicos, sociais, culturais e políticos.
Além de que, nem todos possuem a mesma oportunidade de reclamar seus direitos, em
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razão da posição desempenhada na sociedade, como é o caso dos grupos marginalizados
ou
aqueles
com
baixa
escolaridade,imigrantes,etc.(BIAZI;GRUBBA, 2016).
Isto é, no contexto dos direitos humanos, é possível refletir sobre uma inclusão
excludente, de modo que, ao mesmo tempo que o universalismo homogeneíza, também
diversifica. Isto é, há uma homogeneidade que parece incluir todos sob o véu do
universalismo, mas que ao mesmo tempo exclui alguns seres humanos da oportunidade de
eficácia concreta desses direitos, notadamente aqueles que não possuem acesso a esses
direitos
universalmente
garantidos.(BIAZI;GRUBBA,2016).
Dessa maneira, no contexto dos direitos humanos, o universalismo apresenta uma
postura dicotômica: ele homogeneíza todos seres humanos sob o véu da legislação
universal, camuflado de inclusão social, mas, simultaneamente, exclui outros, uma vez que
nem todos conseguem ter acesso aos direitos e aos bens juridicamente protegidos (BIAZI;
GRUBBA
,
2016
).
Apesar do universalismo homogeneizante dos direitos, alguns seres humanos são
deles excluídos, ainda que estejam incluídos nas normas. Isso acontece porque o mundo
jurídico e o seu 
dever ser não coincidem, obrigatoriamente, com o mundo material. Ou seja,
apesar da igualdade formal, caracterizada pela igualdade no usufruto da condição abstrata
de sujeito de direito perante à lei, a obtenção efetiva da justiça e desses direitos ainda é
regalia
de
uma
ínfima
parcela
dapopulação.(BIAZI;GRUBBA,2016).
Ainda assim, é imprescindível a compreensão dos mecanismos de controle e
manejo, políticos e jurídicos da infância e juventude, a partir da realidade brasileira. É
preciso levar em conta as especificidades locais, sem incorrer na transposição de períodos
históricos europeus, levando em conta as singularidades econômicas, sociais e políticas
regionais. Identificando as formas de dominação existentes dentro de um outro sistema de
dominação
global,
no
qual
está
perifericamenteinserido.
Contudo, é preciso, também, alertar para o fato de que a superação completa do
modelo epistemológico eurocêntrico não se processará de maneira imediata, especialmente
na América Latina, onde é profundamente arraigado. Assim sendo, traçar um histórico do
tratamento e controle desses indivíduos, que leve em consideração todas as vicissitudes já
explicitadas, sob a ótica crítica da decolonialidade, parece ser um começo no caminho da
emancipação.
A lógica do pensamento autoritário da sociabilidade brasileira, que tem uma raiz
racista, e de diversos outros preconceitos, é uma raiz que permanece na nossa forma de
sociabilidade, na nossa forma de ver o ordenamento jurídico e, inclusive, perpetuou-se,
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mesmo com a transição de uma doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção
integral.
De maneira que, aquela confusão entre assistência e repressão, constante no
período dos Códigos de Menores, cuja superação era esperada a ser concretizada com a
divisão de medidas do ECA, para dizer que a assistência da medida protetiva – destinada
ao adolescente que se encontra em situação de risco ou em vulnerabilidade social, aquela
criança ou adolescente que precisa da proteção assistencial do estado – e a repressão da
medida socioeducativa – aquela reservada ao adolescente que pratica ato infracional,
aquele que vai estar diante da repressão estatal punitiva – acabou permanecendo, na
prática,
sob
a
égide
do
novo
Estatuto,apesardetodasastentativasdedistanciamento.
Devido a esse ranço assistencialista, somado à raiz autoritária da nossa
sociabilidade violenta, essa confusão perdura e atravessa a nossa modernidade como uma
herança – uma herança de raízes autoritárias e de uma sociabilidade violenta – de um
eufemismo assistencialista. Portanto, quando se parte para a pesquisa de campo,
efetivamente, verifica-se que, na prática, o que existe no cumprimento de medida
socioeducativa, precipuamente a medida de internação, são práticas penais, práticas
punitivas,
que,
no
entanto,
são
mascaradaspeloeufemismodaproteção.
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