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Por que os semiabertos? Uma hipótese para compreender recentes
eventos das prisões de São Paulo
Resumo: Este trabalho, baseado em pesquisas de campo e entrevistas com
atores diversos do sistema prisional paulista, busca analisar os motivos pelos quais,
em São Paulo, são as unidades de semiaberto um novo lócus de ocorrências de
motins e rebeliões, contrariando o entendimento comum de que estas unidades seriam
menos suscetíveis a eventos organizados pelos grupos criminais. Analisando
dinâmicas da política prisional em São Paulo, toma-se como hipótese que a
hegemonia do Primeiro Comando da Capital tem alimentado, mais recentemente, a
disputa de legitimidade na gestão dos ambientes de convívio nos estabelecimentos de
semiaberto, forçando a reprodução, nestas unidades, das formas de compartilhamento
da gestão prisional entre Estado e grupo criminal que já existem nas prisões de regime
fechado.
Palavras-chave: Regime semiaberto – motins e rebeliões – PCC - São Paulo
Introdução
Em 29 de setembro de 2016, centenas de homens romperam os alambrados
do Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, a 333 quilômetros da capital
paulista, e correram em direção ao canavial e à rodovia que margeiam a unidade, num
sinal de que corriam contra o pavor em que suas vidas haviam se transformado. Ao
mesmo tempo, outras centenas destruíam ambientes significativos do estabelecimento
prisional: as salas da administração e das equipes de segurança; os pavilhões de
trabalho e os espaços para atividades educacionais. Nenhum servidor foi capturado
como refém. Alojamentos e refeitórios foram mantidos intactos.
Estas características do evento já apontavam dados importantes para
compreender como, numa unidade de regime semiaberto, que a Secretaria de
Administração Penitenciária habituara-se a considerar menos propensa a esse tipo de
acontecimento, foram possíveis o rompimento da “paz” estabelecida e as cenas vistas
nas TVs, jornais e mídias digitais, com as chamas do canavial encobrindo a prisão e
alcançando quilômetros de distância.
Chamas que se reproduziram na noite seguinte, na cidade de Mococa, distante
cerca de 130 quilômetros de Jardinópolis.
Se à época de sua ocorrência os dois eventos citados já apresentavam
características comuns que apontavam para dinâmicas que vão além da habitual
explicação da superlotação como fator que produz os atos de resistência das pessoas
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privadas de liberdade contra a Administração Penitenciária, a eles somar-se-ia uma
nova ocorrência: na manhã do dia 24 de janeiro de 2017, presos do Centro de
Progressão Penitenciária 3 de Bauru, antigo Instituto Penal Agrícola, atearam fogo nos
pavilhões e empreenderam uma nova fuga em massa, causando pânico na cidade e
reavivando o debate sobre os motivos pelos quais, em São Paulo, as unidades de
semiaberto tornaram-se o novo lócus de ocorrências de motins e rebeliões.
Este artigo busca compreender as razões que colocaram as unidades de
regime semiaberto no centro das recentes disputas pelo controle das prisões paulistas
e foi elaborado a partir de entrevistas com pessoas presas, egressas das prisões de
São Paulo e servidores dos estabelecimentos prisionais, considerando ainda as
referências bibliográficas que abordam a temática.
A emergência da gestão prisional em São Paulo
O estado de São Paulo é um dos mais significativos exemplos da expansão do
sistema penitenciário brasileiro: entre 1994 e 2016, sua população prisional saltou de
cerca de 55 mil pessoas para mais de 240 mil e o número de estabelecimentos
prisionais sob gestão da SAP foi de 43, em 1994, para 168, em 20171. O crescimento
físico do sistema prisional impulsionou o crescimento do número de pessoas presas e
nos últimos 20 anos São Paulo teve sua taxa de encarceramento aumentada em
200%, possuindo, em 2016, uma das maiores taxas de encarceramento do país (503
presos por 100 mil habitantes), conforme dados do Infopen 2014.
A criação destas unidades prisionais ao longo de duas décadas não
representou melhorias nas condições de cumprimento de pena, pois as novas vagas
abertas não interromperam o fluxo de pessoas aprisionadas, pouco contribuindo para
minimizar a superlotação que já caracterizava as prisões desde que se iniciou, ainda
no século XIX, o debate paulista para a configuração de um sistema prisional (SALLA,
1997). Assim, o déficit de vagas nunca deixou de existir e o aumento vertiginoso da
população carcerária, sem a correspondente melhoria na infraestrutura das unidades
já existentes, agravou ainda mais as condições carcerárias paulistas (Silvestre e Melo,
2017).
Além disso, a dispersão das unidades prisionais no interior de São Paulo, que
sofrerá um incremento significativo a partir da década de 1990, possibilitou uma
ampliação das possibilidades de transferências e de isolamento de presos
considerados de “alta periculosidade” ou considerados líderes de “facções”, gerando
uma intensa mobilidade das pessoas privadas de liberdade pelas dezenas de
1

Levantamento a partir de dados do sítio da SAP (www.sap.sp.gov.br; acesso em janeiro de 2017).
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estabelecimentos prisionais espalhados pelo território paulista. Esta prática, que foi
constantemente acionada como estratégia da administração penitenciária para o
enfraquecimento dos grupos criminais, acabou por consolidar o PCC dentro dos
presídios paulistas (DIAS, 2013).
Assim, a expansão do sistema prisional paulista terá dois aspectos primordiais:
uma expansão física, marcada pelo número de vagas, de unidades prisionais e de
pessoas presas, e uma dispersão territorial, marcada pela construção de unidades em
quase todas as regiões administrativas do estado2, promovendo um amplo processo
de descentralização, interiorização e desterritorialização do sistema prisional
(SILVESTRE, 2012; MELO, 2008), o que resultou “numa mobilidade distinta dos
demais estados aos presos e presas de São Paulo, que passam por constantes
transferências de uma unidade a outra, em diferentes regiões geográficas,
configurando redes de relacionamentos próprias do sistema prisional paulista” (MELO,
2014, p. 27) e permitindo que o Primeiro Comando da Capital se fortalecesse do
interior das prisões para construir sua hegemonia no crime, dominando territórios e
mercados.
Em seu estudo sobre o PCC, Dias (2013) apresenta três fases que conduziram
o grupo criminal de sua fundação em resposta à violência institucional até a
hegemonia no mundo do crime, consolidando o que a autora classifica como uma
“nova figuração social nas prisões”:
do ponto de vista das lutas pelo domínio do sistema prisional, já era
possível [em 2002] visualizar uma nova configuração de poder que emergia após
esse período de guerra e na qual o PCC figurava como vencedor. A partir dessa
configuração, já era possível às autoridades identificar os domínios relativos a
cada um dos grupos ainda existentes, distribuindo a população carcerária de
acordo com o pertencimento ou não a tais grupos, de modo a evitar novos
conflitos e mortes (DIAS, 2013, p. 172)

Aos períodos que compreendem as fases de surgimento e guerra, de
disseminação do PCC pelas unidades prisionais de São Paulo e sua posterior
consolidação como principal grupo criminal paulista, correspondem exatamente os
períodos de institucionalização e de expansão da SAP - Secretaria de Administração
Penitenciária:
Até março de 1991, as unidades prisionais ficaram sob a responsabilidade
da Secretaria da Justiça. Em seguida, a responsabilidade foi para a segurança
pública e com ela ficou até dezembro de 1992.
No entanto, o Governo do Estado, entendeu ser tarefa essencial o
estabelecimento de melhores condições de retorno à sociedade daqueles que
estão pagando suas dívidas para com a justiça. O sistema prisional tem
2

A exceção será a Região Administrativa de Registro, que compreende o Vale do Ribeira, ao sul do
estado, onde há diversos impedimentos de ordem ambiental.
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características próprias e exige uma adequada solução: um sistema carcerário
eficiente, dentro de um Estado democrático, onde o direito de punir é
conseqüência da política social, a serviço de toda a sociedade, mas fundado nos
princípios de humanização da pena, sem que dela se elimine o conteúdo
retributivo do mal conseqüente do crime.
Como decorrência dessa preocupação, a Lei nº 8209, de 04/01/93, criou e,
o Decreto nº 36.463, de 26/01/1993, organizou a SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, a primeira no Brasil, a tratar com
exclusividade do referido segmento (sítio oficial da SAP, acesso em janeiro de
2017)3.

Apesar do discurso de promoção de “melhorias das condições de retorno à
sociedade” para as pessoas presas, a criação da Secretaria de Administração
Penitenciária de São Paulo surge em decorrência do Massacre do Carandiru, ocorrido
alguns meses antes:
O episódio da violenta intervenção policial ocorrida na Casa de Detenção
de São Paulo(...) marcou a história do sistema penitenciário nacional pela sua
violência, por tornar públicas as condições de vidas desumanas dentro dos
presídios e pela visibilidade da fragilidade do processo de redemocratização
brasileira. Ainda nesse contexto, a resistência ao processo da abertura política
encontrava força em alguns segmentos da sociedade, que traziam forte herança
do período militar e tinham grande respaldo nos aparelhos policiais e
penitenciários (SILVESTRE, 2012, p. 121).

A inovação pretendida com a criação da SAP estaria, naquele momento, fixada
sobre um staff que se fortalecera exatamente por representar a constituição de um
saber próprio do aparato prisional, staff este que se constituíra a partir de duas
“ondas4” de profissionalização da gestão prisional paulista, uma ocorrida no início do
século XX, quando se construíra a Penitenciária do Estado (SALLA, 1997); outra
acontecendo em meados do século, por meio da criação do DIPE – Departamento dos
Institutos Penais do Estado de São Paulo, em 1963, e de sua substituição pela
COESPE - Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado, em 1979, a
qual representava a consolidação de um quadro de profissionais específico da gestão
prisional, muito embora mantendo vínculos bastante próximos com as forças e
padrões da Segurança Pública que estavam em sua origem.
Assim, a expansão do sistema prisional paulista no período de criação da SAP
carregará consigo dois fortes significados: por um lado, a promessa de enfrentar a
superlotação das prisões, ao mesmo tempo em que desafogava as carceragens da
Segurança Pública; por outro, a promessa de prevenir a ocorrência de novas
tragédias, por meio da construção de unidades prisionais centradas no controle e no
disciplinamento das pessoas encarceradas, no afastamento territorial dos criminosos,
3

Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/common/sap.html. Acesso em janeiro de 2017.
Descrever estas “ondas” e o processo de constituição de uma burocracia penitenciarista brasileira é o
objeto da minha pesquisa de doutoramento em curso.
4
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enviando-os para regiões distantes de seus locais de origem, e em mudanças
legislativas que promovessem o endurecimento das condições de cumprimento de
pena. Assumia-se então o esgotamento de um modelo de humanização das prisões
que jamais se implantara e, para marcar a virada definitiva na gestão prisional paulista,
anunciava-se a desativação do Complexo do Carandiru.
Esta desativação, entretanto, somente ocorreria dez anos após o Massacre. E
novamente um evento trágico marcaria um novo momento na configuração do modelo
paulista de gestão prisional. Entre a criação da SAP e o fim do Carandiru, 68 novos
estabelecimentos prisionais foram inaugurados. A Administração Penitenciária se
consolidou como órgão de gestão da política prisional e sua interiorização tomou ares
de política pública, representando a principal forma de presença do governo estadual
em diversos municípios paulistas (SILVESTRE, 2012; MELO, 2014).
No ano de 2000, o Secretário Nagashi Furukawa promoveria uma série de
mudanças institucionais, demitindo o então coordenador da COESP, Lourival Gomes e
a promovendo uma reestruturação organizacional que dissolvia a COESPE que em
cinco coordenadorias regionais, estabelecendo uma divisão territorial e administrativa
da SAP. Tais mudanças deram ao Secretário a força política necessária para realizar
outras

transformações

significativas,

implantando

uma

“nova

racionalidade”

administrativa, a partir da desjudicialização de procedimentos decisórios, transferindoos para o âmbito administrativo, e promovendo também alterações na política penal
brasileira, propondo e obtendo alterações legislativas na própria Lei de Execução
Penal (TEIXEIRA, 2009).
Entretanto, o expansionismo da SAP, a autonomização de seus procedimentos,
a configuração e criação de carreiras penitenciárias, a mobilidade dos bondes5
transportando as pessoas presas por todo o estado, muitas vezes em decorrência do
arbítrio das autoridades prisionais, a precariedade das assistências e serviços penais,
a permanência da violência estatal intramuros, invisibilizada não apenas pelas
muralhas, mas pela própria desterritorialização das prisões, a existência de diferentes
formas de acordos entre gestores prisionais e grupos criminais, alvo de constantes
denúncias que envolviam os servidores e, sobretudo, a permanência da superlotação
provocada pelo encarceramento massivo, permitiram também o surgimento, a guerra,
a expansão e a consolidação do Primeiro Comando da Capital.
E será o PCC o principal responsável pela desativação do Carandiru, em 2002.
Tendo surgido em resposta a constantes violações de direitos e agressões, o PCC
5

O termo refere-se ao veículo de transporte de pessoas presas; é também a forma substantiva para
designar que uma pessoa foi transferida de unidade prisional.
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disseminou pelas prisões paulistas um conjunto de princípios e ideais que propõe,
essencialmente, a unificação e o fortalecimento do crime para lutar contra a opressão
do Estado, consolidando-se como grupo hegemônico no estado de São Paulo a partir
de diferentes estratégias de dominação, que incluíram a neutralização e a violenta
eliminação de adversários, a incorporação de grupos menores e diversas formas de
assistência à família.
Inicialmente negado pelo Governo de São Paulo como força de mobilização da
população prisional para enfrentamento ao Estado, o PCC tornou pública esta
capacidade de enfrentamento ao promover, em 2001, rebeliões simultâneas em 29
estabelecimentos penais, instalados em 19 cidades diferentes. A publicização desta
força trazia consigo a visibilização de outra dinâmica instaurada nas prisões de São
Paulo: o compartilhamento crescente da gestão do cotidiano entre equipes dirigentes
dos estabelecimentos prisionais e as lideranças do crime.
A “nova racionalidade” proposta pelo Secretário Nagashi enfrentava ali seu
primeiro grande embate. Comentando o evento de 2001, Furukawa assim se referiria à
megarrebelião:
Acredito que a origem da megarrebelião de 18 de fevereiro de 2001, como
também dessa grande crise de maio de 2006, está ligada ao PCC. Não há dúvida
alguma com relação a isso. Em 2001, a rebelião aconteceu logo depois da
transferência dos líderes dessa organização criminosa para presídios mais
rigorosos; e em 2006 foi a mesma coisa. É claro que por trás disso existem os
problemas com os servidores públicos coniventes, que procuravam dar regalias
para determinadas lideranças criminosas em troca de uma paz aparente. Eles
foram sendo afastados pouco a pouco. Isso pode ter tido alguma influência, mas o
ponto que determinou mesmo essas duas crises foi a movimentação da liderança
do PCC. Além disso, durante a minha gestão não se fez nenhuma espécie de
concessão ao PCC. Pode ter havido uma ou outra concessão na ponta, mas como
atuação de Governo, uma concessão ao “partido”, à organização criminosa como
uma forma de manter a paz, isso nunca aconteceu (SALLA, 2008, p. 24).

Com um grupo criminal que comprovara sua força, enfrentando resistências
internas às “políticas ressocializadoras” que propunha implantar, especialmente os
CRS, enfrentando seguidas denúncias de participação de servidores da Secretaria em
negócios do crime, e diante da negativa repercussão pública que a megarrebelião
causara nacional e internacionalmente, a resposta da Administração Penitenciária
àquele evento reproduziu as tradicionais práticas instituídas nas políticas penais: o
endurecimento do tratamento prisional.
Naquele mesmo ano, o estado de São Paulo instituiria, por meio de uma
Resolução da SAP, o Regime Disciplinar Diferenciado, constituindo em mais uma
resposta punitiva cuja principal finalidade seria a de “transmitir a ilusão de que se está
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fazendo algo, independentemente de seus resultados em termos do esperado” (DIAS,
2013, p. 313).
Estas dinâmicas de expansão do sistema prisional, coexistindo propostas de
endurecimento e de melhoria do tratamento penal, de racionalização do sistema e de
manutenção de práticas que lhe são opostas, de profissionalização da Administração
Penitenciária e de compartilhamento da gestão do cotidiano, é que permitem analisar
os acontecimentos nas unidades de semiaberto, o que trará diversos desdobramentos,
uma vez que os processos de expansão penitenciária paulista e de consolidação da
autonomia administrativa da SAP foram acompanhados pela expansão do PCC e pela
consolidação de seu papel na gestão do cotidiano dos ambientes de convívio em
unidades prisionais.
Os eventos nas unidades de semiaberto
O CPP Jardinópolis foi inaugurado em setembro de 2013, seguindo um modelo
arquitetônico originalmente concebido para a unidade prisional que três anos antes
fora construída em São José do Rio Preto, quando a Secretaria de Administração
Penitenciária desativou o Instituto Penal Agrícola que existia naquela cidade. A partir
de então, as unidades construídas para o regime semiaberto passaram a seguir este
modelo arquitetônico, caracterizado como uma unidade voltada para a prestação das
assistências previstas na Lei de Execução Penal, em especial a oferta de educação e
atividades laborais.

Figura 1: foto de um Centro de Progressão Penitenciária. Fonte: sítio da SAP.

Não obstante sua característica arquitetônica e a existência de amplos e
específicos pavilhões para a prestação de assistências, diversos fatores concorrem
para que haja significativa distinção entre os princípios que nortearam a adoção deste
modelo de estabelecimento prisional e as práticas que nele são observadas. Dentre
estes podem ser apontados a proeminência dos aspectos de contenção e disciplina,
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herança do enfoque da “segurança” sobre a gestão prisional; a reduzida inserção de
mecanismos de controle social sobre o sistema, em que pese a existência de
normativos internacionais, nacionais e mesmo administrativos da SAP acerca da
atuação dos servidores públicos; a precariedade dos processos educativos para a
formação de gestores e, sobretudo, o revigoramento dos valores punitivistas na
sociedade brasileira do início deste século XXI.
No caso de Jardinópolis, aquela concepção que fundamentou o modelo
arquitetônico e funcional do estabelecimento prisional foi instrumentalizada para fazer
da oferta de atividades de educação e trabalho novos mecanismos de controle e
vigilância das pessoas privadas de liberdade.
Como eu já descrevi noutra oportunidade (MELO, 2015), o que se percebia em
Jardinópolis até a ocorrência da rebelião era a habitualidade da utilização de práticas
de silenciamento e proibições extra-legais como instrumentos de gestão, havendo
diversos casos de ameaças e interdições, inclusive por meio da transferência arbitrária
de pessoas presas. Por outro lado, no interior do estabelecimento prisional, o silêncio
imperava.
Realizando visita ao CPP em dezembro de 2015, todo diálogo que tentei
estabelecer com alguma pessoa presa foi ostensivamente monitorado por algum
agente de segurança, de modo a impedir qualquer tentativa de denúncia ou
reclamação por parte de qualquer pessoa.
Em duas ocasiões, no entanto, este controle falhou: numa primeira, ao entrar
na sala de leitura existente na unidade, fui abordado com o questionamento sobre se
eu era “membro dos direitos humanos”, pois algumas coisas “precisavam ser
informadas”, disse-me um rapaz; na segunda, ao entrar sozinho num galpão de
trabalho e perguntar a um trabalhador-preso o motivo de tanto silêncio naquele
ambiente, recebi a resposta de que “aqui o silêncio fala”, seguido de um gesto de
cabeça que sinalizava a presença de um agente de segurança observando da porta do
galpão (Anotações em caderno de campo, dezembro de 2015).
Posteriormente, fui informado, por intermédio de um interlocutor de pesquisa
que trabalhava em ambiente externo ao CPP, que seus dois colegas de cárcere que
haviam conversado comigo foram castigados com dois dias de recolhimento em cela
disciplinar:
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Saí daquela unidade com a sensação de que estava revisitando o Modelo
Auburn, segundo o qual todas as pessoas em privação de liberdade deveriam ser
submetidas a trabalho rigoroso e silencioso, sem que se permitisse qualquer
comunicação entre elas. Além disso, a fala da direção do estabelecimento era de que
ali “todo preso trabalha”, contrariando dois dados de observação imediata, quais
sejam, a ocupação de um número excessivo de pessoas executando tarefas que
exigiriam um número muito menor de trabalhadores (obviamente para aumentar os
índices de pessoas presas em atividades laborais), e a presença de dezenas de
pessoas presas vagando pelo pátio central, sem acesso sequer aos alojamentos, que
permaneciam fechados durante todo o dia (Anotações em caderno de campo,
dezembro de 2015).
Também comum era a imposição de outras obrigações não previstas
legalmente, como a adesão a campanhas de vacinação que, em princípio, são de
participação voluntária, e a presença em cultos ou cerimônias religiosas. Por fim, e
também motivador para o evento de setembro de 2016: o constante desrespeito aos
familiares das pessoas presas, permanecendo, como na maior parte das unidades
prisionais paulistas, os constrangimentos relacionados à entrada de itens de
alimentação e higiene pessoal que o Estado é incapaz de fornecer adequadamente e,
sobretudo, a prática da revista vexatória.
Dessa forma, os relatos apontam que a direção daquele estabelecimento vinha
usurpando diversos direitos das pessoas privadas de liberdade e transformando-os em
estratégias de sobrepunição, com práticas de silenciamento, proibições extra-legais,
ameaças e interdições. “Gostava de opressão, agora aguenta”, foi a frase pichada
num muro central do CPP Jardinópolis durante a rebelião, evidenciando que a gestão
local e o tratamento dispensado aos homens encarcerados e seus familiares era o
principal motivo da revolta generalizada. Além disso, segundo relato de um servidor da
unidade prisional,
O CPP já passou por várias mudanças no perfil de presos: no começo era
uma mistura e tinha desde gente condenada diretamente ao semiaberto, até chefe
de biqueira do PCC. Gente de vários lugares do interior. Depois começou chegar
presos mais da capital, e novos, de 18 a 25 anos a grande maioria. Eles eram
mais agitados, davam mais trabalho. E sempre teve PCC no meio, teve período
com mais comando, outros períodos não sei dizer se eram mais discretos ou se
tinham menos integrantes...não sei , mas sempre foi misturado. Hoje recebemos
basicamente presos de Franca, Serra Azul e de Reginópolis (Anotações em
caderno de campo, setembro de 2017).

Por fim, o relato de um egresso prisional desta unidade sintetiza os motivos
que levaram àquele evento:
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Ali a opressão estava demais. Tinha as obrigações que a direção da casa fazia.
E tinha muita coisa errada. A compra6, por exemplo. Em todo lugar a compra é
mensal. Mas lá não, lá era só de três em três meses. Eles diziam que era porque
tinha muita liberdade, mas a gente sabia que não era. Eles pegavam nosso
dinheiro e deixavam numa conta. Quando a gente ia receber, tinha lá um monte de
código de desconto que a gente não sabe o que significa e ninguém explica o que
é. Aí tinha o trabalho. O cara trabalha o mês todo e quando vai fazer a compra
dele ele vai pagar R$ 3,80 no prendedor de roupa. Aí ele faz as contas: pô, pra
ganhar R$ 3,80 eu tenho que fazer uma cacetada de prendedor. Então o cara
percebe que está sendo explorado e que aquele valor não está certo. Então é
essa opressão. Mas tinha muito mais: o que eles fazem com as visitas não está
certo fazer. A visita chega com um monte de compra de coisas que o Estado não
dá; ela chega na revista e eles [os agentes penitenciários] dizem que não pode
entrar, que você tem que guardar no carro ou no ônibus ou então jogar fora um
saco que fica ali. A mulher olha pra trás, depois de ficar a noite inteira numa fila, e
ela não vai sair pra guardar. Então ela joga no saco preto. Só que os caras são
burros, ninguém faz nada que alguém não veja. Aí a gente via eles comendo os
mantimentos que as visita trouxe; ô, fala sério! (Anotações em caderno de campo,
setembro de 2017).

O evento de Mococa ocorreu num Centro de Ressocialização - CR, modelo
implantado na gestão Nagashi Furukawa (1999 a 2006), cuja concepção – baseada
em princípios de participação comunitária na execução penal e de responsabilização
das pessoas privadas de liberdade quanto ao cumprimento de suas penas – foi
abandonada tão logo teve início a gestão da Antônio Ferreira Pinto à frente da SAP
(2006 – 2009).
O abandono de uma concepção que jamais chegou a ser efetivamente
implantada e que foi marcada por dezenas de denúncias de corrupção em contratos
de co-gestão do Estado com organizações da sociedade civil7, transformou os CRs em
meras unidades de privilégios, para onde passaram a ser direcionadas as pessoas
cujo “perfil criminal” supostamente facilitaria o processo de “ressocialização”,
utilizando-se procedimentos de menor repressão e buscando separar os custodiados
por tipo de crime cometido.
A partir de 2015, no entanto, nem mesmo a tipologia do perfil criminal
permaneceu
6

e,

paulatinamente,

estes

estabelecimentos

passaram

a

operar

Trata-se da compra de itens permitidos por meio do pecúlio. Nesta modalidade de circulação de valores
e mercadorias, pessoas presas que trabalham durante o cumprimento de pena ou que recebem dinheiro
de seus familiares, podem adquirir itens para uso pessoal – em geral, alimentos e itens de higiene. Uma
lista é disponibilizada para os interessados, que registram seus pedidos. A compra é realizada pela
equipe dirigente e o dinheiro abatido dos valores pertencentes a cada pessoa presa, muito embora todo o
dinheiro seja movimentado por uma única conta bancária. Presos que trabalham também recebem seu
pagamento por intermédio desta conta e, no caso de compras realizadas, o valor gasto é descontado do
dinheiro pertencente à pessoa que requereu a compra.
7
Ver, por exemplo, http://tvclaret.com.br/noticias/18516/ongs-sao-acusadas-de-corrupcao-em-presidios .
O abandono desta concepção, bem como o acesso ao Relatório da SAP acerca das investigações de
denúncias, seria assunto de entrevistas junto aos gestores da SAP, o que, conforme descrito
anteriormente, tornou-se inviável frente à negativa do Secretário Lourival Gomes para realização da
pesquisa. Não obstante, durante o período em que atuei profissionalmente na Administração Penitenciária
paulista, pude ouvir dezenas de relatos acerca destas investigações, tendo conversado com diretores de
unidades prisionais que apontavam falhas no controle de recursos transferidos pelo Estado nos contratos
de cogestão.
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simplesmente como unidades de regime semiaberto, tendo como último traço de sua
origem como Centro de Ressocialização o respeito ao limite de ocupação, não
excedendo o número de pessoas em relação ao número de vagas - até porque se
trata de estabelecimentos considerados vulneráveis no chamado “nível de segurança”.
Esta mudança no perfil dos CRs foi-me narrada em duas ocasiões - junho de
2015 e junho de 2017 - por um ex-diretor de um destes estabelecimentos, que
destacou, ainda, o aumento da presença do PCC nestas unidades, o que também
seria confirmado por diferentes agentes de segurança penitenciária.
Segundo estes interlocutores, fruto do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que em “caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado, a
permanência no regime fechado caracteriza constrangimento ilegal ao preso, uma vez
que ele não pode ser prejudicado pela precariedade do sistema prisional” 8, a
Secretaria de Administração Penitenciária passou a transferir para as unidades de
semiaberto todas as pessoas que, tendo obtido progressão de regime, vinham
cumprindo pena em unidades de regime fechado9, o que exigiu a ocupação dos
antigos CRs por critérios que não eram mais aqueles para os quais haviam sido
concebidos.
Se no caso do CPP Jardinópolis, esta decisão contribuiu para agravar o quadro
de superlotação que caracteriza a unidade desde o primeiro semestre de seu
funcionamento - com 1080 vagas, o CPP Jardinópolis abrigava, no dia da rebelião,
mais de 1800 presos – em Mococa, como nos outros antigos CRs, as transferências
promoveram um rearranjo na composição do perfil populacional, fazendo chegar à
unidade

pessoas

oriundas

de

estabelecimentos

prisionais

reconhecidamente

vinculadas ao PCC, como as unidades do complexo Campinas-Hortolândia. “Agora só
dá comando”, afirmou aquele ex-diretor, que completou: “o PCC agora quer o controle
do semiaberto também, e todo CR agora é só isso” (Anotações em caderno de campo,
abril de 2017).
Por fim, o evento de Bauru, ocorrido já em 2017, expõe outros elementos das
dinâmicas e tensões que marcam estes estabelecimentos: diferentemente das

8

Ver em
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%A
Dcias/Falta-de-vagas-no-regime-semiaberto-n%C3%A3o-justifica-manuten%C3%A7%C3%A3o-emregime-fechado .
9
Até então, a presença em unidades de regime fechado de pessoas que já haviam obtido a progressão
era bastante comum, em decorrência da escassez de vagas em unidades de semiaberto. Apesar da
dificuldade em obter dados quantitativos sobre isso, pude observar em campo esta presença, ouvindo, em
diferentes unidades, que ali havia presos em regime “semifechado”, numa alusão à disparidade entre o
regime de cumprimento de pena a que as pessoas deveriam estar submetidas e as características do
estabelecimento em que estavam custodiadas.
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superlotadas unidades de regime fechado, onde existe nítida distinção entre aquelas
sob controle do PCC e as poucas unidades que abrigam outros grupos de pessoas
presas, a partilha dos mecanismos de gestão das unidades de semiaberto tem sido
disputada10 em parte em decorrência da permanência das práticas de opressão que
marcam a Administração Penitenciária, em parte devido a mudanças no modo de
operação do Primeiro Comando da Capital no interior das unidades com este regime
de cumprimento de pena. “Agora os irmão disseram que a gente pode virar aqui
também”, relatou-me outro interlocutor de pesquisa, também egresso prisional, em
agosto de 2016:
até então o entendimento do crime era de evitar confrontos em regime
semiaberto, uma vez que as pessoas ali encarceradas estão mais próximas de
obter a liberdade civil, quando passam a devolver ao PCC os favores e proteção
recebidos durante o cumprimento de pena em estabelecimentos prisionais. Porém,
o entendimento mudou devido à situação de opressão vivenciada nestas
unidades, bem como a convivência com pessoas presas consideradas neutras –
sem vínculo ou participação no PCC (Anotações em caderno de campo, agosto de
2016).

Se ainda há convívio entre perfis distintos de pessoas presas nestas unidades,
ou seja, de membros do PCC e pessoas que não estão vinculadas a nenhum grupo
criminal, e se este convívio foi forçado pelo Estado a partir de sua necessidade de
transferir das penitenciárias de regime fechado as pessoas com direito ao semiaberto,
esta situação vem sendo combatida pelo PCC, que “não está aceitando mais que a
pessoa fique com um pé em cada muro. Ou entra pro comando ou cai fora da
unidade”, relatou-me um egresso prisional (Anotações em caderno de campo,
setembro de 2017).
Além disso, a autorização para virar o semiaberto decorre também das formas
de controle exercidas pela Administração Penitenciária, transformando direitos em
mecanismos de opressão e castig. Relatos colhidos junto a servidores destas
unidades e egressos prisionais informam a existência de grupamentos informais de
agentes penitenciários que têm como rotina a prática de diversas formas de
violência11, incluindo plantar artigos ilícitos em pertences pessoais de presos ou seus
familiares, constranger familiares no acesso à unidade em dia de visita e ameaçar
forjar situações para regredir as pessoas presas ao regime fechado. Segundo o
mesmo interlocutor acima mencionado, “o seu F. saiu de Jardinópolis para arrumar

10

Isso não significa que o PCC não tenha maioria no controle das pessoas privadas de
liberdade também nas unidades de semiaberto. Ocorre que o controle da população prisional
não necessariamente significa ter influência na gestão dos ambientes prisionais. É essa disputa
que está em jogo, conforme os relatos apresentados.
11
A existência destes grupamentos em unidades de regime fechado já fora relatada em Melo,
2014.
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confusão em Bauru. Ele virou as duas unidades”, afirmou, referindo-se um agente
penitenciário conhecido pelo trato violento com as pessoas presas.
Esse relato corrobora outras declarações anteriormente obtidas, segundo as
quais a rebelião em Bauru teria iniciado quando um funcionário flagrou um preso
usando um aparelho celular. Considerando que a entrada de celulares em unidades
prisionais é bastante comum, mesmo que ilegal, e considerando-se, também, que
nestas situações, em geral, uma pessoa presa assume a responsabilidade por este
crime, de modo que não ocorra punição coletiva, uma resposta desproporcional como
uma rebelião a uma ocorrência tão corriqueira somente se justifica se a situação servir
como estopim para dar visibilidade a outras práticas também corriqueiras de opressão,
as quais, conforme os relatos ouvidos, eram bastante comuns no CPP 3 de Bauru.

Apontamentos finais
Ao passo que nas unidades de regime fechado o Estado – enquanto feixe de
regulação das formas de circulação - caminha para a transferência total da gestão dos
ambientes de convívio para o PCC12, nas unidades de regime semiaberto este
compartilhamento permanece em tensão. E é exatamente nestas unidades de
semiaberto que a opressão, como demonstram os relatos coletados, tem sido mais
utilizada pelos gestores prisionais como estratégia de enfrentamento do crime,
gerando, como resposta, uma maior solidariedade entre as pessoas presas 13.
Assim, pode-se dizer que os eventos de Jardinópolis, Mococa e Bauru são, e
ao mesmo tempo não são, acontecimentos isolados. São isolados à medida que não
seguem um padrão ou comando superior que ordene rebeliões em unidades de
semiaberto, e, muito embora estejam assentados numa “autorização” para que se
dispute esses ambiente, são disparados a partir de ocorrências locais. Os eventos, no
entatno, se encontram conectados, uma vez que visibilizam processos de resistência
que têm como foco denunciar e enfrentar as diversas formas de violência estatal.
A tensão percebida nas unidades de regime semiaberto de São Paulo desde
meados de 2016 coexiste com a “paz” encontrada nos estabelecimentos de regime
fechado, nos quais, quase duas décadas depois da fundação do PCC, pode-se dizer
que há um compartilhamento entre o Estado e o grupo criminal, o que permite a
manutenção

dos

planos

de

expansão

do

sistema

prisional paulista.

Este

12

“A automatização das celas é um ganho incalculável para o PCC”, nas palavras de um interlocutor de
pesquisa (3), durante conversa em setembro de 2017.
13

Após a contenção do motim em Bauru, ao entrar para fazer a contagem dos presos, policiais
se depararam com a palavra “opressão” escrita com lençóis no gramado da unidade.
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compartilhamento, por seu turno, é alimentado por dois processos, a saber, uma
ausência ostensiva e uma presença perversa do Estado.
Temos, de um lado, a permanência do crescimento ininterrupto do número de
unidades prisionais, representando uma política de desenvolvimento regional e
geração de trabalho e renda em regiões do estado com pouca presença de outras
políticas públicas. Esta expansão promove, para fora das muralhas das prisões, um
desenvolvimento assentado numa cultura de criminalização, por meio da produção do
criminoso como inimigo público a ser combatido e/ou eliminado. E internamente a
presença do Estado age para reforçar a cisão entre garantia de direitos e segurança
prisional, aumentando os níveis de tensão entre quem está privado de liberdade e
quem trabalha nas prisões, sendo as principais inovações geradas pela gestão
prisional paulista desde a consolidação do PCC, a criação do GIR – Grupo de
Intervenção Rápida e dos AEVPs - Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, dois
grupamentos especializados que reforçam as práticas militarizadas na gestão prisional
(SILVESTRE, 2016).
Por outro lado, e sendo-lhe complementar, no interior das prisões temos as
ausências de ambientes para execução das assistências, ausência de serviços sociais
básicos previstos em lei, ausência de equipes técnicas e de políticas públicas voltadas
para as pessoas privadas de liberdade. Estas ausências, no dia a dia, são operadas
ostensivamente por meio da criação de privilégios, de modo que poucas pessoas
conseguem acesso a tudo aquilo que é restrito, como uma vaga de trabalho ou
atendimento médico. E esta gestão dos privilégios também será operada, no dia a dia,
pelo PCC, que cumpre a função de regular as relações nos ambientes de convívio, ao
passo que o Estado se beneficia exatamente desta “ordem” que é regulada pelos
grupos criminais.
Esses modos de operar as prisões se traduzem em comportamentos e
decisões cotidianas, que podem ser expostos em dois exemplos. O primeiro é a fala
de um diretor de segurança e disciplina de uma penitenciária, no ano de 2005:
aqui tá tudo sob controle, mas sob controle dos cara. Pra manter a ordem
é assim: a gente finge que tá no controle e os caras fazem o controle deles lá
dentro. Só que o ladrão sabe que se aprontar alguma, a gente vai com tudo lá pra
cima deles (MELO, 2014, p. 84).

Dez anos depois, estes procedimentos se tornam ainda mais necessários e um
ex-diretor geral de presídios irá assim descrevê-lo:
“A automação das unidades significará o passo fundamental para
consolidar o modelo de depósito de gente: com ela, os guardas não entrarão nos
raios exceto que haja alguma situação de necessidade. Com isso, os presos
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ganham ainda mais a administração destes espaços.” (Anotações em caderno de
campo, junho de 2015).

Assim, se em termos gerais é o Estado quem controla os fluxos de entrada e
saída nas prisões, de transferências de presos, de acesso aos serviços e assistências
por meio da limitação de vagas, no cotidiano o que há é um processo gradual e
contínuo de entrega de gestão dos ambientes de convívio das unidades prisionais
para grupos criminais, sem a qual não seria possível manter tanta gente encarcerada
em ambientes com tanta superlotação e com tanta escassez de servidores e serviços.
A racionalização da gestão prisional, segundo o modelo paulista, baseia-se,
portanto, nestas dinâmicas: um quadro de pessoal próprio, configurando uma
burocracia penitenciarista, que agencia saberes e práticas específicos de seu eixo de
atuação, embora mantendo a herança da supremacia de procedimentos de contenção
e disciplinamento típicos das forças de segurança que lhe deram origem, sobretudo no
trato com as pessoas privadas de liberdade; um órgão gestor autônomo e
independente, com instâncias descentralizadas e forte precarização das instâncias
operacionais dos serviços penais; uma expansão massiva do número de
estabelecimentos prisionais e de pessoas encarceradas, desterritorializando e
interiorizando o sistema prisional; uma presença perversa externa - difundido uma
cultura de criminalização nos territórios em que se instalam esses estabelecimentos e internamente – com práticas de abusos e criação de privilégios; uma ausência
ostensiva na garantia de direitos e cumprimento da legislação, promovendo, nos
ambientes prisionais, o compartilhamento da gestão do cotidiano.
O ano de 2017 começou com a explosão de uma nova onda de assassinatos e
rebeliões nas prisões brasileiras. No dia 01 de janeiro, 56 presos identificados como
membros do Primeiro Comando da Capital – PCC foram mortos no Complexo Anísio
Teixeira, em Manaus, capital do Amazonas. As mortes e os conflitos se espalharam
por alguns estados e no início da segunda quinzena do mês 135 pessoas já haviam
sido assassinadas, evidenciando a insegurança e a violência que caracterizam os
cárceres em todo o país.
As fragilidades para garantia da vida e as negligências com que os
estabelecimentos prisionais são mantidos não é nenhuma novidade. Desde os 111
presos assassinados no Complexo do Carandiru, em São Paulo, no ano de 1992,
eventos de significativa magnitude se repetem em todo o país. Foi assim em 2002, no
Presídio Urso Branco de Porto Velho/RO, com o registro oficial de 27 mortes; em
2006, em vários presídios do estado de São Paulo, na chamada “megarrebelião” do
PCC; no estado do Espírito Santo, na primeira metade dos anos 2000, com dezenas
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de mortes em diferentes estabelecimentos prisionais; nos eventos de Pedrinhas, no
Maranhão, com uma sequência de fugas e mortes geradas pelos conflitos entre o PCC
e o Bonde dos 40, no ano de 2013; no Paraná, em 2014, quando também foram
registradas rebeliões e mortes em diversas unidades.
Já em 2015, a Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, seria palco
da maior rebelião até então ocorrida naquele estado, dando início a uma série de
motins que durante oito dias atingiria 14 das 33 unidades prisionais estaduais.
Alcaçuz, e posteriormente outros presídios do Rio Grande do Norte, voltariam a ser
cenário de tragédias no ano de 2016 e no início de 2017, numa demonstração clara de
que as medidas de urgência adotadas para a contenção dos conflitos não impactariam
em ações duradouras de melhoria dos ambientes e da gestão prisional.
E como resposta aos eventos que inauguraram o ano de 2017, o Governo
Federal anunciou uma série de medidas que, em última instância, representam a
Federalização deste modelo implantado em São Paulo14. Analisar esta perspectiva de
federalização, entretanto, é algo que deve ser realizado e que exige outros estudos e
outros escritos.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a gestão de riscos no sistema prisional
cearense a partir das rebeliões de maio de 2016. Trata-se de um recorte de uma pesquisa
de dissertação de mestrado de cunho etnográfico, em andamento, que discute o
aprisionamento de travestis no Ceará. Aqui, tratarei especificamente das mudanças
ocorridas com a expansão do crime organizado nos presídios do Ceará que tiveram
visibilidade a partir das rebeliões. O aumento expressivo do número de pessoas privadas de
liberdade no Ceará, a instabilidade da gestão prisional protagonizada pela superlotação e a
ausência de condições materiais para a sobrevivência das pessoas encarceradas propiciou
um terreno fértil para a atuação das facções no interior dos presídios. Diante de tais
questões, utilizo as narrativas das travestis privadas de liberdade e dos gestores das
unidades prisionais para discutir a atuação das facções nas rebeliões e no pós-rebeliões
que culminou na morte de 14 presos, em fugas em massa e na destruição total ou parcial do
interior das prisões. Neste aspecto, o gerenciamento dos riscos no Ceará é nitidamente
visualizado a partir da estratégia governamental da estratificação dos presos de acordo com
suas filiações às facções criminosas e da criação de uma unidade específica para os
considerados “vulneráveis” que tomou a impressa como Presídio GBT. Tais direcionamentos
expõem o caráter emergencial das novas configurações que redefiniram as relações entre
presos no interior das prisões.
Palavras-Chave: Prisão. Rebeliões. Facções Criminosas.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, o número de presos e presas tem crescido no decorrer dos anos com uma
velocidade abrupta, embora o número de vagas disponíveis nos estabelecimentos prisionais
não tenha acompanhado nas mesmas proporções1. Os dados produzidos pelo
Departamento Penitenciário Nacional, referentes ao ano de 2014, mostram que a população
prisional era de 607.731 pessoas para 376.669 vagas2. Com um deficit de 231.062 vagas e
com uma ocupação média de 161%, o sistema prisional brasileiro, além de superlotado,
mantém aprisionado um perfil de pessoas majoritariamente jovem, negro, com pouca
escolaridade e de baixa renda (BRASIL, 2014).
O Brasil tem a quarta maior população prisional do mundo, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos, da China e da Rússia3. O contingente prisional brasileiro, segundo
informações do órgão acima, cresceu 575% do ano de 1990 a 2014. Tal crescimento
1

Este trabalho é resultado preliminar da pesquisa de dissertação de mestrado em andamento no Programa de
Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará (PPGS-UECE), sob a orientação do prof. Dr.
Roberto Marques, e que conta com financiamento da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FUNCAP).
2
Dados do sistema prisional referentes a 30 de junho de 2014.
3
De acordo com Wacquant (2001, 2012), o crescimento da população prisional brasileira e de outros países da
América Latina e Europa está na esteira da política de “encarceramento em massa” dos Estados Unidos. O autor
argumenta que os valores de justiça social e solidariedade, na perspectiva do “encarceramento em massa”,
foram substituídos pelo tratamento penal destinado à medicalização da pobreza e de seus correlatos como forma
de higienização dos dejetos sociais nas cidades. Neste sentido, as mudanças do “Estado providência” para o
“Estado penal” seguiram o remanejamento dos recursos da assistência social para o sistema carcerário e
policial, tudo isso pautado na transfiguração da imagem daqueles que eram beneficiados pelas políticas sociais,
sendo tratados como dependentes/ parasitas do Estado social.
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populacional de encarcerados é apontado como a consequência mais imediata do
“endurecimento penal e das formas radicais de controle das pequenas ilegalidades” (SALLA;
GAUTO; ALVAREZ, 2006, p. 330). Quando se trata da população prisional no âmbito dos
estados federados, o Ceará ocupa a sétima posição no ranking dos estados com maior
concentração de pessoas privadas de liberdade, totalizando 21.789 presos e presas.
As pesquisas e os dados oficiais referentes ao sistema prisional cearense apontam
para o crescimento do aprisionamento de pessoas no estado no decorrer das duas últimas
décadas. Esse aumento gira em torno de uma trama complexa, sendo reflexo do acréscimo
da violência urbana, da intensificação do policiamento e repressão às atividades de
criminosos (especialmente o tráfico de drogas e armas), do elevado número de pessoas
reclusas e das precárias condições de aprisionamento no Ceará.
De acordo com Brasil et al. (2005), o número de presos e presas no estado pulou de
2.000 no ano de 1994 para 9.300 em 2005. Em 2010, o Relatório de Efetivo de Presos nas
Unidades Prisionais do Ceará assinalou 15.201 pessoas privadas de liberdade, enquanto
que em 2013 o número passou para 21.320 presos. A última atualização do Relatório foi
realizada em agosto de 2017, quando se atingiu o número de 26.395 pessoas privadas de
liberdade. O contingente prisional era mais que o dobro da capacidade total de vagas, uma
vez que o número disponível de vagas era 12.2034.
Com uma concentração de presos de 56,8% na Região Metropolitana de Fortaleza5
(CEARÁ, 2014), o Ceará dispõe de cinco centros de privação provisória de liberdade, sete
penitenciárias e presídios6, um hospital geral e sanatório penal, um hospital psiquiátrico,
uma colônia agrícola, uma colônia agropastoril, duas casas de albergado e 131 cadeias
públicas7 distribuídas por todo o território do estado. Somente duas penitenciárias estão
localizadas no interior: a Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), localizada na
cidade de Juazeiro do Norte; e a Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS),
localizada na cidade de Sobral. As demais penitenciárias e os outros centros de detenção

4

O Relatório de Efetivo de Presos nas Unidades Prisionais do Ceará está disponível em:
<http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/gestao-penintenciaria/39/70>. Acesso em: 14-09-2017.
5
A Região Metropolitana de Fortaleza abrange os municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba,
Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, São Gonçalo do Amarante,
Pindoretama, Cascavel, Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu. As quatro últimas cidades foram
incluídas na Região Metropolitana de Fortaleza em 2014, de acordo com o Diário Oficial do Estado. Disponível
em: <http://www.adagri.ce.gov.br/Docs/estadual/DOE%20-%20ampliacao%20da%20RMF.pdf>. Acesso em: 2504-2017.
6
Penitenciárias e presídios têm a mesma função de acordo com a Lei de Execução Penal, sendo destinados aos
presos sentenciados.
7
Essa e outras informações estão disponíveis no endereço eletrônico da Secretaria de Justiça e Cidadania do
Ceará (SEJUS). Disponível em: <http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/gestao-penintenciaria/39/67>. Acesso em:
20-03-2017.
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provisória de liberdade estão dispersos na Região Metropolitana de Fortaleza8. São, ao
todo, 150 estabelecimentos penais9.
O perfil das pessoas privadas de liberdade no Ceará foi apresentado pelo Censo
Penitenciário do Ceará, realizado nos anos de 2013 e 2014. De acordo com o documento, o
contingente prisional possui as seguintes características: é, predominantemente, composto
por homens com idade variando de 22 a 29 anos; está majoritariamente concentrado em
Fortaleza e na região metropolitana; composto por sujeitos que se identificam, em sua
maioria, como não brancos; sua grande maioria é reincidente na criminalidade e entrou no
crime ainda na adolescência; mais da metade é constituída de presos provisórios; possui
uma grande diversidade de tipologias criminais, destacando-se os crimes contra o
patrimônio, contra a pessoa e relacionados a entorpecentes; mais da metade não trabalha e
nem estuda na prisão; a maioria possui ensino fundamental incompleto e advém de famílias
de baixa renda; mais da metade não recebe visitas na prisão; grande parte declara uso de
drogas lícitas e ilícitas, sendo as mais usadas o cigarro e a maconha; e boa parte afirma não
dispor de assistência à saúde (CEARÁ, 2014, p. 137-139).
Este artigo tem como objetivo discutir a gestão de riscos no sistema prisional
cearense a partir das rebeliões de maio de 2016. Trata-se de um recorte de uma pesquisa
de dissertação de mestrado de cunho etnográfico, em andamento, que discute o
aprisionamento de travestis no Ceará. Aqui, tratarei especificamente das mudanças
ocorridas com a expansão do crime organizado nos presídios do Ceará que tiveram
visibilidade a partir das rebeliões.
Na seção a seguir proponho uma discussão que busca organizar uma versão dos
acontecimentos que provocaram a reorganização do sistema prisional cearense a partir do
reagrupamento de presos por unidades prisionais influenciado, impreterivelmente, por suas
filiações às facções criminosas que se instalaram nos presídios do Ceará. Neste aspecto, a
“gestão da vida” e a “gestão dos riscos” aparecem como chaves para a compreensão do
aprisionamento, que busca adestrar os indivíduos não mais a partir do poder disciplinar –
olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o exame10 (FOUCAULT, 1997) –, e sim a partir
do gerenciamento dos custos e do controle das populações consideradas perigosas.

8

Para outras informações a respeito das unidades prisionais distribuídas no estado do Ceará, ver Nascimento e
Filho (2016).
9
A respeito da finalidade dos estabelecimentos penais, ver a Lei de Execução Penal (art. 82 ao art. 104).
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm>. Acesso em: 21-06-2017.
10
“A vigilância hierárquica induz, por meio do olhar, efeitos de poder: o indivíduo adestrado deve sentir-se
permanentemente vigiado. A sanção normalizadora implica uma micropenalidade do tempo, da atividade, da
maneira de ser, do corpo, da sexualidade, visando aos comportamentos desviantes. O exame, por fim, indica
uma técnica de controle normalizadora que permite qualificar, classificar e punir ininterruptamente os indivíduos
que são alvo do poder disciplinar” (SALLA; GAUTO; ALVAREZ, 2006, p. 337).
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2 GESTÃO DA VIDA E DE RISCOS: REBELIÕES, FACÇÕES CRIMINOSAS E
DISTRIBUIÇÃO DE PRESOS NO CEARÁ
Leis penais e instituições são sempre propostas, discutidas, legisladas e
operadas por meio de códigos culturais definidos. Elas são estruturadas em
linguagens, discursos e num sistema de signos que corporificam
significados culturais específicos, distinções e sentimentos que devem ser
interpretados e entendidos quando se quer tornar inteligível o sentido social
e aquilo que motiva a punição. Dessa forma, mesmo que alguém queira
discutir que interesses econômicos e políticos formam a base determinante
das políticas penais, esses “interesses” devem, necessariamente, operar
por meio das leis, linguagens institucionais e categorias penais que
estruturam e organizam as ações penais (GARLAND, 1995 apud SALLA;
GAUTO; ALVAREZ, 2006, p. 329).

O superlotado Sistema Prisional Cearense, nos últimos anos, passou por intensas
mudanças que dinamizaram a gestão do cumprimento da pena privativa de liberdade. A
visibilidade das facções criminosas, adquirida a partir das rebeliões de maio de 2016 na
Região Metropolitana de Fortaleza, entre outras rebeliões no interior do Ceará11,
fomentaram uma reestruturação das relações no cotidiano prisional, sejam elas entre
profissionais e presos, seja entre presos.
A situação crítica das prisões cearenses foi apresentada pelo relatório final da
inspeção feita nos estabelecimentos penais do Ceará12, uma semana antes de ocorrerem as
rebeliões na Região Metropolitana de Fortaleza (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016). De
acordo com o relatório, nos presídios cearenses, não há separação entre presos provisórios
e condenados ou entre os presos do regime fechado e semiaberto. As instalações
apresentavam mau cheiro, sujeira, lixo espalhado na área externa, falta de iluminação, de
chuveiro e colchões, com vasos sanitários entupidos e esgoto a céu aberto. As unidades
prisionais inspecionadas apresentaram péssimo estado de higiene ao ponto de não
oferecerem condições para habitação, muito menos para a execução do trabalho dos
funcionários.
Ainda de acordo com o relatório, as pessoas presas não recebem nenhum tipo de
assistência material do Estado, de forma que não há distribuição de sabonete, escova de
dentes, creme dental, lençol, colchão, kit de limpeza das celas, com destaque para a
ausência de distribuição de absorventes para as mulheres. Falta atendimento à saúde e,
11

As rebeliões tiveram como estopim a greve dos agentes penitenciários que reivindicavam melhores condições
de trabalho e aumento salarial.
12
A inspeção foi realizada pelos técnicos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP),
primeiro dos órgãos da execução penal, com sede na Capital da República é subordinado ao Ministro da Justiça.
Preconiza-se para esse órgão a implementação, em todo o território nacional, de uma nova política criminal e
principalmente penitenciária a partir de periódicas avaliações do sistema criminal, criminológico e penitenciário,
bem como a execução de planos nacionais de desenvolvimento quanto às metas e prioridades da política a ser
executada. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1>. Acessado em: 01-052017.
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principalmente, medicamentos, além de haver poucas ou nenhuma atividade laboral e
educacional.
A negação da assistência material aos presos pelo Estado foi uma das questões
mais recorrentes nos relatos dos meus interlocutores e das minhas interlocutoras em
campo. No presídio Irmã Imelda Lima Pontes, observei uma cena comovente relacionada ao
não fornecimento de itens indispensáveis à sobrevivência na prisão. No fundo de uma das
celas, um idoso costurava seu short com um pedaço de arame e linha. Percebendo que eu o
observava, o idoso disse: “Olhe, estou costurando meu short com essa linha e um arame
porque não é permitida a entrada de agulha aqui na unidade13. A vida aqui é difícil pra quem
não recebe visita de parentes, eu mesmo já estou há seis anos sem visita e me viro como
posso”.
A visita de familiares e o acesso à assistência material foram a pauta principal do
relato do idoso. O Censo Penitenciário do Ceará (2014) apontou que 58,6% dos presos e
das presas não recebem visita de seus companheiros e suas companheiras, 69,9% não
recebem a visita da mãe e 95,2% não são visitados/as pelos pais. Diante da precária
assistência material fornecida aos internos pelo Estado, os familiares tornam-se
responsáveis pela complementação da assistência aos internos e, por isso, nos dias de
visitação, os familiares se dirigem para as unidades prisionais carregando os malotes –
enormes sacolas abarrotadas com materiais de higiene pessoal, remédios, colchão, lençol,
água potável, frutas, entre outros itens prescritos na lista disponibilizada pela Secretaria de
Justiça e Cidadania (SEJUS)14. Diante do abandono familiar e da negligência do Estado, as
trocas de favores e de ajuda mútua garantem a sobrevivência na prisão – um jogo de
relações pautadas entre o lícito e o ilícito, de internos para internos e que possibilitou a
rápida filiação dos presos às facções criminosas (DIAS, 2011; GODOI, 2015, TELLES,
2012).
A prisão como uma possibilidade de maior escrutínio, uma forma de analisar e
ordenar corpos foi problematizada por Foucault (1997) a partir do que ele denominou de
poder disciplinar. Na passagem do suplício à prisão, o que pode aparecer como suavização,
humanização e racionalização da pena deve ser visto, de acordo com o autor, como
intensificação, extensão e maior produtividade da pena. Prender em vez de esquartejar não

13

A proibição de agulhas no interior das celas não é específica do Presídio Irmã Imelda Lima Pontes, já que em
outras unidades o uso desse objeto também é proibido. A proibição é justificada pela administração prisional em
função do uso secundário da agulha para destravar as algemas.
14
A lista de materiais que são permitidos nas unidades prisionais do Ceará, entre outras normas para o ingresso
de visitantes está disponível no Manual do Visitante das Unidades Penitenciárias do Ceará. Disponível em:
<http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/leia-mais/14-lista-de-noticias/1764-sejus-publica-manual-para-orientarfamiliares-de-presos-no-acesso-as-unidades-prisionais>. Acesso em: 14-09-2017.
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se configura como readequação a uma punição mais humanizada, e sim como uma punição
com economia de recursos, com eficácia, o punir economicamente.
Foucault destaca a ineficácia da prisão na tarefa de prevenir os ilegalismos e
evidencia uma produção e profissionalização de tipos de delinquência. É nesse sentido que
utilizo o argumento do autor para problematizar a prisão como geradora de criminalidades,
que provoca a reincidência e permite a aglomeração coletiva de grupos de criminosos, tendo
em vista as relações de ajudas mútuas e solidariedade. Portanto, “a conformação da
delinquência e a estruturação de um meio delinquente dentro da prisão, que é mobilizável
fora dela, são elementos que permitem interpelar o encarceramento em sua positividade, em
sua produtividade estratégica” (GODOI, 2011, p. 147).
As precárias condições de aprisionamento no Brasil não são um fenômeno recente
da nossa história (MAIA et al., 2009; SALLA, 2006; LOURENÇO et al., 2013), embora tenha
se agravado com o inchaço das prisões e a morosidade dos órgãos estatais que estão
diretamente ligados ao sistema penitenciário brasileiro. Num Estado que nunca consolidou o
bem-estar social, com a negação de direitos básicos à população carente, a prisão se
consolidou como a forma de punição por excelência, sem jamais assistir inteiramente as
necessidades básicas de quem é aprisionado (GODOI, 2015).
Na visão de Wacquant (2001), as prisões brasileiras assemelham-se a “campos de
concentração para pobres, ou como empresas públicas de depósito industrial dos dejetos
sociais, do que com instituições judiciárias servindo para alguma função penalógica –
dissuasão, neutralização ou reinserção” (WACQUANT, 2001, p.11). O autor alerta que as
condições de vida e de higiene das pessoas presas no Brasil, em razão da superpopulação
carcerária e do sucateamento das instituições prisionais, chega à situação de calamidade e
abominação.
O fortalecimento da solidariedade entre presos diante da negligência do Estado foi
um dos aspectos basilares na formação das primeiras facções criminosas nos presídios do
Sudeste brasileiro, datando do início dos anos 1990 (BIONDI, 2010; DIAS, 2011). Para
Alvarez et al (2013), nas décadas de 1970 e 1980, a violência institucional, as
arbitrariedades, os maus tratos e a tortura contra pessoas confinadas nas prisões aparecem
como características emblemáticas e simultâneas ao período de redemocratização. Como
estratégia frustrada de redefinir a gestão dos presídios a partir da ressignificação de práticas
até então presentes no cotidiano das prisões, em 1980 criaram-se as Comissões de
Solidariedade que, para o autor, propiciaram em parte, um cenário adequado à emergência
de grupos criminosos organizados, para além de bandos e gangues que se faziam
presentes nas prisões. O Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo e o Comando
Vermelho (CV) no Rio de Janeiro tinham como objetivos principais fortalecer as atividades
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relacionadas ao mundo do crime, além de “conter a prática da violência por parte dos
agentes do Estado” (SALLA, 2015, p. 18).
De acordo com Salla (2006), em 2001, o PCC orquestrou no sistema penitenciário do
Estado de São Paulo a maior rebelião já registrada na história do Brasil. O autor caracteriza
aquele episódio como um momento ímpar que “revelou uma nova característica presente no
sistema penitenciário brasileiro, no qual a atuação de grupos criminosos influencia, e por
vezes, determina profundamente as práticas quotidianas no ambiente prisional, inclusive as
rebeliões” (p. 276), que independe das condições precárias de existência nos cárceres. As
facções criminosas que nasceram no Sudeste brasileiro expandiram suas atuações aos
demais estados da federação.
Nesse aspecto, a conquista de espaços empreendida pelo crime organizado no
Ceará se intensificou no início da segunda década dos anos 2000, em um período
convergente à pacificação dos morros cariocas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
(CUNHA; MELO, 2011; CARVALHO, 2013). Essas informações dão fortes indícios de que o
retorno dos traficantes cearenses do Rio de Janeiro à sua terra natal não foi apenas para
conquistar novos territórios, mas impelidos pela intensa repressão policial nas favelas
cariocas. No Ceará, encontraram terreno fértil para a extensão dos negócios ilícitos,
principalmente diante da desarticulação das gangues locais e da frágil atuação dos órgãos
das seguranças pública e penitenciária15.
Em texto anterior (NASCIMENTO, 2017), apontei que a crise do sistema
penitenciário cearense se intensificou a partir de 2010. Nos anos seguintes, as estatísticas
apontam um aumento expressivo do número de pessoas privadas de liberdade no Ceará,
que, diante da instabilidade da gestão prisional protagonizada pela superlotação e a
ausência de condições materiais para a sobrevivência das pessoas encarceradas, propiciou
um terreno fértil para a atuação de grupos organizados no interior dos presídios. Em 2016,
muitos ataques a equipamentos públicos e transportes públicos, inclusive a delegacias da
polícia civil da Região Metropolitana de Fortaleza, foram comandados de dentro das
unidades prisionais16. Isso demonstra a extensão das atividades ilícitas para além dos muros
das prisões. Os presos faccionados reivindicavam melhores condições nas prisões e
protestavam contra a aprovação da lei que previa o bloqueio do sinal telefônico nas
unidades prisionais. Concomitantes aos ataques fora da prisão, os motins e as rebeliões no
interior das unidades prisionais eram corriqueiros e desafiavam a competência do Estado na
contenção dos internos intramuros (NASCIMENTO, 2017).
15 15

Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE) e Família do
Norte (FDN) são as principais facções que atuam dentro e fora dos presídios cearenses.
16
Os ataques foram noticiados em jornais de grande circulação como o G1 Portal de Notícias. Disponível em: <
http://g1.globo.com/ceara/noticia/fortaleza-tem-segundo-dia-de-ataques-a-onibus-e-delegacias.ghtml>. Acessado
em 20-05-2017.
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A crise institucional das prisões transformou-se em caos com a greve dos agentes
penitenciários, que, por doze horas, paralisaram suas atividades no dia 21 de maio de 2016.
O já configurado clima de tensão nos presídios cearenses se intensificou com a informação
do cancelamento da visitação de familiares que ocorre normalmente aos sábados e
domingos nos presídios da Região Metropolitana de Fortaleza. Insatisfeitos com a notícia,
os presos iniciaram rebeliões em diversas unidades da Região Metropolitana de Fortaleza e
também no interior do Estado17. O Relatório Final do Ministério Público (MPCE), que
investigou as rebeliões, apontou a morte de 14 presos18 e a destruição total ou parcial do
interior das unidades prisionais, denominando como graves os danos ao patrimônio público.
O episódio, de acordo com o relatório, proporcionou um cenário adequado para as facções
eliminarem grupos antagonistas de facções rivais19. As cenas de horrores foram relatadas
por minhas interlocutoras e meus interlocutores20.
Natália é travesti, tem 25 anos e está presa há pouco mais de três anos, cumprindo
atualmente pena no presídio Irmã Imelda Lima Pontes. Ela relatou sua experiência no
presídio Olavo de Oliveira II, no dia da rebelião, e qualificou o episódio como um filme de
terror que jamais imaginou viver. De acordo com a travesti, tudo começou quando barraram
a entrada das visitantes. Era por volta de oito e trinta da manhã quando iniciou a batedeira e
quebradeira – “As paredes tremiam! Aquelas facas, aquelas armas... Os presos faccionados
das ruas21 A, B, C e D se reuniram para atingir as ruas E e F, onde estavam os presos dos
artigos que o crime considera errados22, e as travestis e as gays também estavam lá”. Para
impedir uma invasão dos faccionados às vivências dos artigos errados, os internos atearam
fogo nos colchões em frente à grade de acesso à rua – a fumaça preta asfixiava e borrava a
visão de todos no local.
A estratégia de atear fogo nos colchões em frente às grades não impediu o avanço
dos presos faccionados nas ruas E e F. “Quem quisesse se salvar tinha que enfrentar
mesmo com medo. Muita gente queimada, mortos, degolados. Graças a Deus, nenhuma
17

As rebeliões só foram totalmente contidas pelos agentes do Estado no dia 23 de maio. As unidades
penitenciárias que tiveram os maiores danos foram: Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa
(IPF), Unidade Prisional Agente Luciano Lima de Andrade – Carrapicho (UPALAL), Casa de Privação Provisória
de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá
Neto (CPPL III) e Casa de Privação provisória de Liberdade Provisória Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV).
18
O número total de mortos é controverso, uma vez que os corpos foram multilados e carbonizados, dificultando
assim a identificação e contagem. Neste mesmo período houve inúmeras fugas em massa das unidades
prisionais que dificultou a recontagem dos presos que morreram, fugiram ou permaneceram nos presídios.
19
O Relatório Final do MPCE a respeito das causas das rebeliões de maio de 2016 foi amplamente divulgado
pelas mídias locais e apontou os agentes penitenciários como culpados pelo caos instalado nos presídios
durante o sinistro.
20
Neste Texto adoto itálico para expressões êmicas colhidas em meio ao trabalho de campo. Os interlocutores e
as interlocutoras são caracterizados por nomes fictícios, que tem o objetivo de preservar suas identidades.
21
Ruas, vivências, alas e pavilhões distinguem-se em poucos aspectos.
22
Os artigos errados são os presos que respondem pena privativa de liberdade por crimes sexuais, Lei Maria da
Penha e homicídio contra mulheres. Os presos homossexuais, embora não respondam por nenhum desses
crimes, têm a carga de estigma equiparada aos artigos errados.
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das meninas se feriu. Nós ficávamos em uma rua que era muito mal falada, mas nessa rua
todos éramos irmãos, eles cuidavam da gente”. A travesti afirma que só conseguiram
escapar após quebrarem a parede de uma das celas e fugirem até o alambrado – espaço
externo da unidade. Lá estava um grupo de agentes penitenciários que resguardaram a
segurança de todos no local.
Dayse, travesti de 28 anos, que cumpre pena no regime fechado por latrocínio há
mais de oito anos e que no momento da entrevista estava presa no Presídio Irmã Imelda
Lima Pontes, contou os episódios de barbárie ocorridos na CPPL IV. A travesti conta que
ficou traumatizada com as cenas de horror que presenciou naquele dia.
Tu sabe como é sentir o coração tremer e o corpo tremer junto? Foi quando
eu vi arrastarem o cristão que pegaram no final da rua – uns pegaram pelas
pernas e os outros pelos braços. Eles estavam com barras de ferro e facas
na mão. A primeira coisa que arrancaram foi o olho dele. Mesmo vivo,
arrancaram o olho dele e ele gritando. Ele tentou segurar na grade e eles
pegaram e lascaram a barra de ferro na mão dele pra ele soltar da grande.
Ele não conseguiu mais se sustentar e caiu no chão. Quando ele caiu, só
deu tempo se arrastar uns dois metros... O homem que era o responsável
pela rua, que não irei falar o nome por medida de segurança, só deu a voz
de comando: “Não mate na rua”. Quando passou pelo portão, eles
esquartejaram ele em segundos. Parecia uma tesoura cortando um papel.

Dayse relata que, após o esquartejamento do corpo ainda com vida, enrolaram-no
em um colchão e atearam fogo. Em seguida, retiraram mais três presos e seguiram o
mesmo ritual. Destaca que os presos da vivência onde ela estava – a vivência dos
duzentos23 – não tinham como se defenderem dos demais presos, já que estavam em
número cinco vezes menor. “Eles bloquearam a rua. O responsável da rua não deixou a
gente quebrar a parede, ele disse pra entregar nas mãos de Deus: „Quem tiver fé fica na fé,
mas quem não tiver... Se prepare pra morrer‟”. Nesse momento, a travesti relata que avistou
o Grupo de Apoio Penitenciário (GAP) adentrando no interior da Unidade para retirar todos
os presos da rua onde ela estava. Na saída, ao passar pela quadra, avistou o corpo do seu
companheiro de cela carbonizado e estirado no chão. “Não tinha mais como ele sobreviver,
porque quando queima o colchão ele gruda nos couros do ser humano e o corpo vai
encriquilhando. Foi uma das mortes que vi, em uma penitenciária, que mais marcou minha
vida”.
De acordo com o diretor da CPIS, agente penitenciário com quase três décadas de
experiência na profissão, a mortandade de presos nas rebeliões de maio de 2016 no Ceará
seria de número nunca visto no Brasil, em torno de 500, se não fosse a ágil e astuta

23

Duzentos, duzentões ou Jacks é como são chamados os presos que cometeram crimes sexuais prescritos no
artigo 213 do Código Penal Brasileiro – “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.
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estratificação dos presos faccionados por unidade prisional24 – “Eu falo com propriedade
porque participei da discussão e intervenção”. De acordo com ele, na CPPL III, os presos
montaram um chamado “cavalo de Tróia”25. Enquanto os integrantes do PCC achavam que
tinham o domínio da situação, com condições para enfrentar os faccionados do CV, FDN e
GDE, eles estavam, na verdade, encurralados por dois grupos em número três vezes maior
que o de integrantes do PCC.
A estratificação de presos continuou após o término das rebeliões. As unidades
afetadas, mesmo com todo o interior destruído pelo fogo e pela depredação, continuaram
abrigando os presos faccionados. Já os presos denominados de artigos errados,
espirrados26 e os presos e as presas GBT que não são aceitos juntos aos faccionados foram
transferidos para dois presídios que, na época, ainda estavam em construção – a CPIS e a
CPPL VI.
De acordo com Susy, travesti de 23 anos presa por assalto e que, no momento da
entrevista, cumpria pena em regime fechado na CPIS, os presos aproveitaram a ausência
das grades e o esquecimento de um andaime no interior da Unidade para fugirem. “Nós não
tínhamos onde ficar. Os presos da babilônia27 não aceitaram mais que ficássemos na
mesma cadeia que eles, então viemos pra cá. Metade dos presos fugiu e o restante ficou”. A
condição de improviso permaneceu de maio a novembro de 2016, quando foi inaugurada a
CPIS28. Em julho do mesmo ano, foi inaugurado o Presídio Irmã Imelda Lima Pontes, que
dispunha de uma ala específica para os presos e as presas GBT29 considerados de baixa
periculosidade.
O diretor da CPIS afirmou que cerca de 600 presos ficaram em uma quadra na CPIS
e outros 400 habitaram um galpão da CPPL VI, sendo ambos vigiados 24 horas por agentes
penitenciários fortemente armados e vindos de diversas regiões do Ceará e de outros
estados para reforçar o efetivo de profissionais. As unidades em destaque ainda não tinham
24

A estratificação de presos iniciou ainda nas rebeliões de maio de 2016, porém antes mesmo das rebeliões, os
presos do PCC já exigiam a separação deles dos demais presos faccionados. Então, em regra, a CPPL III é
exclusiva para presos do PCC. A estratificação continua sendo feita na medida em que os agentes penitenciários
identificam a filiação dos presos às facções. Apesar das realocações de presos nas unidades prisionais serem
constantes, no momento da escrita deste texto, as facções criminosas estão alocadas da seguinte forma: CPPL
III – PCC, CPPL 4 e IPPO II – GDE e nos demais presídios da Região Metropolitana de Fortaleza estão
destinados aos presos filiados ao CV e FDN que permaneceram aliados.
25
O termo é utilizado em referência ao grande cavalo de madeira utilizado pelos gregos durante a guerra de
Troia.
26
Os presos espirrados são presos que não têm convívio junto aos demais. Geralmente são presos tidos como
problemáticos ou que contraíram dívidas dentro da cadeia.
27
Babilônia é o termo usado para designar as unidades prisionais dominadas por facções criminosas.
28
As
fugas
foram
noticiadas
pelo
Jornal
Tribuna
do
Ceará.
Disponível
em:
<
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/detentos-fogem-por-andaimes-de-obra-em-presidio-jausado-antes-de-inauguracao/>. Acesso em: 08-06-2017.
29
A criação do presídio GBT foi noticiada pelo G1 Portal de Notícias. Disponível em: <
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/08/ceara-destina-unidade-prisional-presos-gays-bissexuais-etravestis.html>. Acesso em: 08-10-2016.
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grades para a contenção dos internos e, por isso, foi necessário convocar uma força-tarefa
de profissionais para a vigilância dos presos. Essa situação permaneceu por, no mínimo,
cinco meses e não impediu que quase uma centena de presos fugisse do local. Por outro
lado, os internos faccionados permaneceram soltos no pátio das unidades prisionais
afetadas, embora as grades e as instalações elétricas e hidráulicas, entre outros
equipamentos, estivessem total ou parcialmente destruídos. A reconstrução das unidades
atingidas pelas rebeliões está sendo realizada gradualmente, mesmo com a permanência
dos internos no espaço, já que o Estado não dispunha de outros estabelecimentos prisionais
para a realocação dos presos.
As precárias condições, o aumento desordenado de presos e a separação de grupos
perigosos dos menos perigosos ou de outros grupos vulneráveis são características da nova
reordenação do sistema punitivo que prioriza a gestão dos riscos. Essas novas estratégias
de controle não têm como objetivo a punição nem a reabilitação de indivíduos a partir da
normalização (FEELY; SIMON, 2012; WACQUANT, 2012).
Trata-se, segundo Feely e Simon (2012), de uma “nova penalogia” que está menos
preocupada com a responsabilidade, culpabilidade, sensibilidade moral, diagnóstico e
tratamento do ofensor individual. “Preocupa-se com técnicas para identificar, classificar ou
gerenciar agrupamentos distinguidos por sua periculosidade. A tarefa é gerencial e não
transformativa” (p. 20), pois busca regular os níveis de desvio, não para intervir ou reagir
nos desvios individuais ou anomalias sociais, mas para torná-los toleráveis por meio da
coordenação sistêmica.
Ainda de acordo com os autores, a normalização de indivíduos na prisão torna-se
irrelevante quando a ênfase do aprisionamento se dá na separação de pessoas em
categorias distintas e independentes. Nesse sentido, o próprio emprego da “norma” já não
pode ser considerado como parâmetro de eficiência do sistema punitivo, uma vez que o
enfoque dos indicadores se volta para a análise, classificação e monitoramento de riscos em
um perceptível ajustamento à capacidade burocrática do aparato. A prisão, nesse sentido,
passa da missão correcional para a de gerenciamento, um depósito para as distintas
classes de delinquentes com níveis de riscos variados.
O gerenciamento dos riscos no Ceará é nitidamente visualizado a partir da estratégia
governamental da estratificação dos presos de acordo com suas filiações às facções
criminosas. Mas, neste leque, outros grupos de presos também foram separados dos
demais, como é o caso da massa carcerária30, espirrados, dos artigos errados ou
equiparados como presos e presas GBT. Os direcionamentos dessa política de gestão dos
riscos, de fato, foram tomados em caráter emergencial diante das novas configurações que

30

São os presos não filiados às facções criminosas.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255 1

redefiniram as relações entre presos no interior das prisões. Nesse aspecto, ao atender à
demanda dos presos no que diz respeito ao reagrupamento nas unidades prisionais, o
Estado não está preocupado, a priori, apenas em gerir as frequentes tensões de embates no
interior das prisões ou com a intenção de preservar vidas ameaçadas, mas também em
negociar a atuação das facções fora das prisões, que avançam suas reivindicações para as
ruas31. Tal concepção de gestão empreendida pela Secretaria de Justiça e Cidadania é
fortemente criticada pelos agentes penitenciários e gestores dos estabelecimentos
prisionais32, que alegam que a concentração dos presos faccionados em estabelecimentos
prisionais específicos dificulta a execução das normas e da disciplina.

Considerações finais

A crise no sistema prisional cearense tem caráter histórico. Na última década os
sucessivos governos não conseguiram conter o aumento acelerado da população
carcerária, tão pouco, garantiram o aparato necessário para a permanência das pessoas
privadas de liberdade de forma salutar. A superlotação e a falta da assistência material
adequada são os aspectos mais evidentes da rápida filiação às facções criminosas nos
presídios do Ceará, que, aliada a fragilidade da gestão prisional que passou da proposta
disciplinar/ reinserção para a de contenção gerencial dos grupos de presos intramuros. Essa
transgressão do aparato, cujo objetivo da pena é punir e ressocializar, refletem diretamente
nos altos índices de reincidência a prisão.
Neste sentido, a própria manutenção do aprisionamento exigiu, no interior da prisão,
um fluxo de pessoas, objetos e informações que de modo explicito garante a sobrevivência
dos internos, a articulação entre o dentro e fora das unidades prisionais, e,
consequentemente, a continuidade dos mercados ilícitos (principalmente drogas e armas)
geridos por um conjunto de regras em função de uma ética do crime. Tais regras são
impostas no cotidiano da prisão, mas também a seus membros fora dela. A rivalidade das
facções criminosas, protagonizada pelas relações de poder e hegemonia nos mercados
ilícitos, promovem cenas de horrores, destruição e o aniquilamento dos membros rivais
como aconteceu nas rebeliões de maio de 2016 no Ceará. Contudo, diante da situação, o
31

O Jornal O Povo noticiou um acordo feito pelo MPCE e pelos gestores da SEJUS com os presos da CPPLII,
que teve como objetivo pôr fim aos ataques a ônibus em Fortaleza e na Região Metropolitana em meados de
abril de 2017. De acordo com a reportagem, os ataques em nome da facção Guardiões do Estado (GDE)
reivindicavam uma unidade prisional exclusiva para integrantes da facção, que têm pouco mais de cinco anos de
existência e atua exclusivamente no Ceará. Disponível em: < http://www.opovo.com.br/jornal/dom/2017/04/criseem-presidios-mpce-dialoga-com-detentos-de-caucaia.html>. Acesso em: 08-06-2017.
32
Em conversas ao longo do trabalho de campo e em outras com amigos próximos, ficou clara a preocupação
dos agentes penitenciários com a divisão dos presos nas unidades prisionais de acordo com suas filiações, as
facções criminosas, uma vez que consideram que esse reagrupamento fortalece a atuação dos grupos
faccionados e dificulta a administração prisional no gerenciamento dos presídios.
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Estado se empenhou em atender a reivindicação central que exigiram a separação dos
separação dos grupos faccionados, dos artigos errados, GBT ou espirrados em
penitenciárias específicas. A estratégia do Estado foi tratar a crise penitenciária de forma
gerencial com o intuito de diminuir os motins e rebeliões. Ao optar pela estratégia gerencial,
o Estado, busca regular os níveis de desvios, não de forma transformativa nos níveis
individuais e anomalias sociais, mas com o intuito da identificação, classificação e
agrupamentos com a finalidade de torna-los toleráveis por meio da coordenação sistêmica.
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RESUMO

Durante o período de Estágio Supervisionado no Instituto Penal
Desembargador Silvio Porto em João Pessoa-PB pudemos observar a
presença de grupos que nas ruas disputam o tráfico de drogas e nas
prisões disputam espaço e poder. As facções “Okaida” e Estados Unidos
têm recrutado jovens para a criminalidade, contribuindo com o aumento
da violência urbana. O objetivo da pesquisa foi traçar um perfil dos
homens que fazem parte das facções fazendo um paralelo com dados
da população carcerária nacional, conhecendo os sujeitos que estão em
reclusão é possível identificar que políticas sociais podem ser eficazes
na construção de um sistema prisional mais humanizado. A população
carcerária é formada, sobretudo, por jovens negros, não alfabetizados e
em situação de vulnerabilidade social, o que revela nosso déficit na
garantia de direitos básicos dentro e fora do sistema prisional, fazendose necessário incorporar ações que visem preservar a vida dentro e fora
do sistema prisional sem violar direitos humanos.
Palavras-chave: facções; criminalidade; sistema prisional.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho surgiu em certo momento do estágio supervisionado
no Instituto Penal Desembargador Silvio Porto onde pude ter contato com os
apenados e observei que muitos se afirmavam integrantes de facções, o que
até então para mim era algo que não existia, ou existia apenas em um mundo
distante do meu, moro em um bairro com muitos pontos de venda de drogas e
por vezes ouvi pessoas se referindo às facções, mas não tinha dimensão dos
problemas que estas organizações acarretavam à sociedade.
O objetivo geral da pesquisa foi identificar quem são os homens que
fazem parte destas organizações criminosas através, dos membros que se
encontram reclusos no Instituto Penal Silvio Porto. Os objetivos específicos
foram, identificar as facções presentes na unidade prisional Silvio Porto;

e

coletar dados estatísticos sobre este grupo que está inserido nas facções. Em
João Pessoa-Paraíba, especificamente no Instituto Penal Silvio Porto foram
alvo deste estudo as facções que apresentam uma certa hegemonia, e são
mais conhecidas pelos bairros da cidade e principalmente para quem vive em
reclusão. Sendo assim, serão elencadas a Al Qaeda, conhecida como
“Okaida”3, e Estados Unidos, que são as duas facções que predominam dentro
do campo de pesquisa.
Quanto à metodologia utilizada a pesquisa contemplou os três níveis,
sendo Exploratória na formulação de problemas que servirão de subsídio para
estudos posteriores; Descritiva pois aborda características de um grupo, no
caso os apenados associados à facções, no objetivo de analisar e
compreender como essas organizações mais conhecidas como facções
surgiram e sua influência no mundo do crime e dentro das prisões. E
Explicativa no sentido de aprofundamento do conhecimento sobre a questão
central e no questionamento do problema abordado.
A pesquisa foi de campo e de observação participante, com a vantagem
de observar para além das respostas imediatas das entrevistas, e “que
possibilita captar as palavras de esclarecimento que acompanham os
3

A expressão “Okaida” é derivada da palavra Al Qaeda, a organização terrorista fundada e
liderada por Osama Bin Laden. Dentro das unidades prisionais de João Pessoa- Paraíba e nos
bairros da capital, uma das facções existentes é conhecida por este termo.
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comportamentos dos observados”. (GIL, 2008, p. 104). Também se
caracterizando como ex-post-facto, visto que o problema estudado já
aconteceu e não se pode ter um controle sobre as variáveis, neste caso serão
feitas interferências entre as variáveis já existentes que serão estudadas.

Na pesquisa ex-post-facto a manipulação da variável
independente é impossível. Elas chegam ao pesquisador
já tendo exercido os seus efeitos. Também não é
possível designar aleatoriamente sujeitos e tratamentos a
grupos experimentais. A pesquisa ex-post-facto lida com
variáveis que, por sua natureza não são manipuláveis
como: sexo, classe social, nível intelectual, preconceito,
autoritarismo etc (GIL, 2008, p. 54).

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados os roteiros de
entrevista estruturado e semiestruturado, o universo será composto pelo
Instituto Penal Desembargador Silvio Porto, construído em 1997 e inaugurado
somente em 2001, que fica localizado no bairro de Mangabeira, em João
Pessoa – PB, Rua Projetada s/n, o Instituto Penal Des. Silvio Porto é para
cumprimento de pena em regime fechado e considerado de segurança
máxima.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A história das prisões é cercada de vigilância e castigos, a sociedade já
desejava

uma

higienização

social,

colocar

as

pessoas

consideradas

perturbadoras da ordem à margem do mundo dos considerados “decentes” ou
seja, as famílias abastadas, as prisões se tornaram esse espaço de vigilância e
dominação dos sujeitos em reclusão. Uma das formas de dominar que há muito
tempo funciona na docilização do indivíduo é o controle do tempo, essa forma
de disciplina foi aplicada facilmente nas instituições, junto com as ordens
religiosas que por muito tempo foram excelentes em regular. Mas, esse
controle era não só do tempo, como de sua qualidade, devendo ser este,
totalmente útil. Os indivíduos sujeitos a estas ordens se sentiam não só com os
corpos controlados, mas com as mentes, todas as suas faculdades estavam a
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serviço de outrem, no serviço fabril o operário se constituía como um corpo útil,
que não se poderia se distrair com nada, que era privado de se relacionar para
não desperdiçar o tempo, o sujeito era a qualidade do seu tempo.

Define-se uma espécie de esquema anátomo-cronológico
do comportamento. O ato é decomposto em seus
elementos; é definida a posição do corpo, dos membros,
das articulações; para cada movimento é determinada
uma direção, uma amplitude, uma duração; é prescrita
sua ordem de sucessão. O tempo penetra o corpo, e com
ele todos os controles minuciosos do poder
(FOUCAULT,1987, p.178).

Dentro e fora das prisões o que tem sido pregado é a doutrina da
“tolerância zero”, que é usada como um instrumento de legitimidade para
punição e repressão sobre aqueles que incomodavam a sociedade, essa
doutrina carrega uma proposta de higienização social, de “limpar as ruas”,
separar da classe abastada aqueles com os quais não poderiam contaminarse, conforme explana Bauman:

Se as distâncias são propositalmente mantidas
intransponíveis, de maneira a afastar o perigo de
vazamento e a contaminação da pureza regional, uma
política de tolerância zero vem a calhar, juntamente com
a retirada dos sem-teto dos espaços onde podem ganhar
a vida, mas onde também se tornam visíveis de forma
perturbadora e intimidante, para espaços longínquos em
que
perdem
essas
características.
"Gatunos",
"espreitadores", "vagabundos", "pedintes inconvenientes",
"viajantes" e outros tipos de invasores se tornaram os
personagens mais sinistros dos pesadelos das elites
(BAUMAN, 2007, p. 79-80).

O Estado pune os “distúrbios” e se isenta da responsabilidade de
encontrar solução e tomar medidas de prevenção e atuação no setor
econômico e no social que venham corroborar com a problemática, e ao
mesmo tempo coloca para os habitantes dos lugares afetados pelo crime uma
responsabilidade individual. Essas medidas meramente punitivas apenas
servem para beneficiar as empresas privadas que lucravam com o crescimento
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da população carcerária e alguns problemas acarretados pela mesma, bem
como a formação de organizações criminosas dentro e fora das prisões.
Há alguns anos o crime organizado vem se fortalecendo e o tráfico de
drogas vem aumentando na Paraíba, de acordo com os dados mais atuais do
INFOPEN, até 2014 o relatório mostra 35% de homens ou mulheres
condenados ou aguardando a sentença são acusadas do crime de tráfico, em
todo o Brasil o número de pessoas privadas de liberdade pelo crime de tráfico é
de 28%. O que antes se via em jornais nos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro tornou-se a nossa realidade. O tráfico de drogas gerou divisão e
violência nas ruas da capital João Pessoa, bem como dentro das unidades
prisionais e tem se mostrado um das maiores causas de encarceramento,
como citado à cima, superlotando as unidades prisionais e fazendo com que se
torne ainda mais complicado trabalhar na efetivação dos direitos humanos da
população carcerária. o Mapa da Violência de 2015 traz um comparativo do
índice de mortes do ano de 2002 até o ano de 2012, os números cresceram
assombrosamente, a taxa de óbitos no Estado da Paraíba em 2002 era de
24,5, a Paraíba ocupada o 17º lugar no ranking, dez anos depois a taxa subiu
para 75,00 e passamos a ocupar o 5º lugar entre as unidades federais com as
maiores taxas de óbito, ficando atrás apenas de Alagoas, Espírito Santo, Ceará
e Bahia. Não se pode deixar de ressaltar a omissão do estado nas periferias e
nos bairros atingidos pela violência na Capital João Pessoa, que em face do
desinteresse por parte do estado de solucionar este problema, ou que não
tenta novas alternativas de solucionar, o contexto fica cada vez mais propício
ao tráfico de drogas e da violência como consequência. Segundo o mapa da
violência de 2015, das 100 cidades com maior número de mortes por armas de
fogo, oito são do Estado da Paraíba, dentre elas a Capital João Pessoa ocupa
o 23º lugar no ranking, e tem sido alvo dessa disputa das facções que brigam
pelos pontos de venda de drogas. As facções são apontadas pela polícia e
pelos próprios integrantes e apenados do Presídio Silvio Porto como causa
dessas mortes que vem acontecendo em João Pessoa.
Os dois grupos rivais são as facções “Okaida” e Estados Unidos, que
tentam ter o domínio do tráfico nos bairros da cidade de João Pessoa, segundo
os dados colhidos na experiência em campo há indícios de que a “Okaida”
predomina dentro e fora das unidades prisionais, facção conhecida por não
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perdoar seus adversários, segundo integrantes do grupo rival, a “Okaida” não
executa apenas os inimigos, mas as famílias dos oponentes, como forma de
vingança ou advertência. A facção recebeu o nome da organização terrorista
liderada por Osama Bin Laden, o nome teve uma adaptação e virou “Okaida”, a
adaptação se deu na pronúncia e na escrita da palavra, ganhando também a
sigla OKD, que está estampada nas paredes dos pavilhões dos presídios e nas
ruas DA CIDADE.

RESULTADOS

Gráfico 1- Faixa etária dos entrevistados

Faixa etária dos entrevistados
10% 0%
10%
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80%
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Fonte primária: Dados coletados através de entrevistas 2016.

Na sociedade em que vivemos, a qual é marcada pelo consumo há um
grande contingente de homens e mulheres que estão fora de um grupo que
pode consumir, o mundo capitalista aproveita-se destes que não possuem
poder aquisitivo para fortalecer-se e crescer. Como não existe crescimento do
capital sem o crescimento da pobreza, ocorre que enquanto poucos atingem
um padrão elevado de vida, uma outra parte sofre as consequências deste
desenvolvimento, a parte privilegiada da população imputa sobre os que não
conseguiram um lugar no mercado de trabalho, ou não teve acesso aos bens
de consumo, o estigma de “vagabundos”. O número de 80% de homens de 20
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a 30 anos de idade no gráfico acima tem uma relação direta com o fato de
existência deste exército industrial de reserva, apontando que quanto maior a
produção de riquezas, mas um grupo estará vivendo em pauperismo, como
denomina Marx (2013):

Quanto maiores forem a riqueza social, o capital em
funcionamento, o volume e o vigor de seu crescimento e,
portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e
a força produtiva de seu trabalho, tanto maior será o
exército industrial de reserva. A força de trabalho
disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a
força expansiva do capital. A grandeza proporcional do
exército industrial de reserva acompanha, pois, o
aumento das potências da riqueza. Mas quanto maior for
esse exército de reserva em relação ao exército ativo de
trabalhadores, tanto maior será a massa da
superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão
inversa do martírio de seu trabalho. Por fim, quanto maior
forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e o
exército industrial de reserva, tanto maior será o
pauperismo oficial (MARX, 2003, p. 875).

Não queremos aqui criminalizar a pobreza, nem tomar como regra o
fato de todos os que chegam à uma penitenciária pertençam à famílias pobres,
mas infelizmente são, queremos sim expor de acordo com os números obtidos
na pesquisa que o fato de muitos destes homens estarem apenas realizando
trabalho informal, e outros nem chegarem a isso, foi um fator de influência para
que realizassem alguma atividade ilícita e ingressassem assim no sistema
prisional, recebendo o estigma de ser um presidiário.
De acordo com o relatório de 2014 do INFOPEN, a população carcerária
com idade entre 18 a 24 anos representava 30,12% e a população com idade
entre 25 e 29 anos representava mais 24,96%, sendo assim pode-se afirmar
que a juventude brasileira tem sido a ocupante dos presídios, a população
carcerária é jovem, as pessoas de 18 a 29 anos compõem 55,07% de toda a
população. Como prevenção deste problema seria necessário investir em
políticas públicas para a juventude, educação, esporte e lazer, atividades que
afastassem os jovens do tráfico. A Lei 12.852 de 5 de Agosto de 2013 institui o
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Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, podemos
destacar alguns:

Art. 7o O jovem tem direito à educação de qualidade, com
a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita,
inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade
adequada.
Art. 8o O jovem tem direito à educação superior, em
instituições públicas ou privadas, com variados graus de
abrangência
do
saber
ou
especialização
do
conhecimento, observadas as regras de acesso de cada
instituição.
Art. 19. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de
vida, considerando suas especificidades na dimensão da
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde
de forma integral.
Art. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre
criação, o acesso aos bens e serviços culturais e a
participação nas decisões de política cultural, à
identidade e diversidade cultural e à memória social.
Art. 28. O jovem tem direito à prática desportiva
destinada a seu pleno desenvolvimento, com prioridade
para o desporto de participação.
Art. 31. O jovem tem direito ao território e à mobilidade,
incluindo a promoção de políticas públicas de moradia,
circulação e equipamentos públicos, no campo e na
cidade.
Art. 37. Todos os jovens têm direito de viver em um
ambiente seguro, sem violência, com garantia da sua
incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a
igualdade de oportunidades e facilidades para seu
aperfeiçoamento intelectual, cultural e social (BRASIL,
ESTATUTO DA JUVENTUDE, 2013, Art 7-37).

Contudo, é nítido que se o problema da violência têm crescido no Brasil
e na Paraíba a não efetivação destes direitos da juventude é mais um
agravante para que os números da violência alavanquem.
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Gráfico 2- Nível de escolaridade
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Fonte primária: Dados coletados através de entrevistas 2016.

Como citado no capítulo anterior a Questão Social possui múltiplas
expressões, afetando uma grande parcela da população brasileira, seja na
saúde, na segurança pública ou na educação, a parte que mais sente a
ausência do estado é aquela que se encontra em situação de vulnerabilidade
social. Observando não só os dados do gráfico, mas para além destes dados
objetivos, pode-se identificar nas falas dos sujeitos com os quais foram
realizados a pesquisa, que muitos deles não compreendiam algumas
perguntas, sendo necessário reformular para que compreendessem de forma
clara o questionamento do roteiro de pesquisa, os interlocutores também não
tinham domínio da escrita, muitas vezes escrevendo com dificuldade o nome
completo, ou só o primeiro nome. Todo esse déficit apresentado é reflexo da
negação do direito à educação na infância e/ou na juventude, além da ausência
desta política na vida destes homens leva-los ao analfabetismo, podem ter
contribuído direta ou indiretamente com a realização de outras atividades.
Como descrito por Ribeiro (2009), as más condições de habitação, a
inexistência de lazer e o não acesso à escola ou o não “enquadramento” nas
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mesmas podem acarretar consequências no processo de socialização, com
isto:
Entre o trabalho e as escolas que acabam por expulsálos, após anos de repetidos fracassos, as crianças não
contam com muitas alternativas para ter acesso aos
rudimentos da educação formal e menos ainda a
expressões culturais não banalizadas pela mídia. Ficam,
desse modo, excluídas desde cedo de um dos direitos da
cidadania que é a educação (RIBEIRO, 2009, apud
MELLO, 1999, p. 131).

O não acesso à educação gera um distanciamento da oportunidade do
indivíduo exercer uma participação social, as crianças e jovens de baixa renda
são posteriormente excluídas do mercado de trabalho, e muitas vezes incluídas
no mercado do crime. Este problema também poderia ser prevenido se o ECAEstatuto da Criança e do Adolescente fosse materializado, muitos adolescentes
não teriam iniciado uma trajetória de infração ainda cedo.

Gráfico 3- A cor de pele dos homens encarcerados
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Fonte primária: Dados coletados através de entrevistas 2016.
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A história do Brasil é permeada por muitos momentos de dominação de
uma classe sobre a outra, de um povo sobre o outro, estamos falando das
classes antagônicas que se formaram ao longo do tempo, desde época
escravagista os afro descentes foram subjugados e historicamente colocados
em uma posição não favorável em relação à outros grupos. As raízes deste
período histórico ainda hoje deixam marcas na população negra, este povo foi
escravizado, e agora é criminalizado. Podemos considerar o preconceito racial
como uma das muitas formas pelas quais se mostra a Questão Social, se a cor
de pele hoje e no passado causaram desigualdade social, então é preciso
considerar o preconceito racial como uma forma de estigma e dominação.
Existe para o povo negro uma dupla carga quando se fala em discriminação, é
preciso combater o preconceito racial e o preconceito de classe que foram
construídos dentro de relações sociais paralelas. O acesso aos bens e direitos
sempre foi mais árduo para a população negra, o que os colocou muitas vezes
em situação de vulnerabilidade social pela falta do que é elementar à dignidade
humana, todo esse distanciamento no acesso aos bens e aos direitos, fizeram
com que o povo negro fosse marginalizado e criminalizado mesmo após a
“liberdade”.

Muito tempo depois, praticamente um século após a
Abolição da Escravatura, ainda ressoa no pensamento
social brasileiro a suspeita de que a vítima é culpada. Há
estudos em que a “miséria”, a “pobreza” e a “ignorância”
parecem estados de natureza, ou da responsabilidade do
miserável, pobre, analfabeto. Não há empenho visível em
revelar a trama das relações que produzem e
reproduzem as desigualdades sociais (IANNI, 2004,
p.110 apud SILVA, N. 2009, p. 198).

Um detalhe que também tem relevância nesta discussão sobre a
questão racial é a autoafirmação enquanto negro, o gráfico mostra que 50%
dos interlocutores se identificaram não como negros, mas pardos, e apenas
20% se declararam negros. É possível perceber que ainda existe uma
indiferença em se declarar de pele negra, como se a declaração trouxesse o
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estigma que a história trouxe a este povo. Todas as desigualdades sociais
estão contidas no interior das prisões, a etnia/ ou cor de pele se faz presente
mostrando que de fato a população negra e/ou parda faz parte dos que menos
tem acesso à cultura, educação, saúde e etc, resvalando assim em um sistema
carcerário formado por homens pobres e negros.

Gráfico 4- Facções presentes no presídio Silvio Porto

Facções
PCC
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Estados Unidos
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Al Qaeda
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Fonte primária: Dados coletados através de entrevistas 2016.

O crescimento da criminalidade no Brasil trouxe à tona diversos
problemas que podem ser bem ilustrados no interior das unidades prisionais do
nosso país, hoje dentro dos presídios no município de João Pessoa existe uma
divisão de grupos que disputam o tráfico na capital, estes grupos exercem o
controle das atividades nos pontos de venda de drogas em diversos bairros de
João Pessoa, as organizações são rivais nas ruas e dentro dos presídios. O
grupo que segundo os números da pesquisa mostra maior crescimento é a
“Okaida”, deixando para trás os Estados Unidos e o Primeiro Comando da
Capital, que de acordo com depoimentos de integrantes dos Estados Unidos
está chegando e aliando-se ao mesmo contra a “Okaida”. O fato do
crescimento destes grupos pode estar atrelado ao modo como eles convivem
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dentro dos presídios, onde muitas vezes há uma solidariedade entre os
membros de um mesmo grupo, além da luta pela sobrevivência, unir-se a um
grupo também pode funcionar com uma forma de proteção, nem todos os que
ingressam em uma facção possuem o desejo de fazer parte de um coletivo,
apenas sentem-se mais seguros estando em maior número.
Apesar do crescimento destas organizações ser um problema social e
político, as medidas para o combate não são realizadas visando proteger a
sociedade, apesar de muitos discursos serem pautadas no humanitarismo, são
colocados em prática com uma função inversa, para Oliveira (2016) esses
discursos se tornam são reversíveis e atuam na violação dos próprios direitos
humanos:

Esta função de proteção, na verdade, esconde sua face
de controle social e disciplinar, afinal não serão todas as
ilegalidades que serão reprimidas, nem todos os
infratores, muito menos todas as condutas que causam
lesões graves a bens jurídicos. O sistema de penas é
então seletivo, seleciona determinadas ilegalidades e
determinadas pessoas para ser seu alvo, não com o
intuito de suprimi-las, nem com o intuito de retribuir um o
mal causado pelo crime, mas sim para melhor geri-las
(OLIVEIRA, 2016, p. 34).

Precisamos de uma segurança pública que proteja os direitos humanos
ao revés de violá-los, a práticas de repressão não estão solucionando os
problemas que se formam dentro dos presídios, pois ao passo que os sujeitos
são reprimidos, e hostilizados dentro das unidades prisionais, os grupos criam
suas formas de resistência e organização.
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Gráfico 5- Os crimes cometidos pelos integrantes das facções

Crimes cometidos pelos entrevistados.
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Tráfico de drogas Art. 33

Homicídio 121

Furto Art. 155

Assalto Art. 157

Fonte primária: Dados coletados através de entrevistas 2016.

O gráfico acima mostra os crimes cometidos pelos homens do grupo
entrevistado, 53% foram sentenciados pelo crime de Assalto, este é um dos
crimes mais cometidos, segundo os apenados muitos começaram essa
trajetória ainda meninos, assaltando mercados pequenos, junto de outros
colegas da mesma idade, e posteriormente cometendo outros delitos. Em
segundo lugar está o crime de Homicídio representando 17%, em seguida e em
igual escala os crimes de Porte ilegal de arma e Tentativa de homicídio,
representando cada um 12%, em quarto lugar está o crime de Tráfico de
drogas, representando 6% do total, e nenhum furto foi contabilizado, vale
salientar que temos aqui apenas uma aproximação, apesar de uma minoria de
entrevistados ter sido sentenciada pelo crime de tráfico, observando as
estatísticas a nível nacional podemos ver que os crimes contra o patrimônio e
tráfico estão no topo da lista, somando mais de 50% das sentenças das
pessoas encarceradas do Brasil. O Mapa da violência 2004 aponta o tráfico de
drogas como um dos principais responsáveis pelo aumento do número de
encarceramento no Brasil.
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Gráfico 6- Situação judicial dos apenados

Situação dos apenados

Reincidente

Primário

Fonte primária: Dados coletados através de entrevistas 2016.

O Instituto Penal Desembargador Silvio Porto até o período em que
finalizei a pesquisa chegou a receber 1.199 apenados, mesmo com capacidade
para 600, deste contingente, 443 eram reincidentes. Antes de serem
sentenciados exerciam alguma atividade informal ou eram desempregados,
atingidos pela desigualdade gerada pelo modo de produção capitalista
passaram a fazer parte não mais da população desempregada, mas da
população carcerária.

Cresce o problema central do mundo contemporâneo,
sob o domínio do grande capital financeiro em relação ao
capital produtivo: o desemprego e a crescente exclusão
de contingentes expressivos de trabalhadores da
possibilidade de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho, que se torna estreito em relação à oferta de
força de trabalho disponível. Essa redução do emprego,
aliada à retração do Estado em suas responsabilidades
públicas no âmbito dos serviços e direitos sociais, faz
crescer a pobreza e a miséria, passa a comprometer os
direitos sociais e humanos, inclusive o direito à própria
vida (IAMAMOTO, 2000, p. 86).

Uma vez que estes homens cumprem uma pena, tornam-se marcados
pelo estigma de ex-presidiário, e mesmo tendo quitado sua dívida com a
justiça, para a sociedade ainda não é suficiente, ainda a justiça não foi
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aplicada, com isso a sociedade trata de excluí-los cada vez mais seja dos
meios de convivência ou como mão de obra, é como se estes homens
representassem a todo tempo o delito que antes cometeram, com isso fica
cada vez mais difícil reinserir-se no mercado de trabalho.
A perda dos direitos sociais juntamente com o desemprego é um fator
que contribui para o aumento do de encarceramento, pois uma vez sem meios
para prover as necessidades básicas da família muitos optam pelo crime como
um meio lucrativo.

É a radicalização da miséria, a impossibilidade de
obtenção dos meios de vida por parte dos trabalhadores
inteiramente despossuídos das condições necessárias
para satisfazer suas necessidades vitais, à medida que
se verifica inclusive, um incremento expressivo do setor
informal de trabalho e do desemprego (IAMAMOTO,
2000, p. 154).

Se o sistema capitalista tem sido cruel com homens e mulheres ditos “de
bem”, com os egressos ele então nem chega a aproximar-se. O desemprego
que apresenta o caminho do crime, é o mesmo que coloca-os de volta em
privação de liberdade. Além do papel da sociedade civil neste sentido de
reinserção do egresso, há também a falha do estado em não cumprir com seu
papel de assistir o egresso. A LEP dispões sobre os direitos e deveres dos
apenados e também do egresso, neste caso há o direito à auxílio moradia por
um tempo determinado, mesmo que ainda pouco e precisando de
reformulações há este direito estabelecido por lei, o Artigo 25 da LEP fica
estabelecido que o egresso tem direito se necessário a ser abrigado em um
alojamento, recendo alimentação por dois meses, que podem ser prorrogados
uma vez, recebendo ainda colaboração de um Assistente Social para obtenção
de trabalho. Porém, a realidade não tem nenhuma semelhança com a lei, a
realidade dos egressos é a falta de assistência por parte do estado, muitos não
são mais apoiados nem pelas próprias famílias, assim retomam ao ciclo da
reincidência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As facções até podem ser tratadas apenas como um problema de ordem
policial e judiciária, porém é necessário enxergar este problema como uma
expressão da Questão Social, mais um problema gerado pela desigualdade do
modo de produção capitalista sob o qual vivemos, e como problema social é
preciso dar respostas que modifiquem a vida das pessoas atingidas pela
violência, o encarceramento destes homens não será a solução para a
violência, a ampliação do sistema prisional não diminui a violência nas ruas,
encarcerar é a última das punições e que não tem surtido efeito no que diz
respeito a diminuir a criminalidade, pelo contrário, as prisões tem sido um lugar
de articulação e fortalecimento das atividades criminosas, recrutando a
juventude pobre e negra do Brasil.
Precisamos de um sistema prisional que não sirva apenas para conter
aqueles a quem a sociedade teme, mas de instituições comprometidas com
uma segurança pública democrática e que respeite a vida. Só será possível
diminuir a criminalidade pela via da cidadania, da garantia de direitos e
dignidade humana, o sistema prisional precisa de uma reforma estrutural,
desde a capacitação dos funcionários para uma atuação humanizada, bem
como melhores salários e melhores condições de trabalho. O cumprimento da
LEP também seria uma forma de responder o problema da violação dos
direitos humanos dentro das nossas prisões.
Para além de melhorias no sistema prisional, o problema precisa de
atenção desde seu nascimento, os homens que estão nas prisões um dia
foram crianças e adolescentes que por vários motivos iniciaram uma trajetória
de infração da qual não conseguem sair tão fácil, porque são rapidamente
absorvidos pelas facções quando saem dos centros educacionais para os
presídios, precisamos atuar na prevenção deste problema através de uma
educação para os direitos humanos.
É primazia do estado garantir a segurança pública, porém a sociedade
civil precisa participar de discussões sobre segurança pública, o que é um
direito estabelecido pela Constituição. E a Universidade precisa fomentar o
debate sobre violência e Segurança Pública no sentido de trazer contribuições
para uma transformação da realidade.
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Com a vida em rebelião: o significado dos motins para jovens encarcerados
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RESUMO: O objetivo deste artigo é iniciar uma analise sobre os diferentes significados e
sentidos atribuídos às práticas de rebeliões nas unidades socioeducativas cearenses a partir
da perspectiva do jovem encarcerados. No Ceará, a temática do encarceramento juvenil tem
ganhado grande repercussão, sobretudo pelo expressivo número de rebeliões que expõe
para a sociedade a maior crise do sistema de todos os tempos. Segundo o Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP, em 2015 foram contabilizadas 60 rebeliões. Em
2016, segundo o Fórum de ONGs em defesa dos direitos das crianças e adolescentes –
FDCA, foram registrados 80 conflitos violentos de maior gravidade, entre rebeliões e motins,
além de mais de 400 fugas. Nos três primeiros meses de 2017, o FDCA já contabilizou mais
30 episódios desta natureza. Outros relatórios de organizações civis e instituições que
monitoram esta política em nível local, nacional e até internacional retratam a crise do
sistema socioeducativo deste Estado e a violação de direitos humanos dos jovens
encarcerados. O que dizem os encarcerados juvenis sobre estes episódios? Seriam estas
manifestações planejadas? Qual o significado que dão a cada rebelião realizada? Seria as
rebeliões uma manifestação de violência reforçadora de uma identidade criminal? Quais
são as narrativas sobre a violência destacada pelos jovens? Estas são algumas indagações
que permeiam este ensaio acadêmico.
Palavras-chaves: rebelião; adolescentes; encarceramento.

1 - INTRODUÇÃO
“Bem vido au iferno...”4 Dizem as letras escritas com pasta de dente na parede suja
de fuligem fotografada após mais uma rebelião em uma das unidades de internação para
jovens a quem se atribui autoria de ato infracional 5 no estado do Ceará. As discussões
acerca da política voltada para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
1 Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Mestre e Doutoranda
em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia da Universidade
Federal do Ceará (UFC). Integra a Coordenação Colegiada do Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente (CEDECA Ceará).
2 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Estagiário do Centro de Defesa
da Criança e do Adolescente (CEDECA Ceará).
3 Doutor em Sociologia e professor do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia
da Universidade Federal do Ceará (UFC).
4 A referida foto é capa do “Relatório de Inspeções: Unidades de Internação do Sistema
Socioeducativo do Ceará – janeiro/fevereiro” (FDCA, 2016).
5 Usamos o termo “a quem se atribui autoria de ato infracional” por se tratar em muitas ocasiões de
internações provisórias, quando ainda não foi concluído o processo de responsabilização judicial do
adolescente, não estando comprovada a autoria infracional.
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tem ganhado destaque no debate público do país e geralmente é tratada de forma
controversa, sendo possível identificar afinidades com ideias de caráter mais repressivos
que buscam no endurecimento das sanções a solução para o problema, até ideias mais
restaurativas que buscam entender as raízes da violência e acreditam na mudança de
habitus6 do sujeito tido como violento.
No Ceará, esta temática tem ganhado grande repercussão, sobretudo pelo
expressivo número de rebeliões que expõe para a sociedade a maior crise do sistema de
todos os tempos. Segundo o relatório do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP
(2015), em 2015 foram contabilizadas 60 rebeliões. Em 2016, segundo o Fórum de ONGs
em defesa dos direitos das crianças e adolescentes – FDCA, foram registradas 80 conflitos
violentos de maior gravidade, entre rebeliões e motins, além de mais de 400 fugas. No três
primeiros meses de 2017, o FDCA já contabilizou mais 30 episódios desta natureza. Outros
relatórios de organizações civis e instituições que monitoram esta política em nível local,
nacional e até internacional retratam a crise do sistema socioeducativo deste Estado e a
violação de direitos humanos dos jovens encarcerados7.
O objetivo deste artigo é iniciar uma análise sobre os diferentes significados e
sentidos atribuídos às práticas de rebeliões nas unidades socioeducativas cearenses
a partir da perspectiva do jovem encarcerados.
Para isto, utiliza-se como acercamento metodológico as observações e interlocuções
junto a jovens que estão ou passaram pelo encarceramento a partir de 2014. Estes dados
de campo não foram sistematizados de forma única, mas atravessam as inquietações e
reflexões construídas a partir da vivência dos pesquisadores junto a este público, seja em
situações de pesquisa ou a partir da relação de trabalho em uma organização de defesa de
direitos humanos infanto-juvenis. Para este paper, utilizamos ainda, de forma complementar,
pesquisa documental em diversos relatórios produzidos neste período por diferentes
organizações de defesa de direitos humanos e as publicações “Vozes” (TDH, 2014; 2016)
sobre o olhar dos adolescentes sobre o sistema socioeducativo.
Os adolescentes escutados diretamente pelos pesquisadores serão denominados
neste paper como “interlocutores”. Todas as informações sobre nomes, características e o
contexto desta escuta será omitido como forma de garantia do anonimato e segurança dos
sujeitos de pesquisa.
O presente artigo está dividido em duas partes. Na primeira discute-se as condições
de existência no Sistema Socioeducativo Cearense a partir de um diálogo entre os marcos
normativos, as perspectivas teóricas em torno das medidas socioeducativas e a visão dos
adolescentes sobre suas próprias condições de encarceramento. Na segunda, é discutida
6 BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas. Sobre a Teoria da Ação. Campinas -SP: Papirus, 1996.
7 MNPCT, 2016; CNDH, 2015; CIDH, 2015.
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os adolescentes articulam suas vivências no cárcere com a experiência das

rebeliões, significando-as como uma forma de rompimento das invisibilidades sobre o
contexto de privação de liberdade, dominação, sujeição, aniquilamento, sofrimento e
crueldade. Por fim, conclui-se a necessidade da continuidade a investigação científica,
sendo as “rebeliões como rompimento de invisibilidades” apenas um ponto de partida para
os demais sentidos e significados atribuíveis pelos adolescentes encarcerados.

2 - CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO CEARENSE

A Doutrina da Proteção Integral inaugura um movo momento da compreensão
jurídica sobre os direitos de crianças e adolescentes. Afirmando-os como sujeitos de
direitos, supera a lógica menorista da Doutrina da Situação Irregular e os asseguram com
todos os direitos fundamentais e condições de cidadania.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e Adolescente –
ECA (Lei nº 8.060/1990) são os principais marcos normativos que consolidam

esta

mudança de paradigma, reconhecendo inclusive a condição peculiar de desenvolvimento
que se encontra crianças e adolescentes.
Estas mudanças, fruto sobretudo da incidência política de diversos movimentos
sociais, vão impactar sobremaneira o entendimento sobre o processo de responsabilização
juvenil, apresentando as medidas socioeducativas como um modelo alternativo ao mero
punitivismo presente nas legislações anteriores. Assim, as medidas socioeducativas
apontam duas perspectivas: a pedagógica e a sancionatória, tendo o caráter pedagógico
uma forte relevância sobre a segunda.
Para isso, o ECA estabelece a possibilidade de seis tipos de medidas
socioeducativas aplicáveis para adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos 8; advertência,
obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação. Na aplicação da medida deve ser levada em consideração a
capacidade do adolescente em cumprí-la, as circunstâncias e gravidade da infração (Art.
112, ECA). No caso da medida socioeducativa de internação, deve ser considerado ainda os
princípios da brevidade, da excepcionalidade, do respeito à condição peculiar de
desenvolvimento e à convivência familiar e comunitária.
8 Estatuto da Criança e Adolescente considera adolescente até 18 anos incompletos. No entanto,
admite-se que o jovem seja responsabilizado de acordo com as normas do ECA se ele tiver cometido
ato infracional até esta idade. Como o tempo máximo para o cumprimento da medida é de 3 anos, é
possível que o jovem permaneça em cumprimento de medida socioeducativa de internação até 21
anos.
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De maneira a aprimorar a compreensão sobre a forma de responsabilização juvenil,
o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes CONANDA editou a
resolução 119/2006

que estabelece os parâmetros para administração e execução das

medidas socioeducativas. O referido documento, também conhecido como “Resolução do
Sinase”, traz todo um detalhamento de como devem ser executadas as medidas
socioeducativas, desde seus princípios e diretrizes pedagógicas até os parâmetros
arquitetônicos dos locais de atendimento, meios de gestão, financiamento e integração as
demais políticas públicas.
Em 2012, é instituído o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE,
através da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº 12.594, onde traz para a lei os
entendimentos já formulados na Resolução 119/2006. Com isso se tem mais um instrumento
normativo de atenção ao adolescente a quem se acusa autoria de ato infracional. A nova lei
enumera ainda três objetivos para execução das medidas socioeducativas:
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos
individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de
atendimento; e
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de
direitos, observados os limites previstos em lei. (BRASIL, 2012)

Em que pese todas discussões que ensejaram o nascimento do ECA, ainda percebese que os objetivos das medidas socioeducativas trazidos pelos SINASE ainda acomodam
diferentes posições acerca do que fazer diante as infrações juvenis 9. Se por um lado, o
legislador privilegiou a proteção integral, a educação, como “instrumento de reversão do
potencial criminógeno” (DE PAULA, 2006, p. 40). Por outro, a opção clara pela norma, pelo
processo e pela sanção demonstra o quanto o sistema de responsabilização juvenil ainda é
punitivo. “Ainda que tenho conteúdo pedagógico, reverte-se de coerção e sanção” (COSTA,
2015).
Cândida Costa (2015), ao discutir as dimensões das medidas socioeducativas afirma
que apesar das discordâncias entre os estudiosos do tema, um ponto de preocupação
unifica os autores: “a garantia dos direitos dos adolescentes, o respeito a sua condição de
ser em desenvolvimento, o predomínio do aspecto pedagógico em relação ao aspecto

9 Talvez, isso se explique pelas disputas sociais e políticas em torno desse tema e que, como falamos
inicialmente, vão desde a perspectiva retributiva (provocar dor e sofrimento ao sujeito do ato a
margem da lei) à perspectiva restaurativa (provoca mudanças no sujeito).
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repressivo na aplicação da medida e o respeito ao melhor interesse do adolescente”
(COSTA, 2015, p. 65).
Importante observar que mesmo com toda discussão teórica, por vezes divergentes,
e legislações apontarem para a garantia dos direitos dos adolescentes, o que se pode
observar sobre o Sistema Socioeducativo brasileiro, em especial, o cearense é um
verdadeiro “abismo entre a lei e a realidade”10.
O Sistema Socioeducativo cearense conta atualmente com cerca de 800
adolescentes privados de liberdade, divididos em 5 unidades de semiliberdade, 4 unidades
de internação provisória e 6 unidades de internação (FDCA, 2017). Vale salientar que o
sistema já contou com 1.200 internos, mas devido as grandes fugas em 2016 este número
foi reduzindo gradualmente.
O 4º Relatório de Monitoramento do Sistema Socioeducativo do Ceará (FDCA,
2017), traz um panorama das diversas violações de direitos ocorridas no interior do sistema.
O referido relatório foi construído a partir visita a dez municípios do Ceará, aqueles onde se
localizam unidades de privação de liberdade e/ou municípios responsáveis pelo um grande
número de sentenças de internação. Ao todo foram visitadas 10 (dez) Delegacias, 10 (dez)
Varas da Infância, 16 (dezesseis) Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), 04 (quatro) unidades de internação provisória, 05 (cinco) unidades de
semiliberdade, 01 (uma) unidade de recepção, 02 (duas) obras de unidades em construção
e 06 (seis) unidades de privação de liberdade. O relatório contempla inda diversos olhares
sobre o sistema, do gestor ao seu público alvo. Ao todo foram escutadas mais de 200
pessoas, sendo 115 socioeducandos, beneficiários diretos da política socioeducativa.
Este relatório ganha um lugar especial na problematização deste trabalho, sobretudo,
por ser o único com esta envergadura no Estado do Ceará e por ter priorizado como seus
interlocutores os adolescentes em contexto de cárcere. Dessa forma, foram priorizados por
compartilhar neste paper os dados relativos as opiniões destes adolescentes.
Os adolescentes entrevistados pelos pesquisadores do Fórum DCA descrevem uma
série de problemáticas sobre as condições de existência no Cárcere que vão desde as
questões ligadas a salubridade e higiene dos locais de privação de liberdade até relatos de
violências e torturas sofridas.
O primeiro ponto importante de ser destacado se refere à restrição do direito a
alimentação. 29% dos adolescentes entrevistados destacaram já ter vivenciado limitação
das refeições e acesso a água potável durante a medida socieducativa de internação.
Segunda suas narrativas, este episódios acontecem sobretudo após a ocorrência de algum
episódio de rebelião. A não oferta de alimentação e de água, são alegadas pelos agentes
10 Usamos a referida frase entre aspas por fazer referência ao livro da autora Ângela Pinheiro (2006).
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estatais por questões de segurança ou de reorganização da unidade. Os adolescentes do
grupo focal do Centro Educacional do Canidezinho, por exemplo, relataram que após
episódio de rebelião ocorrido em janeiro de 2017 permaneceram por mais de 12 horas sem
acesso à alimentação e à água (FDCA, 2017).
Outro ponto relevante a ser destacado é sobre a garantia do direito à educação no
cumprimento da medida socioeducativa. A resolução do SINASE (2006) e a resolução do
Conselho Nacional de Educação – CNE (2016) assinala a importância da educação escolar
como direito e também como fundamental no processo de mudança na trajetória de vida do
adolescente em conduta infracional. As narrativas dos adolescentes dão conta que a oferta
da educação formal no interior das unidades de internação está irregular desde 2014, não
sendo ofertada diariamente para todos os internos. Além disso, os pesquisadores do Fórum
DCA destacam que no dia em que visitaram as dez unidades de privação de liberdade,
nenhuma delas ofertavam ensino formal.
A terceira questão que merece destaque se refere as práticas de violência
institucional que se materializam no interior das unidades, principalmente, através da
violência física, psicológica e tortura. O gráficos a seguir exemplificam este cenário.
Gráfico 1: Verificação de violência contra adolescentes durante a condução para Unidade – Visão
dos adolescentes.

Fonte: Fórum DCA, 2017.

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255 1

Gráfico 2: Verificação violência policial no interior das unidades em Fortaleza – Adolescentes.

Fonte: Fórum DCA, 2017.

Gráfico 3: Verificação violência praticada por socioeducadores interior das unidades – Adolescentes.

Fonte: Fórum DCA, 2017.

Os três gráficos acima mostram a ambiência violenta que marca a trajetória do
adolescente antes mesmo de ele chegar a unidade de privação de liberdade. O gráfico 1
apresenta que 80% dos adolescentes escutados relatam sofrer violência policial a partir da
condução até a unidade socioeducativa. Essa violência se acentua no período de cárcere,
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principalmente nas unidades de Fortaleza, onde 100% dos adolescentes afirmam sofrer
violência policial no interior das unidades e 79% sofrerem violência pelos socioeducadores.
A observação de como o sistema socioeducativo se efetiva na prática vai ao encontro
do que assinala Nicodemos (2006):
...na maioria das ações de atendimento dos adolescentes autores de atos
infracionais, o confinamento sem projetos políticos e pedagógicos dá o tom
dessas políticas sociais. Isso ocorre muito em razão do entendimento da
sociedade de que, antes de qualquer proposta de reeducação, é preciso
expiar a culpa dos adolescentes autores de ato infracional (NICODEMOS,
2006, p. 67).

Cândida Costa (2015), chama atenção para o que chama de “âmago do dilema da
proteção integral na aplicação e execução das medidas socioeducativas” (p.71). Para a
autora, o “sancionatório é pedagógico”, “o pedagógico é sancionatório”. Isso acontece
porque estamos inseridos em uma “sociedade em que a educação comporta sanções e o
castigo entre seus instrumentos e em que a boa conduta é obtida a partir do
disciplinamento” (idem).

3 - REBELIÃO COMO ROMPIMENTO DE INVISIBILIDADES

No Ceará, os diversos relatórios que exprimem as condições de existência no
cárcere, afirmam que os adolescentes internos sofrem tratamento cruel, degradante e
tortura11. Narram que eles ficam quase 24 horas por dias no alojamento superlotado, sem
colchões, roupas, material de higiene; que a alimentação é servida fora dos horários, por
vezes não é servida ou servida estragada; os adolescentes são desprovidos do acesso à
água potável; que ficam muito tempo sem a visita dos seus familiares; que sofrem
diariamente maus tratos e torturas por parte dos funcionários e da polícia que entra nas
ocasiões de rebeliões, dentre outras situações de violência.
No entanto, estas condições de existência só vieram a público com mais visibilidade
após o crescimento do número de rebeliões a partir de 2015. É fato, que o Fórum de Ong’s
em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes – Fórum DCA Ceará já faz o
11 Segundo a Convenção da ONU Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes (1984), a tortura é definida como qualquer ato cometido por agentes
públicos ou atores no exercício da função pública pelo qual se inflija intencionalmente a uma pessoa
dores ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, a fim de obter informação ou confissão; de castigá-la
por um ato que cometeu ou que se suspeite que tenha cometido; intimidar ou coagir; ou por qualquer
razão baseada em algum tipo de discriminação. No Brasil, a Lei Federal 9.455/1997 tipifica este tipo
de violência.
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monitoramento do sistema socioeducativo desde 2006, tendo em 2008 publicado um
relatório sobre a situação das unidades socioeducativas de Fortaleza. Na ocasião, alguns
problemas já eram relatados: superlotação, precariedade na oferta do direito á educação,
ausência de atenção em saúde mental, violência institucional, dificuldade de acesso dos
adolescente á justiça12, dentre outros. Um série de recomendações foram apresentadas ao
Governo Estadual e ao Sistema de Justiça. Apesar do quadro geral já apontar graves
violações de direitos humanos13, as rebeliões ainda não eram numerosas.
Mesmo assim, é possível de modo exemplar destacar a forma estatal que os agentes
do estado já lidavam com as rebeliões neste período. Em fevereiro de 2009 ocorreu uma
rebelião no Centro Educacional São Francisco, a policia militar entrou para conter os 30
adolescentes que estavam rebelados. No momento do conflito atirou em direção aos jovens,
deixando dois feridos e 1 morto, o adolescente Paulo Jorge de 17 anos.
Em interlocução com um profissional do Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente – CEDECA Ceará, em 2011 foram contabilizadas doze (12) rebeliões, uma
média de uma (01) por mês. Esse dado foi considerado extraordinário para os militantes do
Fórum DCA Ceará naquele ano, já que o estado não tinha histórico de rebeliões e essa
contabilidade assinalava uma piora do contexto socioeducativo cearense.
No ano de 2011 o Fórum DCA publicou seu segundo 2º Relatório de Monitoramento
do Sistema Socioeducativo, no capítulo sobre “Direito à liberdade” é discutido a participação
dos adolescentes nas unidades e se eles teria direito de expressar suas opiniões. O Fórum
DCA transcreve alguns diálogos que teve com as direções e demais funcionários das
unidades sobre a temática das rebeliões. No geral, as rebeliões foram descritas pelos
profissionais como atos de vandalismo dos socioeducandos: “nas rebeliões eles não
reivindicam nada, fazem para chamar atenção, por vandalismo. Às vezes, no final, inventam
alguma razão, mas é tudo por vandalismo” (FDCA, 2011). Em um momento de interlocução
com um adolescente privado de liberdade ele comenta, demonstrando chateação sobre
essa forma de compreensão dos profissionais das unidades sobre as rebeliões ocorridas:
“querem chamar atenção... De quem? Porque os menor quer chamar atenção? Olha isso
aqui! Tem como viver aqui e ficar calado?” (Interlocutor 1).

12 Aqui estamos considerando “dificuldade de acesso à justiça” o fato da maioria dos adolescentes da
época não contarem nas suas audiências com defensor público ou advogado particular, o que
inviabilizaria inclusive as garantias processuais e o devido processo legal.
13 O relatório de 2008 foi a base para Ação Civil Pública - ACP impetrada pelo Centro de Defesa da
Criança e do Adolescente – CEDECA Ceará em 2009. Esta ACP nunca foi julgada, nem em seus
pedidos liminares, demonstrando a morosidade judicial, bem como o tamanho da importância que o
tema tem no judiciário cearense.
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A situação das unidades socioeducativas também é descrita pelos adolescentes
encarcerados e egressos em duas publicação da organização não governamental Terre des
Hommes - TDH, intuladada “Vozes”14 (2014; 2016).
É muito sofrimento aqui, tá aqui é ruim demais. Quem sabe mesmo é quem
tá la em baixo, quem tá aqui dentro. É nós só sai uma vez por semana e tão
cortando também” (SOBRAL, 15 anos) (TDH, 2016, p.83)
A medida socioeducativa serve pra voltar melhor, mas a pessoa entra ruim
porque cometeu um ato e roubou e matou e sai pior ainda. Eu conheci muita
gente lá dentro, e quando a gente chega lá dentro eles também ensinam,
né? E os educador também eles batiam na gente, nós ficava indignado,
começava logo a falar em rebelião e assim era, assim eles eram tipo nosso
inimigo.(CV, 21 anos) (TDH, 2016, p. 84)
Já passei pelo meio fechado, avemaria foi bom demais! Passava fome,
comia comida azeda, apanhava dos homem, a gente fala assim ‘bom
demais’ é o contrário...” (JOSÉ, 16 anos) (TDH, 2016, p. 85)
Aqui tô com um mês só, mas eu vim lá do São Miguel (unidade provisória),
babilônia! Porque a casa era nossa, foi na época da rebelião. Tenho nada a
declarar. Só na adrenalina mesmo, esperar o GATE embora e pronto, fica lá
com seu coração na mão” (TORTIN, 18 anos) (TDH, 2016, p. 85)
Passei seis meses no centro educacional. Tu é doido, fora as rebelião lá que
eu peguei tudinha. Não contribui não, só faz aperfeiçoar o malandro”
(POLEGAR, 15 anos) (TDH, 2016, p. 86)

É possível observar nos fragmentos acima uma articulação entre as condições de
existência no cárcere e a experiência em rebeliões. Essa articulação também foi observada
na interlocução direta com diversos adolescentes privados de liberdade em visitas as
unidades socioeducativas realizadas pelos autores desde 2015. Expressões como “ a gente
não aguenta mais” ou “preciso sair daqui” dão a tônica do início das justificativas dos
adolescentes para a suas participações em rebeliões. Uma outra narrativa também nos
parece relevante:
A gente escutava os gritos dos meninos. Os menor pedia socorro e ninguém
fazia nada. O pessoal da casa sabia que eles tavam apanhando da polícia e
dos instrutores. A gente batia nas grades e gritava pra ajudar os menor. Mas
a gente não conseguia fazer nada...Foi o jeito virar a casa...A gente virou a
casa! (Interlocutor 2)

“Virar a casa” nos é apresentado como sinônimo de rebelião, mas que não dá conta
apenas da situação de insuportabilidade de vivência no sistema socioeducativo, articula
também uma dimensão da visibilidade. Se para o Fórum DCA foram os numerosos eventos
14 As publicações, como o próprio nome induz, visa dar voz aos adolescentes, incentivando espaço
de expressão das opiniões e sentimentos destes sobre várias esferas de suas vidas: família, escola,
comunidade, espaços de cumprimento de medidas socioeducativas...(TDH, 2016).
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de rebeliões que rompeu a invisibilidade do que eles denunciavam desde 2006, chegando
inclusive a denunciar a situação local a Comissão Interamericana de Direitos Humanos –
CIDH. Para os adolescentes encarcerado a rebelião é o único jeito de ser notado:

Nós num mexe com eles [socioeducadores] não! Aí eles falam ignorante
com nós. Se eles num batesse na gente, fizesse só o trabalho deles, a
gente ficaria na nossa..Mas aí dão comida estragada pra nós, deixa a gente
aqui trancado o dia toda, mete a peia na gente...Num tem quem aguente,
não! Eles fazem tudo isso com a gente...a gente diz de boas pros direitos
humanos, pro juiz, pro diretor da casa, mas num dá em nada não. Aí a gente
quebra tudo! Vira a casa! Aí todo mundo olha pra gente! A gente apanha
mais, né? Mas eles olham pra gente, só quando a gente faz rebelião eles
olham pra gente! (interlocutor 3).

A reflexão sociológica sobre as rebeliões nasce nos contextos de prisões na década
de 50 nos Estados Unidos. Naquele momento, tentava-se entender a crise que
atravessavam as prisões norte-americanas, quando entre 1950 e 1955, havia ocorrido
quase que a metade de todas as rebeliões dos últimos cem anos nos Estados Unidos
(SULLIVAN, 1990).
No entanto, para Salla (2006), as explicações para os numerosos episódios se
limitaram as questões estruturais nas condições de encarceramento dos presos, não
avançando “na direção de uma compreensão mais profunda das raízes desses eventos”
(idem, p. 279). Ou ainda, de modo mais conservador, explicando as rebeliões “a partir do
afrouxamento dos controles de toda ordem, na vida social” (ibidem, 276).
Em 1970, os EUA assistem uma segunda onda de rebeliões, destaca-se neste
momento um forte atrelamento às reivindicações do movimento negro e dos grupos de
ativistas dos movimentos pelos direitos civis, oriundos da década de 60. No campo
sociológico, uma importante obra de Bert Useem e Peter Kimball (1991) é publicada, “States
of Siege: U.S. Prison Riots (1971-1986)”, debatendo que as rebeliões destas últimas duas
décadas seriam desdobramentos desse movimento de revolta que explodia nas ruas.
Na Europa, 1970 também foi um ano em que eclodiram numerosas rebeliões. Para
Artières (2003), a efervescência política daquele contexto trouxe para as prisões os
militantes sociais e este fato guardaria estreitas relações com esse movimento em um
primeiro momento. Mas foi Robert Adams (1994) o primeiro a tentar conceituar e distinguir
as rebeliões. Para ele uma rebelião é:
(…) parte do contínuo de práticas e relacionamentos inerentes ao
encarceramento, que envolvem atividades de dissensão e/ou
protesto por parte de indivíduos ou grupos de presos que
interrompem seu encarceramento, por meio do qual tomam em todo
ou em parte os recursos da prisão e expressam uma ou mais queixas
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ou uma demanda por mudanças ou as duas coisas. (Apud SALLA,
2006, p. 286)
Adams, ainda cria a seguinte classificação para definir os critérios que caracterizam
uma rebelião:
a) elas são parte de um continuum de atividades (ou seja, não são
aberrações); b) envolvem discórdia e/ou protesto. Elas fazem parte
de um amplo leque de formas de manifestação que inclui revoltas,
conflitos, ocupações, greves, protestos, envolvendo indivíduos e
grupos; c) elas envolvem uma interrupção no funcionamento da
prisão; d) os presos tomam uma prisão completamente, ou parte dela
(seus recursos, regime ou staffing). Isso significa que podem ocorrer
de modo direto, material, por meio de uma ocupação, de barricadas,
etc. ou por meio de uma tomada de reféns. Mas pode ser de uma
forma simbólica, como uma manifestação de barulhos feitos pelos
presos dentro das celas em protesto contra alguma coisa; e) elas são
temporárias, geralmente são eventos que duram pouco tempo; f)
envolvem grupos de presos. Segundo o autor, é difícil justificar que
um movimento com menos de 5 presos possa ser encarado como
uma rebelião, ou seja, para o autor, são sempre ocorrências
coletivas; g) elas são direcionadas para obter mudanças ou para
expressar queixa. (Idem)
No Brasil, o interesse acadêmico pela temática surge no início dos anos 80, em um
momento de transição democrática e no qual se precisava afastar das prisões o fantasma
ditatorial. No entanto, as primeiras produções abordavam as rebeliões de um modo
transversal às discussões sobre prisões15. Uma investigação científica mais específica sobre
as rebeliões só veio em 1991, com o trabalho de Eda Góes, “A recusa das grades.
Rebeliões nos presídios paulistas: 1982-1986”. Para Salla (2006), todos esses trabalhos
discutiram o papel das agências de controle social - mais particularmente, a polícia e as
prisões – a partir da preocupação com os direitos humanos e a implementação de um
governo democrático. Salla (idem) sugere ainda que as escassas produções sobre as
prisões brasileiras e suas rebeliões inviabilizam uma periodização dos eventos e uma série
de análises que poderiam ser realizadas a partir desta observação, assim como realizada
por Robert Adams (1994). O autor assinala também que no Brasil existe ainda um fator
diferencial, que é a presença de organizações criminosas que crescem e se multiplicam a
partir do encarceramento em massa (FEFFERMANN, 2013). Boa parte das reflexões
possíveis sobre prisões hoje no Brasil só é possível a partir dos estudos sobre estas
organizações.
Se a tematização das rebeliões nas unidades prisionais brasileiras é algo ainda
incipiente, quando é analisado o estado da arte sobre as rebeliões nas instituições totais
15 COELHO, Edmundo Campos (1987); PINHEIRO, Paulo Sérgio e BRAUN, Eric (1986).
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voltadas para o encarceramento de adolescentes e jovens a situação é ainda mais escassa,
o que vai na contramão dos estudos de modo mais amplo sobre adolescências, juventudes,
delinquência, ato infracional e “mundo do crime”. Destarte, os trabalhos de Maria Vicentin
(2005; 2011), nos quais a autora discute o cenário de encarceramento de jovens nas então
FEBEMs de São Paulo, afirmando que a intensidade das rebeliões:
(…) encarna múltiplos sentidos para os jovens: reação “legítima” à violação
de direitos por parte dos agentes institucionais; estratégia de sobrevivência;
estratégia
de
comunicação;
insurgência
corporal
quando
os
constrangimentos são insuportáveis; contrapartida de adrenalina e desabafo
ante o isolamento e a solidão; “atitude” de resistência; um “choque liberal”
(em contraposição ao Batalhão de Choque da PM); movimento disruptivo,
irradiador, capaz, na “rebelião que virá”, de destruir a Febem. Eles não se
iludem: percebem que a rebelião compõe a própria lógica institucional e
formulam um paradoxo: “Estamos condenados à rebelião”. As rebeliões
configuram-se assim como desobediências devidas (VICENTIN, 2011, p.
04).

Para a autora, a experiência das rebeliões em instituições de privação de liberdade
de jovens em São Paulo demonstra o próprio modo de existir no encarceramento. Em uma
mediação entre o “poder disciplinar” (FOUCAULT, 2010) imposto pelo corpo gestor destas
unidades e o que eles são a partir de suas diferenciadas ou não trajetórias. Constroem
dessa forma uma “espécie de hiper-realismo: experiência existencial, direta, concreta,
dramática e corpórea da realidade” (VICENTIN, 2005, p. 219).
De igual modo, Mione Sales (2004), também nos auxilia na compreensão deste
fenômeno. Ao tomar as rebeliões nas “FEBEMs” de São Paulo como parte do seu objeto de
observação, a autora descreve:
As rebeliões de 1999, portanto, puseram em cena a desobediência, a
insubmissão e o questionamento do sistema, e sua governamentalidade
conservadora (Foucault, 1995). Aparentemente motivados, para alguns, por
ínfimas coisas materiais, os adolescentes promoveram com essas revoltas
discursos e movimentos contra o corpo da “prisão-FEBEM” e a sua
economia de castigos (Foucault, 1996:13), punição, vigilância e suplícios
cotidianos. Concebidos como “indesejáveis” e párias sociais, os
adolescentes rebelados da FEBEM renovaram, com seus corpos, dores e
sofrimentos, pela transgressão, o apelo de sua inscrição e reconhecimento
na ordem dos direitos. (SALES, 2004, p. 221)

Sales (2004), desenvolve ainda uma relevante discussão sobre crianças e
adolescentes brasileiros a partir dos antônimos “invisibilidade” versus “visibilidade”. Para a
autora, de uma lado temos a invisibilidade do sofrimento e dor por que passam crianças e
adolescentes excluídas do acesso aos mais variados direitos de existência. De outro,
sinalizam o tipo de malhas simbólicas e ideológicas que permitem a visibilidade dos
adolescentes. No entanto, esta visibilidade é marcada

pelo preconceito e medo da

violência, representando os adolescentes como perigosos e criminosos em potencial. “Tratase, portanto, de uma condição de visibilidade perversa, seletiva e reprodutora de
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discriminações históricas contra os setores mais pauperizados e insubmissos das classes
trabalhadoras urbanas” (SALES, 2004, p. 10).
No Ceará, a cada rebelião, um cenário de guerra é mostrado pela imprensa e nos
diversos relatórios aqui referenciados: fogo, fumaça, destruição completa das estruturas
físicas das casas de privação de liberdade e muitos corpos feridos no conflito dão a tônica
desta paisagem violenta. Na imprensa diversos discursos tentam explicar as causas das
rebeliões, em sua maioria reforçam o estigma sobre estes jovens, acusando-os de serem os
próprios responsáveis pelos problemas que os atingem.
Dessa forma, a visibilidade conquistada pelos jovens rebelados apresentam impactos
distintos. De uma parte, assinala uma “visibilidade perversa”,

reforçadora de uma

representação criminal sobre dos adolescentes, como meros “objetos de disciplinamento,
controle e repressão social” (PINHEIRO, 2006). Ou ainda, nas palavras de Michel Misse
(2008) passíveis do processo de “sujeição criminal”, onde um cidadão incriminado é
transformado em um “não homem”.
De outra parte, esta visibilidade é agenciada como prova e materialidade das
condições insuportáveis de existência no cárcere. O ciclo de violações que “justificam” a
rebelião, a rebelião em si e as suas consequências também violadoras de direitos
documentam as denúncias realizadas pelas organizações de defesa dos direitos de crianças
e adolescentes junto à diversas instâncias jurídicas, policiais e de defesa de direitos
humanos. Nesse bojo, abre-se um debate público sobre quais repostas estatais deve ser
dada aos adolescentes que cometem atos infracionais e se a violência sofrida na privação
de liberdade é ou não justa. Nesta difícil seara, abre-se também oportunidades de diálogos
outros e superação deste contexto de violência.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente paper buscou compreender, de modo preliminar, os diferentes
significados e sentidos dos eventos das rebeliões em unidades socioeducativas cearense a
partir da perspectiva do adolescente privado de liberdade.
Neste término, faz-se necessário apontar que diversos outros significados precisam
ser investigados no intuito de compreender as práticas das rebeliões e seus sentidos para
os adolescentes encarcerados. No entanto, pensar as rebeliões como rompimento das
invisibilidades sobre as condições de existência no cárcere juvenil nos parece primordial
neste empreendimento científico, sobretudo a partir das possibilidades de entendimento que
este rompimento proporciona: “visibilidade perversa” e visibilidade como forma de superação
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do contexto de violência. Assim, esse paper consiste como um embrião desta busca por
compreensão.
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Rebeliões, Fugas, Motins e Massacres: Crises no Sistema Penitenciário do
Amazonas
Resumo
O presente texto busca descrever as lutas de eliminação entre a Família do Norte e o
Primeiro Comando da Capital a partir de rebeliões, fugas, motins e massacres. Desde
meados de 2012, sobretudo na cidade de Manaus, essa sequência de eventos
emblemáticos mais ou menos relacionados entre si, caracterizam as recentes crises e
instabilidades no sistema prisional local. Os resultados foram reunidos através de
pesquisa de campo, realizada entre os anos de 2013 e 2016, em unidades prisionais de
Manaus. Intencionava-se compreender o cotidiano de trabalho de agentes de segurança
penitenciária, em meio a expansão e consolidação da terceirização do sistema. No
período, fugas em massa, sinistros, motins, rebeliões e massacres, aparecem nas
narrativas de agentes e dão significado para novas configurações nas relações de força
e no cotidiano marcado pela presença dos “comandos”, nas prisões e na área urbana.
Essas rebeliões, seus efeitos e repercussões, foram enunciadas por motivos diversos,
inclusive pelas demandas históricas da população carcerária, por exemplo, pelo fim de
torturas, promovidas por agentes estatais, e por melhores condições de
encarceramento. Pretende-se examinar como as fronteiras e muros das prisões são
ultrapassadas pelas lutas por hegemonia de poder, relacionadas com as mobilizações
de internos que visam negociar políticas e atos administrativos com o estado, bem como
o estabelecimento de redes de proteção e dominação entre a população carcerária.
Introdução
O aprofundamento de políticas neoliberais e do ativismo penal encontram
guarida na atuação de lobbys em diferentes instâncias de poder, além de importantes
campos sociais para a compreensão do Brasil contemporâneo. Loïc Wacquant (2012)
nos oferece importantes exposições sobre as quatro lógicas institucionais de pretensões
globais do neoliberalismo: desregulamentação econômica; delegação, retratação e
recomposição do estado de bem-estar; aparato penal em expansão, invasivo e proativo;
alegoria cultural da responsabilidade individual. Pelas condições históricas e sociais
específicas do Brasil, essas quatro lógicas são articuladas de modo diferenciado, pois
é preciso considerar a estruturação violenta, escravocrata e, por óbvio, autoritária da
sociedade brasileira, marcadamente revestida de exemplos históricos de políticas
oficiais ou não de controle social por meio de massacres e segregação social. O
problema é que encontramos diversos exemplos da persistência de longo prazo dessas
condições, e os massacres nas prisões apenas revelam uma das facetas de nossa
experiência social violenta.
A presente comunicação é parte de um esforço iniciado ainda em minha
pesquisa de mestrado no ano de 2013, momento em que me voltei para a questão
prisional, culminando com entrevistas e conversações com quarenta agentes de
segurança penitenciária em unidades prisionais localizadas em Manaus e na sua região
rural, próximas da rodovia federal BR 174. Portanto, o texto é parte de um conjunto

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255 1

3
contínuo de reflexões com resultados inseridos também na troca de informações com
diferentes interlocutores em universidades, bem como fora dos espaços acadêmicos.
Isto porque, existem diversas formas de entrar em prisões. Uma delas é através de
pesquisas sobre seu cotidiano e funcionamento. Por suas características de instituições
fechadas são espaços com grande expectativas de controle sobre a circulação de
pessoas no seu interior. Todos os modos de entrada e saída são negociados
constantemente. Sabendo disso, a pesquisa só foi possível a partir da negociação com
gestores do Sistema Penitenciário Estadual do Amazonas, ainda em 2014, para a
condução de entrevistas e observações de campo nas unidades prisionais. Naquele
momento eu estava interessado principalmente nas narrativas de agentes de segurança
penitenciária sobre o cotidiano de trabalho nas prisões amazonenses. A pergunta
principal estava centrada no questionamento geral: como é trabalhar em prisões
conhecidas por suas condições precárias e de violência estrutural.
Um questionário de perguntas fechadas foi apresentado aos gestores do sistema
penitenciário como parte do procedimento permanente de negociação, inclusive o
roteiro de perguntas foi previamente solicitado pelos gestores, como espécie de
condição para a entradas unidades prisionais. Porém, os resultados de sua aplicação
foram ofuscados pela qualidade das narrativas que tomei conhecimento em
conversações realizadas com os interlocutores, no momento da aplicação de
questionários. Aqui é possível delinear que para o pesquisador, o campo de pesquisa,
ou seja, a atividade de campo em prisões, é um lugar de relações de força, conforme
destacado por Karina Biondi (2012), bem como um lugar de performances e
desempenhos do pesquisador (AQUINO, 2009), situando-o em um “mundo de
considerações” intersubjetivas ao abrir fecundo espaço para problematizações sobre a
ética em pesquisa prisionais. Não é possível falar em “informantes” e “nativos” pois a
noção de investigação e exóticos, conforma uma série de significados e performances
de pesquisa pouco dialógicas. A alteridade é produzida de modo intersubjetivo na
relações entre sujeitos, e nas pesquisas em prisões devemos considerar as relações
com pessoas sujeitadas e suas experiências cotidianas de sofrimento social.
A partir desta perspectiva, o anonimato dos interlocutores da pesquisa foi
preservado, pois o tema lida com eventos que eventualmente revelavam dramas sociais,
tragédias e privações enfrentadas no cotidiano das prisões, além possíveis efeitos
políticas que firam a ética de pesquisa em Ciências Sociais. Porém, foi preciso
considerar que apenas o anonimato não é suficiente por si só, pois certos eventos foram
emblemáticos e em lugares notoriamente conhecidos, apenas revelando a
complexidade da pesquisa social. É preciso ainda encontrar certo equilíbrio na
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exposição dos resultados, objetivo sempre perseguido, de modo que não se percam as
possibilidades de compreensão das narrativas e os significados que são mobilizados
para as ações sociais das pessoas envolvidas nas complexas teias de significados do
campo.
Para o presente paper serão destacadas algumas falas e narrativas sobre
rebeliões e eventos que se aproximem dos objetivos pretendidos. Outra parte do
trabalho está entrelaçada como uma grande teia de relações e estruturas que orientam
os próprios interesses analíticos do pesquisador, concentradas em conversações
realizadas com outros profissionais e pessoas privadas de liberdade, além do recurso
de pesquisa em jornais e fontes documentais. Da riqueza de dados de campo, as
rebeliões emergem como instigante evento de análise para a teoria social e o dilemas
sociais contemporâneos. Por fim, pretende-se explorar algumas conexões entre eventos
que demonstram a presença de “facções” e “comandos”, como acontecimentos e
movimentos (GODOI, 2014) que dão significado para o “crime”. Desse modo, é possível
observar em Manaus a atuação de coletivos criminais e de relações socioespaciais que
estruturam redes de proteção e pistolagem2, mobilizando uma nova “facção”, conhecida
pela sigla FDN (Família do Norte) e sua ação implacável para a estruturação de um
“comando” independente ao PCC (Primeiro Comando da Capital)3 e CV-RL (Comando
Vermelho)4, as mais conhecidas organizações do tipo em atividade no Brasil.
As crises e seus projetos para as prisões
A complexa conjuntura política e social em 2017 apresenta novos desafios para
a compreensão dos fenômenos recentes nas prisões brasileiras. A experiência
democrática não se cumpriu nas prisões brasileiras. Diversos exemplos são
encontrados em pesquisas históricas e recentes que descrevem e analisam as
configurações de poder e dominação nas prisões que, aliados à assistência social,
conformam dispositivos de gestão da miséria, do exílio e contraditoriamente conformam
espaços de violência estrutural. Nos últimos anos, o anseio reacionário e difuso pelo
recrudescimento penal, encontra guarida em meio ao estabelecimento de políticas
conservadoras em diferentes campos sociais e econômicos. A questão penitenciária, se
antes amplamente considerada como negligenciada, demonstrasse em moralidades de
Para discussão sobre “pistolagem” em áreas urbanas ver Barreira, César. Insegurança, medo
e crueldade no cenário urbano de Fortaleza. In: Barreira, César, Barreira, Irlys. (orgs.)
Etnografias na cidade: redes, conflitos e lugares. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016.
3 Sobre o PCC ver DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência:
expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista.
2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
4 Sobre o CV ver MISSE, Michel. As ligações perigosas: mercado informal ilegal, narcotráfico e
violência no Rio. Contemporaneidade e educação, v. 1, n. 2, p. 93-116, 1997.
2
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negação da vida, bem como nas trágicas cenas de mortes e massacres. Porém, esses
eventos de forte apelo social, não são suficientes para ofuscar o desejo e vontade de
articulação de manifestações de força, potência e de sobrevivência. Eventos
emblemáticos como massacres, fugas, motins e rebeliões, protagonizados pelos
“comandos” e “facções” emergem em situações críticas, oferecendo justificações para
se falar em uma sempre nova crise do momento - não excluindo outras possibilidades
de mobilização independentes.
O dia a dia das prisões são permeados por relações que estão muito além da
“dominação” de grupos e coletivos prisionais. Funcionários acordam antes do sol raiar
para cumprir as escalas de trabalho como milhões de trabalhadores e trabalhadoras.
Para uma mulher, mãe, filha, irmã, pode ser um dia de privações para garantir a comida
para o familiar encarcerado. A literatura em Ciências Sociais demonstra isso. As cadeias
são espaços de privações que afetam profundamente as pessoas privadas de liberdade.
Será possível falar em consequências humanas do encarceramento em massa? Na
ponta, a cadeia é feita de movimentos, um local de processar pessoas, trajetórias,
entradas e saídas (GODOI, 2014). Cada pessoa busca seu modo de sobreviver. São
lugares agitados que deixam marcas nos corpos, e memórias “vivas”, presentes e
incomodas. Porém, o cotidiano é atravessado pelas privações de toda ordem, seja
econômica ou de segurança. Toda essa agitação é quebrada pela sensação de solidão
em um ambiente que pode ser bastante hostil. Enquanto dormimos, agentes
penitenciários, policiais militares, agentes de disciplina, presas, presos, familiares de
algum modo compartilham vigilantes as celas, corredores insalubres e mal iluminados.
É preciso encontrar algum tipo de fuga para toda essa pressão, ainda que seja uma fuga
simbólica pela religião, distanciamento ou movimento criminais. Ademais, são espaços
de diferentes fluxos e mobilizações cotidianas.
É importante e necessário promover articulações de nossas reflexões e
pesquisas para compreender as mudanças que estão ocorrendo nas prisões, em meio
às relações de força espalhadas nos mais variados espaços prisionais, sem perder a
dimensão relacional e histórica dessas relações. Nessa agenda de pesquisa é preciso
considerar os espaços prisionais como locais de convívio entre diversas pessoas, como
exemplo, funcionários, agentes de segurança penitenciária, policiais militares,
familiares, ou seja, pessoas inseridas em situações de conflitos e inesperadas quebras
de rotinas, por vezes, violentas. São experiências em alguma medida compartilhadas
com a população carcerária - essa que sente de modo radical a condição de serem
“sacrificáveis”. Em que medida as novas situações de crises nas prisões revelam as
contradições enfrentadas por uma ampla população punível e sacrificável.
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A abordagem sobre as prisões no Brasil encontra diversas armadilhas, pois suas
imagens e enquadramentos orbitam entre o projeto liberal de modernidade e a
dramática situação da massa carcerária em condições de superlotação. Quando
estamos falando de projeto, pressupomos uma orientação com planos, intenções e
objetivos para serem realizados. É notório que poucas instituições penais no Brasil,
funcionam em condições de pleno acordo com a normativa e a legislação em vigor. Luiz
Claudio Lourenço (2012) descreveu o “jeitinho” como recurso simbólico importante nas
prisões, compreendendo a necessidade de improvisos e reajustes para sua rotina. Isso
em nível das relações mais singulares entre sujeitos quanto em políticas estatais que
entram nesse jogo simbólico ao responder às “urgências” do sistema penitenciário.
Um caso marcante do Estado do Amazonas é a constituição da prisão-negócio,
com a terceirização do sistema penitenciário estadual. A entrada das empresas
terceirizadas na gestão e operação das unidades prisionais, iniciada ainda em 2003,
como uma das medidas de urgência para responder ao “descontrole” do sistema que,
naquele período, era palco de rebeliões e massacres. Anos depois a terceirização é
consolidada, como um negócio lucrativo e projeto estatal para gerir a expansão do
sistema para o interior do Amazonas. Ainda é preciso refletir sobre o papel, atuação e
impactos da terceirização nas crises de ontem e hoje. Porém, podemos encontrar
diversos exemplos de negociações e “jeitinhos” na gestão administrativa das prisões
brasileiras, por exemplo, os relatos na crise penitenciária de 2013 no Estado do
Maranhão, com as narrativas de agentes penitenciários relatando a divisão presos de
acordo as marcações socioespaciais de “facções prisionais”. Para refletir sobre essas
crises e seus projetos, me parece ser importante a proposta de Camila Dias (2017, p.
01), destacando com precisão
A emergência e expansão das facções dentro das prisões –
protagonistas das cenas de violência exibidas nos episódios do
início do ano – só podem ser compreendidas como efeitos das
opções políticas e das formas específicas de atuação e
intervenção do Estado que produzem e reforçam os processos
que dizem reprimir. Neste sentido, compreender a atual “crise
carcerária” como um projeto político é situar a centralidade do
Estado na produção da atual configuração criminal/prisional no
país e o caráter nacional e sistêmico assumido pela violência
que não pode ser contida pelos muros das prisões. (DIAS, 2017,
p. 01)
Isso não quer dizer que as diferenças são apagadas e as adesões são totais.
Moraes (2013) descreveu a insatisfação de agentes de segurança penitenciária por não
se sentirem “contemplados ou defendidos pelos discursos e políticas de direitos
humanos” (idem, p.134), discurso que ouvi durante uma entrevista com um agente
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penitenciário do Amazonas que me disse que o “agente tem direito a não ter direito”.
Por outro lado, em Manaus emergem novas relações sociais e contradições animadas
pela privatização do sistema prisional estadual, aumento da violência difusa,
superlotação da prisões e políticas de segurança voltadas para à guerra ao narcotráfico.
A interação entre coletivos criminais e agentes estatais figuram nas margens de um tipo
de ação capitalista predatória em diferentes níveis institucionais e/ou de mercados
ilegais. De modo contraditório, além de uma oposição na aparência, é possível destacar
a relação entre estado e o “crime” e diversas rotinas de negociações às margens ou fora
das normativas legais. No campo político, essas conexões devem ser consideradas para
compreender o modo como a cidade de Manaus vai sendo inserida nas políticas globais
de populismo penal e assistencialização.
Lutas de eliminação e hegemonia de poder nas prisões
A compreensão dos fenômenos sociais nas prisões brasileiras, insere-se no
desafio de articulação da gramática de políticas globais com as específicas condições
históricas locais. A vida cotidiana emerge em meio aos fluxos de pessoas, ideias e
mercadorias. Essas dinâmicas repercutem de diferentes formas em bairros e ruas de
centros urbanos. Conforme demonstra a literatura em Ciências Sociais (ADORNO:
1991a, 1991b, 2014; BIONDI: 2010, 2012; DIAS: 2013, 2017; FILHO: 2006; GODOI:
2014, 2015; LOURENÇO: 2012; REIS: 2013; SALLA: 2006, 2013), as prisões são locais
onde coisas são ditas, escritas e realizadas em meio aos fluxos de entradas e saídas
de seus protagonistas. Assim, refletindo com Rafael Godoi (2010), pode-se
compreender as prisões como locais de processamento de pessoas, filas e papeladas
que produzem efeitos e não apenas desfeito, reestruturando e produzindo coisas.
Portanto, o efeito positivo das prisões não reside apenas na produção de disciplina,
pensada de modo crítico no Brasil, mas, também, com as relações afetivas e de
solidariedade das pessoas. É interessante destacar a complexidade do fenômeno das
prisões para refletir sobre a questão das rebeliões e motins.
A segurança e a ordem interna de espaços prisionais, compõe um importante
campo de lutas de relações de força e negociações que virtualmente podem conformar
o estabelecimento de hegemonia de poder entre os protagonistas das prisões. Neste
sentido, é preciso considerar o agenciamento de coletivos prisionais na gestão e
operação das unidades prisionais, indo além da segurança interna estatal. Negociações
e performances situam um espaço de desconfiança, perigos, solidariedade, lutas e
tênues linhas morais. Desse modo, encontramos uma importante chave de
compreensão da vida intramuros de unidades prisionais. As privações de segurança são
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experiências compartilhadas pela população carcerária e o corpo de funcionários
(LOURENÇO, 2012). É preciso considerar que na maioria das unidades prisionais do
Amazonas, o monopólio da violência está longe de ser exclusivo do Estado, porém, essa
importante lição de Max Weber (2004, 1995), pode ser um auxílio interessante para
pensar as lutas de eliminação. Neste aspecto, as luta de eliminação são contextos
violentos de estabelecimentos de novas configurações nas relações de força no interior
de unidades prisionais, eventos mencionados por Camila Dias (2012) para descrever a
ascensão do PCC nas prisões paulistas.
As rebeliões e motins são fenômenos que ocorrem em unidades prisionais com
o protagonismo de internos ou internas, nem sempre resultando em grave violência
física. Em muitos casos, as pessoas rebeladas - presos homens e/ou mulheres –
inserem no campo político as reivindicações e denúncias; por vezes, ocorrem denúncias
de abusos e/ou disputas por hegemonia de poder. Durante a pesquisa de campo com
agentes de segurança penitenciária (SIQUEIRA, 2016), tomei conhecimento sobre o
modo de falar “rebelião” e “motim” nas unidades prisionais do Amazonas, por meio da
gíria (modo de falar) de cadeia: “lombra”. Desse modo, as rebeliões, motins e sinistros,
são chamadas de “lombra” em Manaus. É um modo de falar do cotidiano do sistema
penitenciário com sentindo compartilhado entre funcionários e a população carcerária,
significando os momentos em que a ordem da cadeia “cai”, ou seja, ocorrem tensões e
pressões sobre os acordos que eventualmente podem ser rompidos pela própria
mobilização de coletivos de presos e presas.
As “lombras” são eventos que possuem relativa duração com grande expectativa
sobre o seu fim/desfecho. Apesar do imaginário social relacioná-las com a superlotação
das prisões, muitas delas ocorrem por motivos diversos e, na aparência, não
relacionados diretamente com as condições de encarceramento. De todo modo, os
eventos podem ser precipitados pela necessidade prática do estabelecimento de novas
negociações e acordos, ou mesmo a configuração de mudanças na ordem interna. A
questão é tão variada que podemos encontrar movimentos de “lombra” caracterizados
por motivações conservadoras pela manutenção do status quo nas relações de
dominação do espaço prisional. Portanto, as agendas podem ser diversas.
Apesar da aparência desordenada constituem-se como eventos com sequências
a partir de ações esperadas, com alguma sincronização. Dependendo da força de
mobilização para a "lombra", redefinem ou reforçam as diferenças e distinções espaciais
e simbólicas no espaço prisional. Stanley Tambiah (2007) destaca que mobilizações,
riots e rebeliões, podem assumir um caráter coletivo de uso da violência e, ao
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passarmos para o exame crítico da questão, é possível encontrar formas e
performances reveladoras de rotinas e ritualização da violência. As rebeliões quando
dramaticamente associadas à cenas de violência, são eventos que abalam as pessoas
envolvidas e produzem cenas chocantes, trágicas e inesquecíveis, muitas vezes,
marcando os corpos e a memória. As pessoas afetadas, direta e indiretamente, podem
ter a estruturação de significados da vida social alteradas significativamente. Neste
sentido, a violência pode gerar medo, revolta e reflexões que mobilizam profundas
ressignificações da vida social dos afetados (PAIVA, 2014).
Apesar de aparentar desordem no seu início e condução, provavelmente, são
investidas de situações de criatividade e solidariedade, ainda que no entorno de
compromissos de segurança mútua ou violência, a depender do posicionamento dos
agentes sociais. Tambiah (2007), ao refletir sobre conflitos étnicos no sul da Ásia,
demonstra que rebeliões violentas apresentam as irrupções e zonas de fronteiras do
agenciamento do estado e das classes dominantes, situando a ação coletiva em zonas
limiares e de maior visibilidade e tensão dos fluxos que estão nas margens da estrutura
social.
De um lado, são causadas pelos conflitos e tensões subjacentes
à sociedade, tais como a competição por recursos escassos,
oportunidades educacionais, perspectivas de emprego, poder
político, entre grupos e categorias situados em uma determinada
arena social - grupos ou comunidades étnicas, classes ou
frações de classe. De outro, essas irrupções são vistas como
significando uma quebra das normas, arranjos e limites da ordem
social cotidiana e, portanto, de natureza essencialmente
extraordinária e "excessiva". A metáfora compatível com esse
caso é a de linhas falhadas no tecido social por intermédio das
quais vulcões submetidos a pressão explodem. (idem, p. 10)
As rebeliões momentaneamente podem inviabilizar a palavra, portanto, a
violência ser torna uma mediação para a resolução de conflitos que anteriormente
seriam apenas sintomas de tensões. Isso não exclui a necessidade de que rebeliões
em prisões precisam da retomada da palavra para negociar o desfecho e/ou resolução
do conflito. Neste sentido, em uma perspectiva antropológica (TUNNER, 1987, 2005),
podemos considerar inclusive situações de rebeliões como rituais compreendidos pelos
sistemas de construção simbólica, com efeitos na vida prática desde sua preparação,
liminaridade e desfecho. A categoria “lombra”, além de oferecer significado para eventos
de rebeliões e/ou motins, são momentos em que são produzidas marcas físicas e/ou na
subjetividade das pessoas afetadas direta ou indiretamente por situações violentas que
alteram as expectativas, memórias e percepções sobre o mundo social.
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Um exemplo que caracteriza as possíveis situações perigosas do início desses
eventos, são as resoluções de conflitos e rixas específicas entre presos, bem como as
possibilidades de conflitos direcionados contra funcionários, como é o caso de
vinganças contra torturas. Nos momentos iniciais, é comum que presos e presas tomem
para si objetos que se fazem como armas enquanto outros buscam proteção divina em
meio à orações, porém, de modo geral, são instantes em que é instalado o medo nas
pessoas que podem ser afetadas direta e indiretamente (por exemplo, redes de
parentesco). Os próprios funcionários colocam-se em fuga para não serem tomados
como reféns, estratégia nem sempre viável. Assim, são eventos marcados pelo
inesperado, acidentes e urgências em que o aparente descontrole não significa a falta
de organização mínima, ainda que em alguns casos seja para a promoção de violência.
Em última análise, é como uma palavra de ordem, mobilizada pelos gritos de “A CADEIA
LOMBROU!”, ao anunciar o perigo eminente e a necessidade de mobilização e
proteção. Dessa forma, é muito similar ao grito de fogo, rompendo bruscamente a rotina
prisional ao reconfigurar novos compassos para a passagem do tempo, este que
encontra-se em suspeição enquanto durar a "lombra".
As rebeliões e o “comando” nas tensões penitenciárias
A experiência social urbana da cidade de Manaus vai sendo modificada por
novas considerações e percepções de sua população, que pelo menos desde 2012 tem
seu cotidiano fortemente impactado pela figuração de novas representações sobre a
violência, “bandido” e segurança pública, por exemplo. As mobilizações e lutas
simbólicas em torno dos signos “facção”, “comando”, “FDN”, “FDN-CV”, “PCC”, “1533”,
“bonde”, ganharam espaço no cotidiano urbano como expressões de significados e
condutas orientadas para a constituição de movimentos do “crime”, bem como para as
resoluções intersubjetivas e privada de conflitos específicos. Em uma perspectiva
fenomenológica, sobretudo em Alfred Schutz (2012), o modo como o mundo social é
experimentado nas relações intersubjetivas, apresenta reveladores sistemas de
significados orientados para experiências sociais compartilhadas. Para o autor,
Existe algo de ambíguo nesta ideia de contexto de um signo.
Seguramente ninguém irá afirmar que a conexão em questão
existe independentemente do estabelecimento, uso ou
interpretação real dos signos. Isso porque a própria conexão já
é em si mesma um exemplo de significado e, portanto, matéria
de prescrição ou interpretação. Em um sentido estrito, portanto,
existem conexões de significados não apenas entre os signos
enquanto tais, mas entre seus significados, ou seja, entre o
conhecimento do eu que estabelece, utiliza ou interpreta os
signos. Entretanto, dado que esses ‘significados’ são entendidos
somente nos signos e a partir destes, existe entre eles uma
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conexão a que podemos chamar de ‘sistema de signos’. (idem,
p. 118).
É possível falar em estrutura para a FDN? Podemos descrever diferentes níveis
de organização. Palavras como “comando”, “decretado o poder”, “crime organizado”,
“crime”, “família” e “irmão, por exemplo, oferecem diferentes significados de
pertencimento aos coletivos criminais em torno da FDN. Interessante como “crime
organizado” é uma palavra utilizada também pela segurança pública, sendo um sentido
compartilhado por diferentes. É o caso de “157” e “33”, artigos que criminalizam o
assalto e tráfico de drogas, mencionados como signos de pertencimento ao movimento
do “crime”. De um lado, o estado promove à “repressão ao crime organizado”, de outro
lado, grupos como a FDN, reivindicam esses signos para dar sentido ao poder de
mando. Seja para varejistas de cocaína ou “assaltantes”, os signos só fazem sentido
segundo o estoque de conhecimentos e experiências que mobilizam para atribuir as
conexões de sentidos. Ao que tudo indica, muitas cidades do Norte e Nordeste
brasileiro, incluindo cidades interioranas, também passam a compor as cenas dessas
mudanças, sendo preciso considerar os múltiplos fluxos nas redes do “crime”. Hoje, é
possível encontrar as narrativas, relatos e os signos da Família do Norte, tanto em
cidades do interior do Estado do Amazonas, como em cidades distantes entre si, como
é o caso de Fortaleza, no Estado do Ceará.
O aumento de “batismos” do PCC na região Norte e Nordeste, mobilizou grupos
organizados localmente, como é caso do emblemático dos fundadores da FDN. No
período de confronto pela hegemonia das prisões no Amazonas, meados de 2012 e
2014, a presença do PCC e/ou da FDN, em cidades do interior do Amazonas, Pará,
Roraima, Acre, dentre outras, foram percebidas com o aumento de crimes de
pistolagem, assaltos e lavagem de dinheiro em negócios locais. Nesse sentido, quando
estamos falando de sistema prisional amazonense, me parece ser importante destacar
alguns eventos emblemáticos ocorridos nesse período. As tensões no sistema
penitenciário local, como exemplo, extorsões, fugas, massacres e rebeliões, não são
uma novidade exclusiva das lutas de eliminação entre a FDN e o PCC.
O PCC e o CV, são acontecimentos de mais de 15 anos no sistema
penitenciário amazonense. O que se questiona são as diferenças e particularidades dos
eventos na atualidade, posto que ainda é imprecisa a conclusão sobre o marco “zero”
da atuação de “facções” em Manaus. As informações são difusas pela própria atuação
fragmentada desses grupos. As primeiras informações divulgadas davam conta que o
PCC operava em mercados ilícitos na região, estabelecendo poder de mando e
compromissos locais centralizados. Um modo de narrar o surgimento e ascensão da
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FDN, como acontecimento frequente e hegemônico no sistema penitenciário, esteve
concentrada em coletivos criminais que buscavam impedir a hegemonia do PCC “crime”
e nas prisões amazonenses.
É possível destacar no ano de 2012 as primeiras informações sobre a
existência de coletivos criminais que se “filiavam” à “facções do crime”, anunciando os
resultados de um “consórcio” do crime formado por volta de 2007 e 2008, influenciando
diretamente os mercados ilícitos em Manaus e na região Norte-Nordeste. As
informações sobre a ruptura com o PCC, vieram à público com o que ficou conhecido,
ainda em 2012, como a “facção prisional”, Primeiro Comando do Norte (PCN). As
informações iniciais sobre o PCN são contraditórias e seu “embrião” pode ter surgido
ainda em 2009 e, por vezes, foi descrita como uma “filial” do PCC no Amazonas, o que
foi superado com os acontecimentos de 2012 e 2013.
A partir das rebeliões, fugas, motins e massacres, o ano de 2013 foi um período
de agravamento das lutas de eliminação nas unidades prisionais de Manaus, mas
também pela disputa por territórios em bairros e vielas para a operação dos negócios
do narcotráfico. Sob outra perspectiva, este período acirrou as disputas entre os
chamados “xerifes” das prisões, marcando a luta implacável pelo controle de pavilhão
por pavilhão. A situação foi profundamente agravada pelas próprias condições de
superlotação e precariedade no cotidiano das unidades prisionais, que presenciaram
além das lutas de eliminação, diversas “lombras” pelo bom funcionamento do sistema
penitenciário, por exemplo, por melhores condições de alimentação e de alojamento
(PAIVA; SIQUEIRA, 2017).
Ainda no início do ano 2013, diversas rebeliões passaram a acontecer em
várias unidades prisionais da capital amazonense, com funcionários reféns, pessoas
assassinados, e a agenda de reivindicações contra as condições de encarceramento.
Serão descritas a seguir, alguns casos de eventos considerados como rebeliões, motins
e fugas que ocorreram durante o ano de 2013 que demonstram o aumento das tensões
nas unidades prisionais de Manaus, destacando alguns poucos casos emblemáticos, ou
seja, um recorte parcial e arbitrário.
A resistência contra normas rígidas, suspensão de punições, melhoria nas
condições de albergamento – como na alimentação e acesso à água – e de visitação de
familiares, além de normalização de serviços, como a assistência social nas unidades
prisionais, foram agendas marcantes nas “lombras” das unidades prisionais masculinas
e femininas. Para citar um exemplo da complexidade da questão, nos casos em que
presos rebelados ou amotinados fizeram reivindicações, casos de abusos foram
revelados, supostamente cometidos por funcionários das unidades prisionais contra a
população carcerária e familiares, cotidianamente estariam sujeitos à situações
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vexatórias e condições de visitação pouco adequadas. Por outro lado, em última análise,
a sucessão de rebeliões de algum modo fez parte das lutas pela hegemonia do poder
nas unidades prisionais, em lutas de eliminação física que passaram a ser
empreendidas entre a FDN e o PCC. Desse modo, é possível descrever algumas cenas.
No dia 05 de janeiro de 2013, durante horário de visita, ocorreu uma rebelião
no Instituto Penal Antônio Trindade, unidade de presos provisórios, descrita pela
imprensa como conflito entre duas “facções” rivais. A rebelião teria iniciado após
provocações de presos que estavam em pavilhões de convívio da massa e 21 presos
que estavam na triagem da unidade prisional, também destinada a funcionar como o
Seguro do IPAT. O desfecho desse evento teve como resultado a suspensão do direito
à visitas para presos da triagem por trinta dias. No dia 09 de janeiro, um grupo de presos
reivindicou ir para o banho de sol sem algemas – que recentemente teriam voltado a ser
usadas como procedimento de deslocamentos de presos dentro da unidade -, motim
que teria sido a motivação para iniciar uma rebelião de presos que já retornavam para
suas celas. Pelo menos uma pessoa (preso) foi vitimada por perfurações de “estoques”.
No Dia 11 de janeiro, em uma sexta-feira, dia que antecede visitas, ocorreu novo motim
no IPAT, com cerca de duzentos presos reivindicando a retomada de visitas e a entrega
de alimentos por familiares, que foi suspensa em punição aos sucessivos movimentos
de motins e rebeliões dos presos.
No dia 19 de fevereiro de 2013, ocorreu na Unidade Prisional do Puraquequara
(UPP), uma rebelião que teria sido iniciada com presos que estavam no isolamento, ao
tomarem três agentes de disciplina como reféns. Dentre as reivindicações dos presos
rebelados, estavam a transferência para outras unidades e a denúncia de que a unidade
estava sem água, obrigando familiares a levarem água para os presos. A rebelião
terminou com a liberação dos agentes de disciplina (agentes de segurança penitenciária
terceirizados) e a transferência de presos rebelados. Esses disseram na época que
seriam do PCC, motivo para terem suas vidas ameaçadas por outros presos da unidade,
conseguindo a transferência para o IPAT e para o Centro de Detenção Provisória (CDPMasculino). Esse teria sido o terceiro evento ocorrida na UPP em menos de uma
semana, precedido por uma tentativa de fuga que culminou com o extermínio de um
preso pelas forças de segurança do Estado, além da eliminação de um preso por
“espancamento” realizado por rivais, no dia seguinte da tentativa de fuga.
Em outra “lombra”, o jornalístico Amazônia TV, divulgou uma vídeo reportagem
de aproximadamente quatro minutos sobre uma rebelião ocorrida no IPAT, no dia 26 de
fevereiro de 2013. Segundo a reportagem, as tensões na unidade estavam elevadas
pela insatisfação com a qualidade da alimentação servida em marmitas, e a
determinação governamental pela instalação de câmeras de segurança. Um outro
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exemplo, que a reportagem nos oferece para descrever a permanente tensão, é que
ainda no domingo, 24 de fevereiro, mais de 600 presos teriam recusado o café da
manhã, almoço e jantar, resultando em um suposto prejuízo de 19 mil reais. O motim
teria sido liderado por um “xerife”. No caso do dia 26 de fevereiro de 2013,
representantes da direção da unidade prisional afirmaram para a reportagem do
jornalístico que o conflito teria iniciado com a recusa do “xerife” em devolver um
videogame emprestado de outro preso, com a justificativa de que o “comando” precisaria
de diversão. O “comando” seria do PCC. O protesto do preso acabou por resultar no
seu espancamento no pavilhão C. O xerife teria sido punido com isolamento, justificado
por pelo menos uma outra situação similar. Uma das reivindicações da “lombra” seria o
fim do isolamento do “xerife”. A vídeo reportagem ainda apresenta cenas dramáticas de
diversos enfrentamentos de familiares de presos e policiais militares. Muitas mulheres
podem ser vistas em tentativas de entrar na unidade prisional para obter informações
sobre familiares presos, o que resultou em confronto com a polícia militar. Cenas
dramáticas do sofrimento social nas prisões. No período da tarde – ainda do dia 26 de
fevereiro de 2013 - a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM), foi relacionada com
o barulho de três explosões que foram ouvidas do lado de fora da unidade, agravando
o temor de familiares, sobretudo mulheres em vigília. A chegada da Tropa de Choque
da Polícia Militar elevou a tensão com as familiares, reprimidas pela força depois de
algumas pessoas jogarem pedras em policiais que escoltavam a saída de uma viatura
com quatro presos acusados de serem as “lideranças” da rebelião[2].
Nas imagens é possível observar as rebeliões como eventos extremamente
estressantes para presos, agentes de segurança penitenciária, corpo técnico, familiares
de presos, policiais militares e para os demais envolvidos nos conflitos. Em muitos casos
as rebeliões, que começam nos presídios motivadas por diversos acontecimentos,
acabam por criar uma situação de fragilidade dos familiares que na falta de informações
em tempo real do que ocorre dentro das unidades, protagonizam distúrbios com as
forças de segurança. O Batalhão de Choque da Polícia Militar acaba por assumir uma
posição de grande exposição por ser acionado para controlar as rebeliões e motins com
uso gradual de força. Em última instância os policiais militares entram nas unidades
prisionais com os presos soltos e o barulho de bombas de efeito moral acirram os
ânimos de presos e familiares. São acontecimentos que são mobilizados pelas
urgências, resistências e disputas violentas.
Em meio a mais casos de tensões e “lombras” durante os meses seguintes,
ainda é possível destacar os eventos que culminaram com a fuga em massa de 176
presos do IPAT, no dia 9 de julho de 2013. O IPAT, naquela ocasião, apesar de ser uma
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unidade prisional considerada de segurança máxima, contava apenas com grades de
proteção, ou seja, sem muralha de concreto, e com funcionamento comprometido pela
superlotação nas carceragens. Durante a pesquisa de campo no IPAT, muitos relatos
de agentes de segurança penitenciária (terceirizados) narravam a percepção de ser uma
das piores unidades prisionais, em termo de condições de trabalho e segurança. O fato
é que o evento foi emblemático na consolidação da ruptura entre os grupos de
narcotraficantes que estavam presos nas unidades prisionais do Amazonas, expondo o
embate entre PCC e a FDN. Nesse sentido, é possível descrever algumas cenas que
foram divulgadas pela imprensa sobre os acontecimentos daquele 9 de julho de 2013,
e a emergência de dois aspectos que marcam o período. O primeiro, relacionado com
a emergência das “facções” presentes na unidade. O segundo, envolvendo as
demandas da população carcerária em torno de reconhecimento de direitos no
enfrentamento contra medidas administrativas de endurecimento da vigilância e da
promoção de violência estatal. No que diz respeito às “facções”, como descrito acima,
o IPAT já contava com uma complexa e mortal divisão interna entre os grupos rivais. Os
pavilhões A e B abrigava alguns moradores que estavam identificados com a FDN, que
estavam em contraponto ao pavilhão C conhecido por albergar presos que constituíam
o “comando” do PCC. Os esforços da administração penitenciária em impor maior
rigidez, como a instalação de câmeras em área comum de presos. Desta vez, na
rebelião em questão, a instalação de bloqueadores de sinal de celular também figurou
como um fator de mobilização de presos.
A transferência de uma suposta liderança do PCC para a Unidade Prisional do
Puraquequara (UPP), poucos dias antes da rebelião, o deixou exposto à ataques de
inimigos, situação que teria potencializado o início da “lombra”. A rebelião teve início na
“tranca” do final de tarde, por volta de 17 horas no Pavilhão C quando um grupo de
presos supostamente ligados ao PCC: enquanto os agentes de segurança penitenciária
trancavam as celas, um grupo de presos os tomaram como reféns. Grupos ligados ao
PCC, tomaram a guarita e o portão de entrada do IPAT, e no telhado da guarita foi
possível observar bandeiras brancas com signos do PCC. A rebelião foi negociada pela
“frente” do movimento do PCC, tomando um conjunto de reivindicações, tanto da
“facção” quanto da massa carcerária. Enquanto o PCC estava na “frente” das
negociações, ocorreu o contraponto de presos albergados nos outros pavilhões e a
sequência de fuga. No que diz respeito à FDN e a fuga em massa, segundo a imprensa,
a fuga de membros da FDN era planejada com pelo menos um mês de antecedência, e
a fuga de 176 presos foi logo creditada à lideranças da FDN, quando muitos presos
aproveitaram a situação de indefinição da “lombra” e empreenderam fuga pelos “fundos”
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do IPAT. A rebelião durou por volta de 10 horas, com todas as reivindicações atendidas,
onde fica latente as evidências de que o PCC tratava a luta para garantir sua própria
sobrevivência enquanto movimento nas penitenciárias.
A situação no IPAT teve seu ponto de saturação apenas no dia 24 de agosto
de 2013, quando nova rebelião iniciada no Pavilhão C, rendeu mais de 10 agentes de
segurança penitenciária (terceirizados), novamente no momento da “tranca” no final da
tarde. Entre as reivindicações de melhores condições, o grupo ligado ao PCC buscava
negociar a transferência de 30 presos do PCC para o IPAT, no esforço de evitar
situações de mortes em outras unidades prisionais. Esse evento foi marcado pelo
contraponto mobilizado pelos Pavilhões A e B, que exigiram a transferência do Pavilhão
C, promotor da “bagunça” e acusados de serem contrários à ideia de “puxar a cadeia de
boa”, além da transferência de volta para o Amazonas de presos em presídios federais,
alguns acusados criminalmente de serem fundadores da FDN. O PCC, buscando o
fortalecimento de sua posição na unidade prisional, ao reivindicar a transferência de
“irmãos” do PCC para o IPAT e exigir a transferência de inimigos da FDN para outras
unidades, saiu enfraquecido com o resultado da rebelião. Isso porque, ainda na
madrugada de 25 de agosto de 2013, a administração penitenciária transferiu pelo
menos 108 presos do Pavilhão C do IPAT para outras unidades - os mesmos que teriam
iniciado o movimento. A transferência desses presos para outras unidades prisionais,
quando da sua chegada em algumas unidades, foi sucedida por motins de presos que
não aceitavam o recebimento dos transferidos. Os motins aconteceram poucas horas
depois da entrada dos presos transferidos nas unidades prisionais, inclusive com
consequências violentas, e a morte de um dos presos transferidos para a UPP.
Durante a pesquisa de campo em unidades prisionais do Amazonas, conheci
dois agentes de segurança penitenciária (terceirizados) que foram testemunhas e
vítimas dos eventos ocorridos em 2013. No primeiro relato, transcrito abaixo, o agente
de disciplina/socialização demonstrou que carrega ainda severas sequelas psicológicas
da experiência que viveu, inclusive sentindo-se contrariado pelo que considerou falta de
apoio em sua recuperação depois de ter sofrido grave violência física, relatando
profundas marcas em seu corpo e em sua experiência subjetiva. O segundo agente
mencionou ter conseguido impedir uma rebelião em uma situação inesperada e
considerada

perigosa.

De

modo

que,

foi

dito

pelos

dois

agentes

de

disciplina/socialização:
A gente não sabe se vai sair vivos. Antigamente rolava bater em
preso, hoje em dia não rola mais. Rapaz, na hora da tranca 16
horas, fomos fazer a ‘tranca’ no pavilhão C. As portas estavam
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abertas e pegaram 12 agentes. Bateram na gente, chamaram os
direitos humanos [Comissão de Direitos Humanos da OAB] e
familiares. Passamos quase 12 horas. Era o PCC. Depois foram
expulsos. Tiveram que transferir o pavilhão C todinho. O PCC
que pegou nós. Nessa hora você pensa na família... em Deus...
chora. Fiquei trancado mais de cinco horas na cela. Peguei chute
na cara e ‘fraturaram’ duas costelas minhas... e rasgaram minha
perna com estocadas, foram 16 pontos. Depois a empresa foi lá
[comigo], com o psicológico, e não foi mais. Uma vez. Remédio
não me deram. Tratamento psicológico também é tudo do [meu]
bolso. (Agente de disciplina/socialização - A)
Uma vez no pavilhão C que era do PCC, um preso passou que
tava doente. Foi eu e cinco agentes de disciplina na cela.
Geralmente ficavam seis presos lá. A gente abriu a viseira da
porta da cela e dissemos pra fazer o procedimento. O preso
doente vem pra frente e os outros vão para trás. Quando fomos
abrir a porta, o preso [doente] disse ‘foi!”, deu o sinal. Três vieram
tentar abrir. A gente socou e aguentamos pra tentar fechar.
Quando um deles tentou dar estocadas na gente pela viseira da
porta, a gente se abaixou bastante e não se feriu muito. Nenhum
agente saiu, estavam preparados. Isso ocorreu porque os presos
foram transferidos da UPP pro IPAT, que é mais rígido. Hoje, os
líderes pedem pra não bater, tem que respeitar o agente,
qualquer coisa falamos com o xerife. É muito complicado. Em
torno de três minutos eles tomam a cadeia. Toca uma sirene e
você tem que correr. Passa uma semana com isso na cabeça.
(Agente de disciplina/socialização – B)
No caso do primeiro agente de disciplina/socialização, e por sua condição de
vítima de grave violência física, uma medida administrativa foi seu reposicionamento em
atividades na área administrativa e a condição de que não “desce mais para os
pavilhões”, pois sua percepção sobre segurança foi profundamente modificada pela
grave ameaça à sua integridade física e psicológica. Como pode ser percebido, a
privação de segurança aparece fortemente no seu discurso, o que se conecta ao
segundo relato na medida em que descrevem um cotidiano de trabalho que considera
adversidades e o inesperado, que pode ter consequências fatais.
Quais cotidianos são marcados por massacres?
A maioria das rebeliões ocorridas em 2013 tiveram em comum as múltiplas
motivações e a participação ativa de muitos agentes sociais. O fato é que, emerge desse
período, o “sistema”, “visão” e o “proceder” da FDN nas penitenciárias e nas ruas, sendo
divulgado pela imprensa, ainda em 2013, a aliança com grupos do Comando Vermelho
(CV) do Rio de Janeiro. A expressão dessa aliança foi divulgada por diversos meios,
inclusive com as aparições de estatutos com os signos “FDN-CV”, indicando a
coexistência entre as duas organizações. Além disto, ficou amplamente conhecido que
os que “caminham” com a FDN assumiam a expectativa de eliminar pessoas ligadas ao
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PCC, pois a FDN-CV seria o “caminho certo no caminho errado”5, marcando fortemente
as possibilidades de práticas de extermínio contra desafetos e os que não se submetem
ao poder de mando dos “pilares” da FDN, ou seja, as pessoas articuladas em torno do
“conselho” que visa a estruturação de condutas e do mando.
Cabe ressaltar que, considerar que as rebeliões de 2013 culminaram com a
“transferência do PCC” para algumas áreas de Seguro em unidades prisionais do
Amazonas, evidentemente não exclui as possibilidades de uma gama mais complexa
de situações, episódios e acontecimentos, formam as complexas relações e redes
sociais que marcaram o período. Nem mesmo a necessária articulação entre as
“lombras” e extermínios em bairros e ruas de Manaus, apenas infimamente marcam o
conjunto de eventos que anunciavam as profundas mudanças que o sistema
penitenciário estava atravessando. Ainda será preciso a realização de pesquisas
sistemáticas para compreender os efeitos políticos da posição da FDN e PCC depois de
2013. De todo modo, foram eventos que culminaram com novas práticas da FDN
reivindicando o poder de mando e mobilização, dentro e fora do sistema penitenciário.
Poder assentado sob os signos de reconhecimentos que estabeleceram hierarquias e
laços de solidariedade entre os “irmãos” da Família, apadrinhados por pessoas que
compõem o “conselho”, bem como em ações autoritárias e violentas contra desafetos.
Talvez um dos efeitos desses eventos foi certa adesão de coletivos criminais,
dentro e fora de presídios, em frágeis alianças e compromissos na também frágil
articulação de redes de proteção. Esse foi um momento que a presença da FDN foi
sendo percebida e significada de modo mais marcado como acontecimento mais ou
menos frequente, através de expressões tidas criminais. Um dos exemplos é a frequente
divulgação de músicas beat-box, criadas e postadas online, nas celas das unidades
prisionais, comunicando condutas e moralidades próprias dos que fazem o “crime
organizado” no Amazonas, em torno da FDN particulamente.
Massacres como o visto no dia primeiro de janeiro de 2017, em música que foi
provavelmente gravada dentro de uma unidade prisional, “tomamos o Seguro e não
sobrou mais nada”, é um dos casos em que a “tomada do Seguro”, não é apenas por
reivindicações gerais da população carcerária, mas para a eliminação violenta dos que
não podem viver. Judith Butler (2006) destacou com firmeza a possibilidade de vidas
precárias matáveis e o desejo de extermínio do “outro”. O governador do Estado, na
ocasião de tecer comentários públicos sobre o “massacre do COMPAJ”, afirmou que lá
5

Anexei uma foto divulgada em portal online sobre a “reflexão” presente em um estatuto apreendido
pela polícia militar, ainda em 2013.
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“não tinha nenhum santo”, revelando uma parcial justificativa para o ato e a condição
sacrificável da população carcerária. Discurso fortemente marcado pela política que visa
o consenso que existem pessoais ainda mais precárias e matáveis que outras, como é
o do Seguro, onde ocorre a morte em “vida” de pessoas marcadas para morrer. O
sofrimento social emerge de modo compartilhado afetando presos e presas, além das
redes de parentesco e sociabilidade fora das unidades prisionais.
Apesar do Amazonas conter marcantes diferenças em relação ao caso de São
Paulo – inclusive com um sistema penitenciário consideravelmente menor; é possível
pensar com Fernando Salla (2006), no artigo As rebeliões nas prisões: novos
significados a partir da experiência brasileira. Citando as profundas mudanças políticas
ocorridas ainda nos anos 90 em São Paulo, e a megarrebelião protagonizada pelo PCC,
consolidando certas práticas cotidianas nas dinâmicas internas das prisões paulista. O
surgimento de demandas políticas de “facções prisionais”, impõem “uma ordem interna
sobre a massa de presos” (SALLA, 2006, p.277), simbolicamente referenciadas pelas
organizações criminais com relações nas prisões e fora delas. É o caso do PCC. Um
pouco do esforço desta comunicação é contribuir para a reflexão sobre como as políticas
de encarceramento sofrem o impactado da emergência e rebelião de “facções” e
“comandos”, que em sua agenda própria de monopólio da violência, acabam articuladas
entre as articulações e mobilizações nas unidades prisionais.
O sistema prisional serve para gerir qual miséria social? Todos os números
produzidos nesses anos apresentam uma realidade impactante na vida cotidiana das
classes populares, principalmente para a faixa etária que compreende a juventude, cujo
extermínio é parte de projetos que formam e enquadram narrativas de mortes e
massacres. Politicamente tomamos conhecimento da atuação pública de lobistas das
prisões-negócio, indústria de armas e de segurança. A classe trabalhadora sempre teve
que se defender da acusação de serem fugitivos, imigrantes, vadios, revolucionários,
desempregados, e a situação da juventude brasileira é sintomática desta realidade.
Somente no Amazonas, em 1989, foram 110 homicídios entre jovens. O crescimento na
década de 1990 é considerável, sendo o ano de 1998 o mais violento para jovens, com
256 vítimas. Em 2000, a capital Manaus foi palco da operação “Antigalera”6 prendendo
451 adolescentes em dois fins de semana. A cidade estava abalada com as brigas de
“galeras”, gangues, e a trágica resolução intersubjetiva de relações violentas entre
crianças e adolescentes. Em 2003, é criada a Delegacia Especializada Antigalera e fala6

Ver GANGUES cobram pedágio de moradores de Manaus. Folha de São Paulo/Agência da
Folha.
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Disponível
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http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0402200109.htm. Acessado em: 15 de abril de 2015.
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se dos grupos de extermínios que visam encarcerar e dar um fim sinistro para centenas
de jovens, marcadas pelo acumulo social da violência. No ano de 2010, já eram 420
jovens figurando nas taxas de homicídio do Estado. Segundo o Mapa da Violência 2013
- Juventude, apenas no Amazonas, o aumento de homicídios na categoria População
Jovem foi de 164,2%, entre 2001 e 2011.
Na mesma década - anos 2000 - a população carcerária, feminina e masculina,
se mobiliza para resistir as mudanças do sistema penitenciário, em pleno processo de
terceirização e paradoxal recuperação do discurso sobre “direitos humanos”. O impacto
das mudanças foi sentido nas ruas e unidades prisionais, com o aumento de armas de
fogo em circulação e o “acerto de contas do tráfico”, bem como as narrativas para
justificar o sacrifício de tantas pessoas. Se a cadeia não é para “ressocializar”, com
certeza ela é um dispositivo de estruturação de violência estrutural, realidade e
experiência coletiva para funcionários, presos, presas e redes de parentesco, vítimas e
conhecedores deste cotidiano marcado pela violência como uma possibilidade.
As recentes rebeliões, fugas e massacres, representam o ponto alto da tensão
entre coletivos criminais, movimentos do “crime”, “facções” e/ou “comandos”. As lutas
pela hegemonia do mercado do narcotráfico e monopólio da violência nas prisões e
“quebradas”, auxiliam na compreensão do fenômeno, porém, a mobilização do
movimento da população carcerária não é totalizada pelos coletivos criminais
hegemônicos. É preciso considerar a demanda histórica por liberdade, condições dignas
e pelo fim de torturas e extermínio, inclusive as possibilidades do abolicionismo penal,
como possibilidades de serem também acontecimentos do cotidiano penitenciário.
Agentes de segurança penitenciária, funcionários, coletivos criminais, policiais
militares e pessoas vitimadas, seriam responsáveis pelo modo de funcionar o sistema
penitenciário? O sistema penitenciário do Amazonas, como em muitos estados da
Federação, compartilha a gestão das cadeias com os coletivos criminais hegemônicos,
que segundo dados do InfoPen (2014), lidava com taxa de ocupação prisional de 220%,
acima da média nacional (161%). Em dezembro de 2009, eram 4.636 pessoas
encarceradas no Amazonas. Oito anos depois, em 2016, foram registrados pelo menos
10.333 presas e presos7. O sistema penitenciário terceirizado, como é o caso marcante
do Amazonas, é expansionista e faz lobby pela política de encarceramento em massa,
alimentando a circulação e investimento de recursos públicos do Estado - em condições
de superlotação o Estado é obrigado a indenizar a operação privada. A situação de

7

Ver o portal de informações do Governo do Estado do Amazonas: www.e-siga.am.gov.br
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precariedade também afeta profundamente funcionários e funcionárias, obrigados a
encararem privações semelhantes à da população carcerária, conforme mencionado
antes. É um sistema caro, e as partes mais interessadas, como a classe trabalhadora e
a juventude, devem ser protagonistas no debate público sobre essas questões e suas
contradições.
A realidade social parece indicar as possibilidades de socialização estruturada
na violência extrema, como forma de resolução de conflitos econômicos e políticos.
Porém, ainda é preciso descontruir e refletir criticamente sobre isso. No caso do
“massacre COMPAJ”, foram eventos ocorridos numa instituição penal de iniciativa do
estado, no que ideologicamente é operado como dispositivo positivo de ressocialização.
A contradição é evidente quando examinamos a relação do corte autoritário e punitivo
do estado brasileiro, não superada desde o período colonial, e o modo de inclusão
autoritária da vida econômica das classes populares na sociedade de classes. A
barbárie parece ser um fantasma sempre à nossa espreita, marcando nossa história
seja no campo, florestas, águas ou cidades.
No ano de 2017, as reformas neoliberais estão marcadas pela atuação
antidemocrática da maioria parlamentar de ocasião em atividade no Congresso
Nacional. A desregulamentação e a desestruturação do mundo do trabalho é
simbolicamente representada pela terceirização irrestrita, reforma trabalhista e da
previdência, com efeitos práticos e sintomas da debilidade da ordem democrática no
Brasil. Massacres são sintomas da persistência autoritária na sociedade brasileira,
institucionalmente estruturada em instituições de controle social que orientam
politicamente a guerra simbólica contra os sujeitados de cada tempo. Presenciamos os
efeitos dessa grande narrativa em nossas vidas e no cotidiano urbano de cidades tão
diversas, como é o caso de Manaus.
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Figura 1. Reflexão – Estatuto FDN-CV. Fonte: Portal do Marcos Santos, 2013.
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A lógica da violência na rebelião de presos da Penitenciaria de Alcaçuz/RN

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a rebelião de presos ocorrida em janeiro
de 2017 na Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes (Alcaçuz) no Rio
Grande do Norte/ Brasil. A rebelião caracterizou-se pelo confronto entre facções
criminosas rivais cujo resultado foi a execuções de presos e atos de violência extrema.
A principal forma de execução utilizada pelos presos foi a degola / decapitação com
exposição pública de corpos decapitados. Entende-se esse caso como paradigmático
para a discussão da situação atual do sistema prisional brasileiro e para o entendimento
dos princípios da sociabilidade violenta que regem as organizações criminosas nos
presídios.

Introdução

A maior rebelião de presos do estado do Rio Grande do Norte, ocorreu na
Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes (Alcaçuz), no período de 14
a 27 de janeiro de 2017. A rebelião caracterizou-se pelo conflito entre facções
criminosas rivais, resultando em violência entre os próprios presos com assassinatos e
atos de crueldade. Face a este cenário, o desafio do trabalho é perguntar sobre a lógica
da violência que caracteriza esta Rebelião de Alcaçuz. A abordagem proposta é de
discutir a problemática da violência e atuação de grupos criminosos dentro do presídio
a partir da noção de sociabilidade violenta elaborada por Machado da Silva (2007; 2006;
2004a, 2004b; 1995; 1994).
Sociabilidade violenta é uma noção “a partir da qual é sugerido que os bandos
de traficantes vêm constituindo uma forma de vida autônoma, em cujo núcleo estão
disposições e condutas que reduzem a intersubjetividade a quase nada e para as quais
a força física (com os objetos que a ampliam) é a única referência” (Machado da Silva,
2004). O conceito de sociabilidade violenta, será considerado como chave analítica para
a reflexão e análise do caso da violência da Rebelião de Alcaçuz.
As fontes principais utilizadas para o estudo do caso são : dados primáriosentrevistas informais com parentes e amigos de pessoas que estavam presas em
Alcaçuz, durante a Rebelião e dados secundários - documentais obtidos a partir do
relatório do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura- do Ministério da JustiçaGoverno Federal, resultado da visita técnica ao Presídio de Alcaçuz em março de 2017,
dos relatórios da Pastoral Carcerária Nacional e da Pastoral Carcerária do Rio Grande
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do Norte (entidades ligadas à Igreja Católica). Também reunimos uma cronologia da
Rebelião, por meio de notícias jornalísticas veiculados na imprensa, em um jornal de
circulação nacional O Globo e no principal jornal local A Tribuna do Norte.
O texto está organizado da seguinte forma: em um primeiro momento será
realizada uma descrição analítica do cenário pré-rebelião de forma a contextualizar as
condições existentes na Penitenciária de Alcaçuz que potencializam ou condicionam as
práticas relacionadas a uma sociabilidade violenta. No tópico dois, o foco é a Rebelião
descrita por meio de uma breve cronologia que destaca os elementos fundamentais
característicos da rebelião. Em seguida será realizada a análise do caso, utilizando a
noção de sociabilidade violenta como chave analítica para o entendimento da ordem
interna e dos conflitos que geraram a rebelião. E por fim, as conclusões e
recomendações. Trata- se de um texto, preliminar de uma pesquisa em andamento.
1- Cenário pré-rebelião

Neste tópico serão destacadas as características fundamentais da Penitenciária
de Alcaçuz, típicas dos espaços de privação de liberdade, em termos das formas de
organização, funcionamento e da garantia de direitos que interferem nas relações de
poder no interior do espaço prisional.
A Penitenciária de Alcaçuz localiza-se no município de Nísia Floresta, na Grande
Natal, e é a maior penitenciária do Rio Grande do Norte. Foi construída em 1980 e tem
capacidade oficial para 620 presos, e custodiava 1.100 homens no dia 14 de janeiro (dia
do início da rebelião). Em 2010, foi construído um prédio anexo o Presídio Rogério
Coutinho Madruga (Pavilhão 5) com capacidade para 402 presos, custodiava um total
de 450 presos no dia 14 de janeiro. Portanto, uma situação de superlotação, agravada
pelas precárias condições das instalações físicas como veremos a seguir
A Penitenciária de Alcaçuz registra um histórico de rebeliões, conflitos e fugas desde
a sua construção. A maiores rebeliões ocorreram em 2015 e 2016. E foram motivadas
por reivindicações dos presos por condições básicas de sobrevivência na prisão, tais
como: melhoria na alimentação, melhoria nas instalações físicas, acesso à assistência
médica, oportunidades de trabalho, regulamentação das visitas familiares E assistência
jurídica por meio da defensoria Pública. Estas reinvindicações não foram atendidas e as
rebeliões provocaram danos às estruturas e instalações físicas. Durante a rebelião de
2015 as grades e cadeados das celas foram destruídos e desde então os presos ficam
soltos, dentro dos pavilhões, sem a entrada de agentes penitenciários.
Em termos das formas de organização e funcionamento, o MNCT revela que desde
a rebelião de 2015, até março de 2017, o Estado não cumpriu suas obrigações de:
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1- Controlar o número e a distribuição dos internos, sem dados exatos daqueles
que estão em cada pavilhão,
2- Garantia de provimento de insumos básicos, tais como local para dormir e
acesso a agua;
3-

Receber diretamente a demanda dos internos sobre questões de saúde,
assistência jurídica, bem como assegurar tratamento aos internos

A organização institucional de toda a penitenciária de Alcaçuz é baseada na divisão
entre grupos criminosos (facções). Antes da rebelião a administração distribuía os
detentos nos pavilhões a partir das facções que os próprios detentos afirmam ter
pertencimento ou conforme o não pertencimento a nenhum desses grupos. Nos
pavilhões 1, 2, e 4 estariam a facção majoritária no estado denominada de Sindicato do
Crime do RN (SDC/RN). No pavilhão 5 estariam os pertencentes a uma facção
minoritária o Primeiro Comando da Capital (PCC). E no pavilhão 3 estariam os que se
declaram sem facção. Ou seja, a lógica do conflito entre as facções tornou-se critério
institucional para triagem e separação dos presos dentro da penitenciaria.
Este tratamento institucional em relação aos indivíduos privados de liberdade
descumpre as disposições da Lei de Execução Penal1, e as diretrizes internacionais do
Subcomitê de Combate à Tortura, ambas determinam que as prisões devem ser
administradas pelo pessoal técnico penitenciário e não pelos presos.
2-O Governo do Estado não garantia a distribuição de itens básicos de higiene. A
responsabilidade passou a ser das famílias e dos visitantes dos detentos. Uma vez por
semana autoriza-se a entrada destes itens. São permitidos até 15 quilos de material por
visitante, podendo ingressar materiais desde alimentação, material de limpeza e higiene
até garrafas plásticas de água potável.
A água é fornecida três vezes ao dia, em média por um período de 30 minutos a
cada vez, totalizando 90 minutos de agua por dia. Os detentos precisam fazer
revezamento para utilizar a torneira de outras celas, bem como para utilização dos
banheiros. A água não é potável.
Em Alcaçuz dormir numa cama dentro de uma cela ao abrigo da chuva e do sol e
com acesso a um banheiro são recursos valiosos, cuja utilização é definida pelos
próprios presos e pelas lideranças dos grupos criminosos.

1

A regra 11 das Regras de Mandela menciona que a separação entre os presos deveria obedecer a
critérios objetivos, como sexo, idade, antecedentes penais e motivos da detenção. E o artigo 84 da LEP
determina que presos sentenciados devem ser mantidos separados daqueles que ainda não foram
julgados, determinando também os critérios de separação entre presos provisórios e sentenciados.
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Diante da falta de divisão em celas os presos se organizam ocupando tanto as celas,
quanto os corredores e halls dos pavilhões, onde chega a ter 50 presos sem proteção
adequada contra a chuva e incidência solar (Relatório MNCT, parágrafo 140).Os
espaços das celas tornaram-se espaços privilegiados pois possuem banheiro e telhado.
O falso aspecto de estarem soltos dentro do pavilhão, oculta uma realidade de opressão
na qual o mais forte determina a distribuição espacial no interior da prisão e o mais forte
se beneficia dos recursos existentes.
A não distribuição de itens básicos de sobrevivência por parte do Estado, onera
os familiares dos presos, e gera a vulnerabilidade dos detentos que não recebem
visitantes, ou aqueles que ficam desprovidos de tais bens, ou dependem dos demais
presos, abrindo margem para condutas de ameaça, constrangimento e extorsão.
Vale ressaltar que Campos Coelho (2005) , já chamava a atenção para esse
aspecto em 1983, em seu estudo pioneiro, sobre o sistema penitenciário do Rio de
Janeiro “Como o Estado não atende, ou atende mal, às necessidades básicas dos
internos, desenvolveu-se dentro de cada estabelecimento prisional uma economia sob
todos os aspectos irregular e ilegal. Vende-se e compra-se de tudo, empresta-se
dinheiro, penhora-se objetos os mais variados” (COELHO, 2005, p. 73-74).
Em Alcaçuz além do não atendimento às necessidades básicas a gestão do
cotidiano dos pavilhões é de responsabilidade dos próprios presos, o que possibilita a
criação de regras extralegais e ilegais e fortalece a atuação dos grupos criminosos que
nesse microcosmo reproduzem ações cuja lógica é a desconfiança e a violência.
Estas são condições que compõem o cotidiano dos detentos há cerca de dois anos.

3-Aspecto fundamental também negligenciado pelo Estado diz respeito ao
atendimento das demandas os presos quanto à assistência jurídica e tratamento
médico.
A questão da superlotação de Alcaçuz, quando exposta à revisão processual no
âmbito do sistema de justiça criminal revelou mais uma característica do contexto
prisional brasileiro.
O mutirão realizado pela Defensoria Sem Fronteiras para uma revisão
processual massiva no âmbito do sistema de justiça, dos processos de presos de
Alcaçuz, permitiu a constatação de que 6962 pessoas presas em Alcaçuz não deveriam

2

Foram analisados mais de três mil processos de presos em todos os pavilhões de Alcaçuz e realizados
1.303 atendimentos individuais. No âmbito dessa ação foram realizados 183 pedidos de retificação da
pena, 126 pedidos de progressão de regime, 79 pedidos de livramento condicional, 23 indultos, seis
extinções de pena, 18 habeas corpus, 11 pedidos de liberdade, 11 pedidos de prescrição, e um pedido de
prisão domiciliar.
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estar em regime fechado. Ou seja, 49% da população carcerária de Alcaçuz estaria
presa indevidamente.
2- A Rebelião de Alcaçuz: breve cronologia

A rebelião teve duração de treze dias, resultou em 26 mortos oficialmente e 64
pessoas desaparecidas3.
A rebelião foi marcada por graves violações de direitos, torturas e mortes com
características4 de esquartejamento, decapitação, ocultação de cadáveres, incineração
de corpos e denúncias de canibalismo, reforçadas por vídeos5 divulgados nas redes
sociais).
A rebelião foi deflagrada no dia 14 de janeiro de 2017, por volta de 17:00, após
o horário de visitas. O conflito teve início quando presos da Penitência Rogério Coutinho
Madruga/Pavilhão 5 (membros do Primeiro Comando da Capital / PCC), invadiram o
pavilhão 4 entraram em confronto com presos da facção rival identificados com a facção
Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte (SDC). As motivações seriam a disputa de
território interno e represália às mortes de presos do PCC, pela facção rival Família do
Norte (FDN), ocorrida em dezembro de 2016 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim
(Compaj), no Amazonas.
A partir deste incidente, durante cerca de doze horas a Penitenciária viveu um
estado de guerra, sem qualquer ação do Estado para apaziguar. No dia seguinte, na
manhã do dia 15 de janeiro o Batalhão de Choque da Polícia Militar ingressou na

3

O MNCT ressalta a falta de estrutura e controle por parte das autoridades prisionais, em relação aos
mortos e feridos. A notícias iniciais tratavam de mais de 100 mortes. Entretanto, oficialmente foram
comprovadas 26 mortes dentro da Penitenciária. Mas, esse número pode ser maior, porque não existe
um número oficial de pessoas desaparecidas. O governo do Estado não possuía protocolos e nem meio
de manter rotinas dentro das unidades, logo não conseguia demonstrar de forma segura quem eram os
detentos, onde estavam e como estavam.
4
A decapitação é uma das marcas do PCC nas execuções dos rivais, especialmente quando se trata de
membros de outras organizações (Dias 2017:93). E o esquartejamento tem sido apontada como uma
marca da Família do Norte (FDN) aliada do Sindicato do Crime do RN, rivais do PCC
5
Vídeos feitos de dentro da penitenciária de Alcaçuz, mostram presos em volta de uma fogueira, que
dizem estar queimando partes de corpos humanos. O governo afirma que não há registro de canibalismo
no local, mas reconhece a veracidade das imagens. Em um dos vídeos um preso aparece queimando
pedaços de carnes e pele que diz ser de corpo humano, espetadas em um vergalhão. Um deles avisa:
“Churrasco de PCC”. Em seguida, a câmera se volta aos detentos, que não têm receio de mostrar o rosto.
Eles informam que são do Pavilhão 2, controlado pelo Sindicato do Crime do RN, e estão vingando mortes
ocorridas no Pavilhão 4, cometidas pelos rivais integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Em
outro vídeo, um antebraço é colocado no espeto enquanto um preso narra os acontecimentos: “estamos
aqui em mais um dia de guerra na penitenciária de Alcaçuz”. Ao fundo, dezenas de detentos se aproximam
e o que parece ser um corpo mutilado é arrastado, amarrado com um lençol. (Jornal O Dia, dia 23 de
janeiro de 2017)
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unidade e passou a controlar a área externa do presídio, mas dentro do presídio a rebelião
se prolongou por treze dias.
Uma das ações do governo do Estado do Rio Grande Norte para conter a rebelião
foi a transferência de 220 presos do SDC para a Penitenciária Estadual de Parnamirim.
Essa ação realizada no dia 18 de janeiro desencadeou uma reação violenta por parte
da facção Sindicado do Crime6 dentro e fora do presídio. No mesmo dia, na cidade de
Natal 15 ônibus e um carro oficial foram incendiados. Duas delegacias de Polícia foram alvo
de disparos e pedradas. Do lado de fora do presídio mulheres dos detentos montaram uma
barricada ateando fogo em um sofá e em restos de lixo.
Dentro do presídio, no dia seguinte à transferência de presos, em 19 de fevereiro
nova rebelião aconteceu. Detentos das duas facções se instalaram em cima dos
telhados, queimaram colchões e usaram facões e outras armas brancas para os
confrontos. Após essa segunda jornada de confrontos o balanço de mortos e feridos
não foi concluído.
Corpos foram decapitados, esquartejados, enterrados no interior das celas cujo
piso é de areia, ou jogados em fossas e poços. Outros corpos foram queimados e
familiares fizeram denúncias de canibalismo. O MNCT relata dificuldades operacionais
da perícia e identificação dos corpos. Existia demanda de identificação genética de
corpos carbonizados e de partes de corpos, mas o IML não possui laboratório de DNA
para identificação humana, por isso, o IML não realizou a identificação de nenhum corpo
por meio de exame de DNA.
O saldo final da rebelião foi de destruição das estruturas já precárias do presídio.
Paredes e telhados foram destruídos. O pavilhão 3 – foi queimado no fia 19 de janeiro,
as paredes pichadas com as iniciais das facções. As celas não existem há muito tempo.
A rebelião foi encerrada no dia 27 de janeiro, com a intervenção federal por meio
da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) do Departamento Penitenciário
Nacional, criada pelo Ministério da Justiça. Esta Força-Tarefa foi composta por agentes
penitenciários federais e agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal7 e assumiu
as funções de custódia, segurança e gestão global do Pavilhão 5 e instalações adjacentes.
Assim, por meio da atuação do Departamento Penitenciário Nacional o Estado passou

6

A retirada de membros do RN de Alcaçuz pode representar uma espécie de vitória para o PCC, já que as
duas facções reivindicavam a saída do grupo rival desde o início desse confronto. A rebelião das mulheres
do lado de fora do presídio aponta para esse sentimento de derrota para a facção majoritária no RN. É
fruto também de uma questão mais prática: as famílias dos internos transferidos já estão acostumadas a
ir a Alcaçuz para as visitas. Muitas mulheres já calculavam quanto a mais gastariam se tivessem de ir para
Parnamirim.”.
7
A Força Tarefa foi composta por 87 servidores penais, sendo: 47 agentes penitenciários federais e 40
agentes penitenciários estaduais (do Rio de janeiro, Ceará e Distrito Federal).
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a atuar no estabelecimento de Rotinas básicas, como identificação dos internos,
atenção à saúde e recebimento de denúncias.
Outra ação do Estado tomada em caráter emergencial para conter a rebelião foi
a separação física dos pavilhões 4 e 5 dos demais, por meio de um muro.
Em março de 2017, a equipe do MNCT, identificou em Alcaçuz os seguintes
problemas que exigem resolução imediata: déficit de servidores, superlotação, falta de
atenção à saúde, poucas oportunidades de remissão da pena, adequada identificação
e separação dos presos e violação dos visitantes com as revistas vexatórias8.
A Ação da cidadania e Justiça, por meio da Ouvidoria do Sistema Penitenciário
Nacional registrou que entre as reclamações principais constam: 1) falta de material de
higiene, alimentação, vestuário, medicação, colchões, sandálias, etc., 2) comunicação
e visita com os familiares e 3) esclarecimentos acerca da segurança física das pessoas
presas após a rebelião.
3-- O desafio sociológico: a análise da violência da rebelião

As rebeliões oportunizam as demonstrações de força e poder entre grupos
criminosos rivais dentro das prisões. A forma típica tem sido por meio de violência
extremada, crueldade e jogo de visibilidade típicos do ritual do suplício descrito por
Foucault (Dias, 2017: 92).
No caso de Alcaçuz, a rebelião deu visibilidade para a situação em que o Estado
e a administração penitenciaria não têm o controle efetivo da prisão, não cumprem sua
função primária de monopólio legítimo da força, nem realiza sua tarefa de supervisão
da execução penal e delega às lideranças dos grupos criminosos a gestão das rotinas
prisionais. Dessa forma, cria-se condições favoráveis para o exercício não-legítimo ou
não-legal da violência.
A Rebelião de Alcaçuz apresentou uma característica presente no sistema
penitenciário brasileiro, desde os anos 90, apontada por Salla (2006) e já analisada em
estudos anteriores (Biondi, 2010; Dias, 2011), que é a forte influência dos grupos
criminosos na determinação das práticas cotidianas no ambiente prisional e de rebeliões
com mortes. A novidade é que tais mortes e violência são resultado das ações dos
próprios presos e provocadas por conflitos internos e disputas entre grupos criminosos.
Ou seja, são situações em que não ocorre a “pacificação entre os iguais (redução do
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A revista vexatória é proibida legalmente, mas é prática corrente em Alcaçuz Consiste em uma revista
sofrida pelas famílias quando visitam as pessoas presas, tendo que ficar completamente nuas diante de
agentes penitenciários, obrigadas, a se postarem sob espelho e a manipular seus órgãos genitais na buscq
por objetos ilícitos.
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recurso à violência aberta entre os pares), reorientando as práticas violentas para o
exterior”‘(Machado da Silva, 2004, p. 76) e nos remete à noção de sociabilidade violenta
que pode trazer uma luz para o entendimento da violência característica da rebelião .
Para Machado da Silva, a violência vem se transformando de “meio socialmente
regulado e minimizado de obtenção de interesses, no centro de um padrão de
sociabilidade em formação” (MACHADO DA SILVA, 1999, p. 117). Essa nova forma de
sociabilidade caracteriza-se pelo estabelecimento de um padrão de relações sociais (e
não de atos isolados de criminosos) baseado na transformação qualitativa da violência
de um meio de obtenção de interesse a um “princípio de regulação das relações sociais”.
Isto significa que existe uma lógica que é o uso da força como princípio, o uso da força
como meio de se alcançar a submissão do outro.
Nas palavras do autor:
“Na medida em que o princípio que estrutura as relações sociais é
a força, não há espaço para a distinção entre as esferas da política, da
economia e da moral. Da mesma maneira, pode-se caracterizar os agentes
responsáveis pela gênese e consolidação deste ordenamento como uma
espécie de caso-limite do desenvolvimento do individualismo, em que o
abandono de referências coletivas moderadoras da busca dos interesses
individuais acaba por eliminar também o autocontrole”. (Machado, 2004)

Na análise da Rebelião de Alcaçuz, podemos considerar que os criminosos se
orientam segundo um padrão de sociabilidade próprio, resultando em formas violentas
de controle e submissão da massa carcerária. A submissão imposta pelos agentes da
“sociabilidade violenta”, cancela a relação de alteridade e o reconhecimento da
humanidade do outro preso. Não há valores comuns e nem sentidos compartilhados
coletivamente por esses atores sociais, cujas ações produzem resultados violentos. A
violência é o princípio, por isso dispensa justificativa.

Conclusões

A primeira conclusão remete à questão da violência dentro do sistema prisional.
Esta é uma questão bastante discutida no Brasil, especialmente a partir da análise da
forma como o Estado exerce o monopólio da violência e cumpre suas funções clássicas
de pacificação das relações sociais no contexto do sistema prisional brasileiro (Salla,
2006; Adorno e Salla, 2007, Biondi, 2010; Dias, 2011). Nesta perspectiva a Rebelião de
Alcaçuz é paradigmática e revela que a função do Estado como provedor de segurança,
tem sido deslegitimada, seja devido à ineficiência das instituições estatais para garantia
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dos direitos civis e princípios fundamentais de respeito à integridade física dos
indivíduos presos. Considera-se que a violência entre os próprios presos, nas
recorrentes rebeliões com mortes9 indicariam que as autoridades não estão sendo
capazes de manter a ordem e o controle sobre a vida prisional, permitindo que presos
e grupos criminosos, provoquem conflitos e enfrentamentos tanto com outros presos
como também com as autoridades.
Daí decorre uma segunda conclusão, pois constata-se uma conjugação de
fatores que fizeram de Alcaçuz o pior dos piores dos mundos e contribui para a criação
das condições para a sociabilidade violenta.
Como foi descrito no trabalho a Penitenciária de Alcaçuz é um espaço prisional
sem as condições mínimas adequadas para o confinamento digno de seres humanos.
Soma-se a essas condições os relatos de experiências de submissão, humilhação,
espancamentos, assassinatos e estupros; comuns nesse contexto prisional marcado
pela presença de organizações criminosas.
Estamos no início do desafio sociológico proposto de análise da violência da
rebelião.
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Distorções convenientes – ponderações sobre a compreensão
dos fenômenos que envolvem as prisões

A complexidade da vida na prisão e fora dela é algo que não cabe nas
manchetes de jornais, muito menos nos processos jurídicos. No entanto, são esses
campos1, a mídia e o Judiciário, em composição com a Segurança Pública, que tem
nomeado, classificado e gerenciado as questões prisionais, especialmente em
momentos de crise. Esses saberes constituídos incluem aspectos como os grupos
organizados, as reações coletivas dentro e fora das prisões, os confrontos diversos, as
redes de relacionamento das pessoas envolvidas com circunstancias infracionais, a
sustentação financeira de grupos criminais, entre outros temas.
Uma

análise

mais

adequada

desse

fenômeno

parece

demandar

a

compreensão de seu contexto social e histórico, considerando suas funcionalidades
para o sistema penal, as representações sociais envolvidas, as identidades e a
legitimidade dos seus atores e, especificamente sobre os grupos organizados, a
distinção das peculiaridades de cada um deles. Nesse sentido, perspectivas
interpretativas

menos

comprometidas

com

as

dinâmicas

de

criminalização,

estereotipação e simplificação, permitem ampliar a capacidade ler e lidar com o
assunto. Capacidade essa que pode e deve compor o repertório do Judiciário, da
Segurança Pública, dos meios de comunicação e de outras áreas, que tendem a
serem silenciadas na gestão dos processos que envolvem as prisões, como
Assistência Social, Educação, Saúde e Trabalho. Inclusive, nesse caso, a prevalência
de escuta da sociedade e do governo para determinadas abordagens e segmentos,
em detrimentos de outros, indica a fragilidade teórica, metodológica e prática de uma
área que deveria tratar da responsabilização penal por meio de uma política pública
específica.
Dentre as possibilidades de densificação e complexificação da compreensão
das questões prisionais, o Direito Achado na Rua e a Teoria Crítica dos Direitos
Humanos podem embasar reflexões interessantes e prospectar alternativas para o
manejo social e jurídico dessa realidade. Como forma de exercitar esse debate, serão
destacados recortes dos casos do sistema prisional de Santa Catarina e Maranhão,
especialmente no período de 2012 a 2014.
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1. A vida e as prisões
A vida na prisão se caracteriza por um conjunto de variáveis específicas,
ambiente que Cervini2, em uma publicação sobre os processos de descriminalização,
denomina como sociedade carcerária. As características dessa sociedade também
foram estudadas e apresentadas por Sykes3 em uma publicação que descreveu a vida
na prisão, por Gofmann4 que realizou pesquisa em um hospital psiquiátrico e por
Clemmer5 que realizou pesquisa durante três anos em uma prisão de segurança
máxima. Esses autores identificaram que na prisão coexistem dois sistemas de vida
diferentes: o oficial, representado por normas legais que disciplinam a vida no cárcere;
e o não oficial, que rege realmente a vida das pessoas presas e suas relações entre si,
uma espécie de “código do preso” que, por exemplo, determina que esse nunca deve
cooperar com os funcionários e, muito menos, facilitar-lhes informações que possam
prejudicar um companheiro. A vida, as aprendizagens e as possibilidades de interação
social das pessoas são influenciadas de forma determinante por esses sistemas
vigentes.
Examinando as condições ambientais da prisão do século XXI, são
identificados alguns aspectos marcantes que, segundo Goffman6, correspondem a
aspectos das instituições totais. O aspecto central é a integração entre os ambientes
de convivência da vida dos indivíduos presos, diferente das pessoas livres que
trabalham, se divertem e estudam em locais diferentes, sob autoridades diferentes,
com grupos diferentes e sem um plano de regras e objetivos comuns. Outro aspecto
se refere à atividade diária, que é realizada em companhia de um grupo maior de
elementos, na mesma hora, em sequência e de forma compulsória. E por último, na
prisão existe um grupo totalmente dependente e restrito de qualquer vontade, que são
os presos, e um grupo que frequenta a instituição para o trabalho durante uma carga
horária e que está socialmente integrada no mundo externo. Goffman (1967), revela
que cada grupo tende a conceber os membros do outro em termos de estereótipos
hostis e estreitos e que, os funcionários tendem a sentirem-se superiores, e certos e
os presos tendem a sentirem-se inferiores, fracos e dignos de culpa.
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A vida no confinamento das prisões, em qualquer lugar e em qualquer tempo,
não se restringe à impossibilidade do convívio com o mundo exterior, mas também à
inclusão em um ambiente de complexas relações. O ambiente de privação de
liberdade prisional no Brasil é o da “prisão coletiva” onde estão todos os tipos de
pessoas presas, separados não pela gravidade dos crimes ou outras características
pessoais, mas, usualmente, pelos laços de pertencimento, fidelidade ou submissão a
grupos organizados. Depois de trancafiá-los assim, os mais frágeis são expostos ao
poder dos mais fortes. Assim sendo, com algumas ressalvas, o ambiente do cárcere
do século XXI não difere das masmorras e dos calabouços da época em que foi
instituída a pena privativa de liberdade, a evolução do direito penal parece que se
limitou a palavras, quando constatada a realidade da execução penal.
Quando à pessoa presa, ela não fica sujeita apenas à privação da liberdade a
que a Justiça a penitenciou. Os presos são submetidos a muitas formas de violência
física, moral, sexual e social, representando uma sentença a mais a cumprir. Rolim7,
em publicação que apresentou resultados de inspeções da Câmara de Deputados a
várias instituições penais no Brasil, demonstra que “independentemente do sistema
penitenciário, articula-se uma série de sentenças extrajudiciais sobre a vida dos
internos, que agravam a penalização ao limite do indescritível. Trata-se de um mundo
à parte!” (p.14). Essa conclusão é corroborada, nos últimos 20 anos, por muitos
relatórios de inspeção de órgãos de controle, como a Ouvidoria Nacional de Serviços
Penais, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A arquitetura das construções das
prisões, os procedimentos institucionais, a submissão disciplinar e as amplas
restrições parecem promover o ambiente artificial necessário para o desenvolvimento
de uma cultura prisional histórica e comum a esses estabelecimentos.
Foucault8 comprovou que o sentimento de injustiça experimentado por uma
pessoa presa é uma das causas possíveis de tornar seu posicionamento contrário às
normas sociais. Quando se vê assim exposto a sofrimentos que a lei não ordenou nem
mesmo previu, ele entra num estado habitual de cólera contra tudo o que o cerca, só
vê carrascos em todos os agentes da autoridade: não pensa mais ter sido culpado,
acusa a própria justiça. Beccaria9 fundamentou o direito de punição do Estado,
demonstrando que o direito de punir está embasado na necessidade dos homens em
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ceder uma parcela da sua liberdade de escolha para os acordos sociais necessários à
convivência em grupo. Portanto, na situação de injustiça enfrentada pela pessoa presa
caracterizada por Foucault, a pena passa a ser um ato de violência, segundo os
princípios do Direito identificados por Beccaria, pois ultrapassa a idéia de concessão
de liberdade por acordos sociais, se trata de vários abusos de restrições, o que coloca
em questionamento o próprio sentido da justiça.
Desde o ingresso do preso à instituição ele é exposto a situações muito
diferentes da sua vida cotidiana. Por exemplo, na sua chegada, é submetido a uma
revista, são retirados os seus pertences e ele recebe uma nova identificação: o
número de sua matrícula, o número do artigo infringido no código penal ou um apelido
decorrente de alguma peculiaridade das circunstâncias da prisão. Na vida em
liberdade, o indivíduo tem uma sequência de horários, “papéis” a cumprir, e um grupo
de pessoas familiares, enquanto que na vida na prisão a sua participação no grupo é
compulsória, impossibilitando o exercício dos seus “papéis sociais” e a sua
espontaneidade nas relações. Considerando que o indivíduo possui uma organização
pessoal que faz parte de sua vida em sociedade, essa experiência na prisão cria
conflitos para a manutenção da concepção sobre si, o que Goffman10 descreve como
“desculturamento”. Para esse autor, se a estada do interno é muito longa pode ocorrer,
caso ele volte ao mundo exterior, um “destreinamento” que o torna temporariamente
incapaz de enfrentar alguns aspectos da sua vida diária. Para Clemmer11, que estudou
a concepção da “figura” do preso, esse processo é a “prisionalização”, caracterizado
pela aceitação de um papel inferior, desenvolvimento de novos hábitos no comer,
vestir, trabalhar e dormir, adoção de uma linguagem local, o reconhecimento da
impossibilidade de realização de suas necessidades nesse ambiente e um eventual
desejo de ocupar-se.
O modelo de trabalho e família de uma pessoa presa também é diferente do
modelo de quem vive na sociedade em liberdade. Existe uma incompatibilidade da
vida nas prisões com o trabalho e pagamento da sociedade, assim como na
convivência com a família. Com relação ao trabalho na prisão, no Brasil, a grande
maioria das oportunidades se constitui em tarefas manuais que exigem pouco
conhecimento, são obsoletas e tem pouco valor no mercado profissional. Além de não
ser possível ascender por um bom desempenho, pois apenas alguns postos do
processo produtivo são colocados à disposição pelas empresas conveniadas ou pelo
próprio governo. E, com relação à convivência com a família, com o distanciamento
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das atividades cotidianas entre o preso e seus familiares, considerando que na maioria
dos estabelecimentos penais a visita é semanal ou quinzenal, se modifica a relação de
intimidade. Em muitos casos, pela detenção onerar a família com as custas de
processos e de mantimentos para o encarcerado, ele passa a representar também
uma despesa, quando na maioria das vezes, a pessoa presa é que era o provedor
para as finanças da família. Essas situações podem causar conflitos nas concepções
de trabalho e família que o preso traz da sua vida livre...
Na vida na prisão, dadas as condições de restrição de convivência e de poder
para os encarcerados, os agentes prisionais ou figura equivalente, desempenham
papéis sociais decisivos na vida das pessoas presas. Sykes12 (p. 197-198), em uma
publicação que reúne textos de diversos autores discutindo as organizações
complexas, demonstrou que: “o guarda, símbolo dominante da sociedade, que
obedece às leis da vida diária do recluso, torna-se uma figura a ser manipulada,
coagida e enganada. Portanto parece provável que uma das principais barreiras à
reabilitação do criminoso adulto, em um presídio de máxima segurança, poderá ser
considerada, não apenas a “antinaturalidade” do seu ambiente social e a falta de
dispositivos terapêuticos, testados pela ciência, mas também a corrupção da
autoridade dos guardas na manutenção da custódia e disciplina”.
O sistema prisional brasileiro oferece pouca qualificação e má remuneração
para a equipe de trabalhadores, bem como condições de trabalho aquém da
necessidade cotidiana. Comumente, nesses mesmos relatórios dos órgãos de controle
brasileiros são registrados problemas relacionados à saúde mental dos funcionários,
situações impróprias de trabalho, corrupção e favorecimentos indevidos. Esses
componentes deslegitimam ainda mais a autoridade estatal como meio de controle
social e propositor de normas de convívio. Por outro lado, pouco merecedora de
crédito também é a elite que está assentada nos altos cargos públicos e é proprietária
dos meios de produção e consumo. Ela atua para perpetuação de relações de
privilégio e desigualdade social, o que é percebido pelas pessoas presas devido às
contradições da seletiva justiça criminal.
A prisão tem sido utilizada como mecanismo de controle coercitivo de massa,
onde a punição é o recurso privilegiado pela instituição para inibir comportamentos. No
entanto, a inibição é temporária, não significa extinção e muitas vezes apenas
“camufla” antigos comportamentos, adaptando-os às condições ambientais. Um
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exemplo de adaptação é o comportamento de agredir: quando existe um conflito entre
presos que necessite de um enfrentamento corporal para sua resolução, esses irão
estudar a hora do dia em que não há guardas por perto e nem visitas, irão decidir por
um local de pouco acesso e visibilidade e irão recrutar antecipadamente um preso que
“deve” (possui uma dívida financeira ou moral) para assumir a responsabilidade pelo
confronto e consequências dele. Essas medidas irão evitar constrangimentos para
todos os presos, que ficariam a mercê de uma invasão policial ou de privações de
direitos, como receber visitas, ou ainda, poderiam ser transferidos do estabelecimento
penal, caso não houvesse um culpado para exercer a punição ou se o conflito fosse
visto por testemunhas externas ao grupo. Procedendo dessa forma os presos
continuarão resolvendo suas diferenças de forma agressiva, porém adequando-se às
condições do ambiente e esquivando-se da punição.
Nesse contexto, levando-se em conta a dimensão social do humano, em todas
as circunstâncias de privação de liberdade organizaram-se grupos de pessoas por
afinidades e interesses comuns. Por vezes como representantes em reivindicações
coletivas, outras apenas para definição de regras de convivência cotidiana. Porém, no
Brasil, nos anos oitenta, impulsionados pela política de superencarceramento, alguns
grupos passaram a ter um caráter mais fortemente ideológico e organizado, sobretudo
para enfrentar as injustiças, violências e carências do próprio estado. Essa menção é
importante porque no Brasil há uma generalização equivocada associando os grupos
organizados que advém de situações infracionais somente à finalidade de agenciar a
prática de crimes e como se sempre estivessem ligados com organizações criminosas.
Assim, é importante reforçar, nem todo grupo de pessoas envolvidas com atos
infracionais atua pela prática de novos crimes ou está ligado a organizações
criminosas13. Bem como, a organização criminosa não existe apenas com a finalidade
de organizar a prática de crimes, também atua socialmente defendendo interesses
legítimos e legais de grupos e pessoas.
Avaliações restritas dessas dinâmicas e estruturas desconsideram as relações
múltiplas existentes nos grupos organizados ou nas organizações criminosas, tendo
como efeito a incompreensão das suas expressões e capacidades, a valoração
equivocada (maximização ou minimização) desses atores nos acontecimentos
prisionais, a criação de uma justificativa cômoda e inquestionável para as dificuldades
da administração penitenciária e consequente supressão de direitos da população
carcerária e o incremento da sensação de insegurança na população. Para as
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pessoas presas, os grupos organizados, sejam eles com objetivos criminais ou não,
são possibilidades também de existência identitária num ambiente marcado pela
humilhação e despersonalização, de pertencimento onde o impessoal é a regra, de
proteção para as violações do Estado e de outros grupos rivais, de suprimento de
necessidades básicas quando o Estado se omite. Enfim, de existência do humano.
Assim, pode-se considerar que os grupos atuam na promoção de vínculos de
identidade e filiação, proteção das pessoas presas e seus familiares, garantia de
fornecimento de artigos de produtos de necessidade básica (itens de alimentação,
higiene, limpeza, medicação, etc), acesso a assistências diversas (saúde, jurídica,
social, etc), gerenciamento da ordem interna nas prisões, mediação de conflitos,
gerenciamento de comércios ilícitos, entre outras práticas. Essa atuação pode ser
observada pela distribuição das pessoas nas celas, organização das regras de
convivência, resolução de conflitos, representação de interesses, gestão do dinheiro
para aquisição de itens, serviços ofertados para familiares como transporte, proteção e
alimentos.
Nesse sentido, a Teoria Crítica do Direito, a partir do Pluralismo Jurídico
(Boaventura de Sousa Santos14 e Antonio Carlos Wolkmer15), do Direito Achado na
Rua e do Humanismo Dialético (Roberto Lyra Filho16, José Geraldo de Sousa Junior17
e Alexandre Bernardino Costa18) e da Teoria Crítica dos Direitos Humanos (Joaquin
Herrera Flores19 e David Sanches Rubio20), compreende a realização do Direito em
condições contextualizadas, pragmáticas e participativas: localizando-o para além da
norma; emanado por outros, não só pelo Estado; acontecendo em todos os lugares,
não só nos Tribunais. Ao abrir espaço para produção e aplicação normativa centrada
na força e na legitimidade de um complexo sistema de poderes, a Teoria Crítica do
Direito reconhece como reivindicações jurídicas validas as demandas dos grupos
sociais e coletividades. Da mesma forma, a Teoria Crítica dos Direitos Humanos
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define direitos considerando o ambiente histórico e cultural, com reconhecimento da
diversidade e complexidade das tensões contemporâneas, adotando como referência
ética a emancipação e democracia. Com base nesse arcabouço teórico, há que se
visualizar as dinâmicas organizativas de pessoas presas também como manifestações
autênticas, como sujeitos coletivos de direito naquilo que lhes são conferidos pelos
pactos internacionais e pela legislação doméstica.
A partir da década de oitenta, alguns grupos existentes nas prisões passaram a
se autonomear e buscar reconhecimento. As movimentações de ingresso e saída dos
estabelecimentos prisionais também possibilitaram que grupos externos ganhassem
representantes na prisão e que grupos da prisão se instalassem fora. É possível
verificar que alguns grupos originaram-se por questões geográficas fora da prisão,
outros

nasceram

das

relações

estabelecidas

no

cárcere.

Independente

da

configuração de criação, quase todos operam dentro e fora da prisão, por meio da sua
identidade e deveres entre seus membros. E, como em toda estrutura grupal, não há
tanta homogeneidade, muito menos tanto planejamento como algumas notícias
midiáticas propagam. Esses grupos são marcados por disputas internas de valores, de
poder e de estilos de gestão. Aprendem, evoluem, enfraquecem e, às vezes, se
extinguem.
Os conflitos entre os grupos ocorrem com maior incidência por disputas de
territórios e poder nas prisões e fora delas, sendo que o panorama das atividades de
sustentação financeira são decorrências desse mosaico. Em geral, a reação do Estado
a esses conflitos é reativa e pontual, tendo como principal prática a simples repressão.
Outra medida que tem sido amplamente adotada para enfrentamento disso é a
separação das pessoas presas por grupos nas prisões, o que gera uma primeira
sensação de segurança e tranquilidade, mas que passa a ter efeitos colaterais de
complexa administração em pouco tempo, como a difícil logística de movimentação
dos presos diante do uso de espaços escassos e a possibilidade de contribuir com o
recrutamento de novos integrantes para os grupos, fomentando-os ao invés de
desmobilizá-los.
Com o objetivo de conter o avanço dos grupos e de impedir a atuação das suas
lideranças, o Estado brasileiro investiu em modelos prisionais mais restritivos, as
chamadas prisões de segurança máxima (estabelecimentos estaduais e federais) e o
Regime Disciplinar Diferenciado, em 2004. Apostando em mais repressão para
resolver o avanço de episódios públicos de descontrole do Estado. Passados mais de
dez anos, há evidências que a pretensa solução passou para o lado das causas dos
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problemas. A resposta emergencial – sem estudo de impacto quanto a custos, perfil de
servidores, movimentações e interfaces jurídicas –, ganhou relevância e urgência no
início da década passada com as rebeliões simultâneas, paralisação de cidades,
queima de carros, prisão de líderes conhecidos pela mídia e mortes dentro e fora das
prisões. A escolha do país não foi de fortalecer estruturas estaduais e reverter a lógica
da precariedade, corrupção e violência nas prisões, e sim potencializar modelos
estaduais de alta vigilância e criar um novo sistema, o Sistema Penitenciário Federal
(SPF) para supostamente controlar as tais lideranças criminosas pelo período de um
ano, podendo ser renovada a permanência por igual período.
Passada mais de uma década dessas medidas, se considerados o
agravamento

das

crises

prisionais,

o

crescimento

sem

precedentes

do

encarceramento, o aumento dos indicadores de violência em especial dos crimes
contra a vida e o acréscimo da sensação de insegurança da população, evidenciou-se
que sem trabalhar as causas das disfunções que geram o caos no sistema penal, bem
como fomentam a organização de grupos criminais dentre e fora das prisões, não
seria possível cumprir a promessa de solução por meios dessas alternativas.
Na verdade, o regime disciplinar diferenciado, as prisões de segurança máxima
estaduais e o Sistema Penitenciário Federal passaram a fazer parte do problema.
Especificamente no caso do SPF, isso se deu por alguns fatores.
a) A inclusão de pessoas presas passou a ocorrer de forma pouco criteriosa.
Não há informações precisas nos estados e nem no Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN) sobre as motivações da inclusão de pessoas nesse sistema (salvo
raras exceções e a despeito de esforços dos servidores de tentar impor maior rigidez
aos critérios de inclusão). Para corroborar a afirmação, é possível verificar que os
presos que são atendidos pela Defensoria Pública (80%) e que são analfabetos ou
semialfabetizados (60%) correspondem à maioria, o que levanta suspeita quanto à
identidade da maioria como liderança ou de atuação relevante no crime organizado ou,
ainda, integrante de quadrilha ou bando. Além disso, há registros recorrentes de
inclusões de grupos de 15, 20, 30 ou mais pessoas de um único estabelecimento após
eventos que tiverem repercussão na mídia. Esse é outro fator que chama atenção
sobre o perfil desses presos, uma vez que em grandes grupos dificilmente todos
seriam lideranças ou teriam papel determinante em episódios de violência ou fuga. Por
fim, casos emblemáticos de inclusão de presos foram registrados em notícias na mídia
e nos relatórios dos órgãos de controle, como indígenas, pessoas com doença mental
e presos em regime semiaberto com relatório de bom comportamento, sem
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participação em situação irregular, mas cumprindo crime que envolvia agentes
públicos. Essas situações parecem indicar que os estados da federação têm usado o
SPF como ferramenta de repressão exemplar ou de perseguição de alguns casos,
gerando grande sentimento de injustiça. Importante ponderar que as motivações
alegadas não têm ambiente de debate para receber questionamento contraditório,
sendo aceito como plausível, na maioria das vezes, por juízes estaduais e federais. No
entanto, além do sentimento de injustiça, há um efeito reverso que é a legitimação
dessas pessoas como “perigosas”. Ao voltar para o estado, algumas delas, mudam de
status perante os demais presos, passando a exercer, agora sim, autoridade porque
receberam o “carimbo” do SPF.
b) O segundo fator que passou a interferir como causa tem a ver com a
dinâmica dos grupos locais. As pessoas que realmente são lideranças de grupos
criminosos, ao serem retiradas do seu estado de origem, deixaram um espaço para
novas disputas locais e substituição por outras pessoas na posição deixada vaga. Por
vezes, isso movimentou mais conflitos e crises do que controlou. Como não há
avaliação profunda quanto ao mapeamento estratégico de forças em longo prazo
desses grupos, não se faz ideia das disputas internas, linhas sucessórias, reais
abrangências de território, entre outros aspectos. A retirada de pessoas em momentos
impróprios dessas configurações complexas representam, em algumas oportunidades,
a potencialização da violência e da criminalidade. E, ainda mais, fomenta a preparação
de mais pessoas ocupando posições de poder, uma espécie de job rotation da
criminalidade.
c) A concentração de pessoas de diferentes estados nas prisões federais gerou
contato entre elas. Não apenas dentro da prisão, mas em função da necessidade que
muitos têm de se apoiarem em questões da assistência jurídica e na logística para
visita familiar. Grupos organizados que tinham uma dinâmica apenas regional ou
estadual passaram a ter um contato com grupos de outros estados. Uma das
decorrências é que quando a pessoa presa retorna ao estado de origem, pode
apresentar referências, ideias, estratégias e vantagens por meio dessas novas
conexões. O avanço das parcerias dos grupos maiores do sudeste com os grupos
menores do norte e nordeste pode ter relação direta com esse fenômeno.
d) O SPF se tornou um alvo de alta visibilidade ao reivindicar para si a missão
e vontade de controlar as lideranças e passar a influir em projetos de repressão
estaduais. Nesse caso, no imaginário coletivo, não importa qual foi o resultado
realmente alcançado, mas o quanto se propaga a autoria dele. De certa forma, o
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desejo de representar o rigor do Estado de forma heroica e relativamente isolada
chamou atenção para possíveis demonstrações de poder e enfrentamento de
organizações criminosas, assim como criou uma referência nacional de alta
repercussão para esse fim.
O SPF, assim como as prisões estaduais de segurança máxima, precisam ser
urgentemente repensado no fluxo do sistema penal e na conjuntura do pacto
federativo. Não significa que ele não tenha aportes positivos, que os profissionais que
lá estão não sejam qualificados ou que não sejam bem intencionados, mas o espaço
simbólico e real deste modelo precisa ser resignificado a fim de ser contributivo para a
reversão dos problemas para os quais ele foi criado.
Partindo das problematizações apresentadas sobre a vida nas prisões, a
dinâmica dos grupos organizados e das organizações criminosas, bem como da
resposta reativa e de recrudescimento adotada pelo Brasil, será exposto o recorte das
crises prisionais como ambiente de explicitação das disfunções e distorções desse
estado de coisas.

2. Radiografias das distorções: as crises prisionais

Embora Goffman21, Clemmer22, Foucault23 e Sidman24 entre outros autores,
tenham identificado implicações negativas do encarceramento às pessoas, os meios
de comunicação e muitos políticos brasileiros do século XXI ainda fazem
pronunciamentos pela ostensividade da punição na prisão e pelo prolongamento das
penas privativas de liberdade como meio para solucionar os problemas relacionados à
criminalidade. Essas ideias influenciam e são influenciadas pela opinião de senso
comum da população, que expressa o desejo da repressão violenta aos “bandidos”
através de castigos cruéis, sacrifícios, penas longas, isolamento, ambientes
insalubres, submissão e perda total dos direitos dos criminosos. Porém, Foucault25
revela algumas consequências do processo prisional para a sociedade: as prisões não
diminuem a taxa de criminalidade, pode-se aumentá-la, multiplicá-la ou transformá-la;
a prisão favorece a organização de um meio de “delinquentes”, solidários entre si,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21

	
  GOFFMAN,	
  E.	
  Manicômios,	
  prisões	
  e	
  conventos.	
  São	
  Paulo:	
  Perspectiva,	
  4°	
  edição,	
  1961.	
  
	
  CLEMMER,	
  D.	
  Prisionizacion:	
  in	
  the	
  sociology	
  of	
  punishment	
  and	
  correction.	
  New	
  York,	
  1970.	
  
23
	
  FOUCAULT,	
  M.	
  Vigiar	
  e	
  punir:	
  nascimento	
  da	
  prisão.	
  Petrópolis:	
  Vozes,	
  1987.	
  
24
	
  SIDMAN,	
  M.	
  Coerção	
  e	
  suas	
  implicações.	
  Campinas:	
  Editora	
  Livro	
  Pleno,	
  2001.	
  
25
	
  FOUCAULT,	
  M.	
  Vigiar	
  e	
  punir:	
  nascimento	
  da	
  prisão.	
  Petrópolis:	
  Vozes,	
  1987.	
  
22

12	
  
	
  

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255 1

hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras; as condições dadas às
pessoas egressas do sistema prisional condena-as à marginalização e possível
reincidência criminal; a prisão fabrica “delinquentes” indiretamente ao fazer baixar as
condições socioeconômicas das famílias do preso e pelo tipo de existência que faz
eles levarem (o isolamento nas celas, imputação de trabalho inútil, imputação de
violências, imputação de desconstrução da sua identidade).
Essas

evidências

demonstradas

no

século

passado

por

Foucault

e

corroboradas por muitos outros pesquisadores constituem um arranjo explicativo
importante para as dificuldades enfrentadas pelo sistema prisional brasileiro. Apesar
disso, há uma insistência em atribuir exclusivamente a causas individuais e a inimigos
construídos, que tem suas características alternadas de tempos em tempos, os
resultados do insucesso da política de segurança pública e da política penal. Esses
discursos ficam mais explícitos quando ocorre o que aqui está sendo nominado como
crises prisionais. Elas se constituem nos fenômenos de fragilização, precarização ou
interrupção de uma condição de regularidade do funcionamento dos serviços penais
(prisões, centrais de alternativas penais, centrais de monitoração eletrônica, estrutura
de atenção à pessoa egressa e administração geral), podendo ser agudas ou crônicas.
Nessa concepção, as rebeliões, motins, fugas e outros incidentes podem ser parte da
crise, mas não irão necessariamente desencadeá-la uma vez que para tanto é
necessário que o Estado não tenha capacidade de resposta adequada para essas
circunstâncias.
É possível relacionar alguns indicadores potenciais para falta de capacidade de
resposta do Estado e deflagração de crises prisionais: a) deficiência ou inexistência de
órgãos de controle da política penal (ouvidoria específica, corregedoria específica,
conselho da comunidade, mecanismo estadual de prevenção e combate e outros); b)
deficiência ou inexistência de processo seletivo e de formação continuada dos
servidores penais; c) arranjo institucional da gestão dos serviços penais sem
autonomia, precarizado ou isolado das demais secretarias de estado ou poderes; d)
deficiência

ou

inexistência

de

serviços

de

promoção

da

cidadania

nos

estabelecimentos prisionais; e) desconhecimento ou equívoco de avaliação sobre as
condições e características das pessoas encarceradas; f) ocorrências de violência,
tortura ou mortes envolvendo omissão, conivência ou participação direta de
servidores.
Diante dessa classificação, algumas situações nos sistemas prisionais podem
ser indicadas como crises nos últimos anos: a) 2012 e 2013 - Santa Catarina; b) 2013
13	
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e 2014 – Maranhão; c) 2014 – Paraná; d) 2014, 2015 e 2017 – Roraima; e) Rio
Grande do Norte – 2014, 2015 e 2017; 2016 – Ceará; 2017 – Amazonas.
Nessas oportunidades, a maioria dos estados seguiu um pacote de medidas
reativas de rápido efeito, mas pouca duração: transferência de presos para
estabelecimentos estaduais de segurança máxima e para o SPF; restrição de rotinas
de movimentação interna dos presos com paralisação de atividades, algumas sem
reativação; construção ou instalação de aparatos de segurança; aumento de atuação
da polícia ostensiva nas ruas; e controle de fronteiras. Invariavelmente estavam
presentes nos discursos das autoridades do executivo, legislativo e judiciário, além de
repórteres e comentaristas, explicações relacionadas à disputa de grupos organizados
quanto ao tráfico de drogas ou de armas, disputas de território ou reação de afronta ao
Estado por alguma ação de repressão, bem como a necessidade de endurecimento
penal e demonstração de força dos “cidadãos de bem” e do poder legalmente
constituído.
Infelizmente, governos e populações que se restringiram a medidas dessa
dimensão tem pouca probabilidade de superar as questões estruturais das crises
prisionais e perceber reflexos positivos para uma convivência social com menos
violência. O fenômeno criminal é efeito de muitas causas e penetra em um círculo
vicioso, no qual a própria lei e a execução penal passam a operar ou como fator
criminogênico ou como intolerável meio de opressão. É um grave equívoco a opinião
pública supor que com a edição de leis penais mais severas, com a abordagem
estritamente repressiva e com uma execução penal violadora de direitos será possível
resolver o problema da criminalidade crescente, a tendência é o efeito inverso.

3. Considerações sobre os casos de Santa Catarina e do Maranhão
Entre as crises prisionais relacionadas acima, como forma de exercitar alguns
fatores de análise, convém destacar dois casos que sofisticaram suas medidas de
enfrentamento à crise e avançaram na política de serviços penais no estado: Santa
Catarina e Maranhão. Gostaria de destacar as peculiaridades quanto ao tipo de crise,
características dos grupos organizados e possibilidades de iniciativas a serem
adotadas.
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Santa Catarina, no final de 2012, com cerca de 17 mil pessoas presas e um
grupo organizado hegemônico instalado nas prisões catarinenses, enfrentou um
epicentro iniciado na então chamada Penitenciária de São Pedro de Alcântara,
alimentado por anos de desgaste provocado por uma cultura institucional de tensão e
violência. Esse episódio, e as decorrências dele, desencadearam manifestações em
outros estabelecimentos prisionais, queima de ônibus, ataque a prédios públicos, entre
outros incidentes durante cerca de seis meses. Com um forte esforço governamental,
para além do pacote das medidas repressivas, a Defensoria Pública foi instalada, foi
realizado um mutirão de assistência jurídica, a capacitação dos servidores foi revista,
servidores foram remanejados de postos de trabalho e iniciou-se um processo de
parcerias para implantação de atividades laborais, entre outras medidas.
No caso do Maranhão, no final de 2013, com cerca de 4.300 pessoas presas e
dois grupos organizados com alto nível de tensão, começam a eclodir mortes violentas
no Complexo de Pedrinhas, situação que se estende por certa de dez meses. Com um
desarranjo

institucional

grave,

a

secretaria

responsável

pela

administração

penitenciária havia contratado três empresas que não contavam com adequada
coordenação dos serviços e o ambiente, além de precário, era de insegurança por
conta da rivalidade dos dois grupos. Após uma importante mobilização de todos os
atores estatais num comitê gestor da crise, o Estado iniciou um programa de
reestruturação da secretaria, dos serviços e da separação das pessoas presas.
No primeiro caso as características do conflito envolviam tensões entre
servidores e pessoas presas, deflagrada por uma cultura permissiva de violência
institucional. O grupo organizado além de atuar na defesa dos direitos das pessoas
presas e na assistência de questões básicas, tinha articulação territorial com
atividades para sua sustentação financeira e contava com um preparo interno de
regras, papéis e princípios com relativa sofisticação. No segundo caso, os dois grupos
eram bastante rudimentares na sua estruturação, um deles quase espontâneo e com
lideranças muito jovens o que dificultava qualquer previsão de resposta. Sua
constituição se deu em oposição territorial: como todas as prisões do Maranhão se
localizavam na capital, os presos do interior eram hostilizados ao chegar e obrigados a
pagar favores, entre outros tratamentos que consideravam humilhantes. Em uma
oportunidade reagiram, matando presos da capital. Assim os dois grupos se formaram
e passaram a se enfrentar. Como a administração estava deficiente, não tomou as
devidas providências nem para evitar essa constituição e, muito menos, os confrontos
posteriores, que a cada morte se tornavam mais violentos.
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Nos dois casos, considerando as gestões da crise com medidas de longo
prazo, os grupos organizados se enfraqueceram e outras dinâmicas internas se
estabeleceram no equilíbrio do poder, para qual o Estado precisa estar atento,
compreender e atuar nas novas configurações. Essa análise pode ser realizada de
forma muito mais aprofundada e extensa, no entanto a expectativa na apresentação
desses poucos quesitos ilustrativos é tão somente demonstrar o quão específico é o
contexto de cada arranjo institucional que envolve o sistema prisional; a configuração
dos grupos organizados, seus interesses e capacidades; as possibilidades de atuação
com medidas de prevenção e resposta. A generalização, espetaculização ou
demonização dos grupos organizados não contribui para o enfrentamento das crises
prisionais. É necessário avançar numa avaliação crítica sobre discursos simplistas e
fomentadores do medo que parecem muito mais justificar interesses institucionais,
corporativos ou pessoais do que construir relações sociais baseadas na cultura de
paz. É preciso perguntar, a quem interessa a guerra?
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (Habeas Corpus 118.533) que afastou o caráter hediondo do crime de
tráfico de drogas privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Para alcançar tal objetivo
optou-se por uma abordagem de gênero, enfocando assim a problemática das mulheres
presas por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo este crime responsável por 68% da
população carcerária feminina, além de avaliar, na medida do possível, os impactos da
mencionada decisão no campo prático. Cumpre ainda evidenciar que apesar da mencionada
decisão ser reconhecidamente um avanço e trazer sinais positivos, havendo a possibilidade
de melhorias no tocante ao encarceramento feminino, não pode ser compreendida como
uma vitória definitiva, pois é necessário que sejam desenvolvidas outras medidas que visem
afastar a incidência da pena de prisão, para tornar-se ainda mais eficaz. Foram citadas
algumas medidas que podem auxiliar a decisão, a exemplo da descriminalização e
despenalização, pois são medidas que visam mudar o paradigma proibicionista da guerra às
drogas e afastar a incidência da cultura punitivista, além de demonstrar que a limitação do
uso do direito penal nos conflitos tem o potencial de trazer resultados positivos. Desta forma,
além de explorar criticamente a legislação vigente sobre as drogas, foram apresentados
posicionamentos de doutrinadores e argumentos utilizados pelos ministros na decisão
enfocada.
PALAVRAS-CHAVE: STF. Drogas. Gênero.
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ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the decision handed down by the
Federal Supreme Court (Habeas Corpus 118,533), which removed the heinous nature of the
crime of privileged drug trafficking (Article 33, §4, of Law 11,343 / 2006). To achieve this
objective, a gender approach was adopted, focusing on the issue of women prisoners for
involvement in drug trafficking, with this crime accounting for 68% of the female prison
population, as well as evaluating, as far as possible, the impact of the decision in the
practical field. It should also be pointed out that although the above-mentioned decision is
admittedly a breakthrough and brings positive signals, with the possibility of improvements
regarding female imprisonment, it can not be understood as a definitive victory, since it is
necessary to develop other measures aimed at eliminating the incidence of the prison
sentence, to become even more effective. A number of measures have been cited that may
aid decision making, such as decriminalization and decriminalization, since they are
measures aimed at changing the prohibitionist paradigm of the drug war and removing the
incidence of the punitive culture, as well as demonstrating that limiting the use of criminal law
in have the potential to bring positive results. In this way, in addition to critically exploring the
current drug legislation, there were presented positions of doctrinators and arguments used
by the ministers in the focused decision.
KEYWORDS: FSC. Drug. Gender.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo versa sobre a descaracterização da hediondez no crime de tráfico
de drogas privilegiado, sendo este, aliás, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
(doravante Lei de Drogas).1 Tal providência, será feita desde uma perspectiva de gênero.
Analisar criticamente os fundamentos e o eventual impacto da paradigmática decisão do
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 118.533, de relatoria da Ministra Carmén
Lúcia, será uma de nossos principais objetivos. O afastamento da natureza hedionda, ao
menos na teoria, teria o potencial de realizar mudanças significativas no sistema carcerário
brasileiro, especialmente por ser a lei ora em análise uma das maiores responsáveis pelo
vertiginoso crescimento de nossa população carcerária.

1

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa.
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
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Há mais de uma década em vigência, a Lei de Drogas surgiu com o objetivo de
repreender a produção não autorizada, prevenir o uso indevido, reinserir na sociedade os
usuários, especialmente os dependentes, enfrentar o tráfico ilícito e estruturar políticas
públicas observando suas singularidades morais e religiosas. Ocorre que, não obstante a
“boa vontade” do legislador, o ideário de guerra, na dinâmica das instituições (formais ou
não), continua vigente, atingindo muito especialmente o gênero feminino. Assim, o potencial
de mudança de que é portadora a decisão já mencionada deve interessar diretamente às
reeducandas mulheres, vez que, por conta das disposições legais sobre as drogas, o
encarceramento feminino experimentou um aumento jamais visto na história brasileira (MJC,
2014).
Com o intuito de reduzir a complexidade com a qual se depara, tendo em vista o
tempo e o espaço relativamente escassos de tempo possuído, opta-se por fazer mais um
recorte na análise: o foco residirá na população carcerária do Estado de Alagoas. De um
modo geral, ao fazer uma análise dos dados fornecidos pelo Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias, conclui-se que o tráfico de drogas é o responsável por
aproximadamente 68% do encarceramento feminino (MJC, 2014; SERIS, 2016).
Partindo de uma revisão bibliográfica cujo referencial teórico consistirá em obras da
Sociologia, da Criminologia e da Política Criminal, será trabalhado a hipótese de que a
decisão do Supremo Tribunal Federal, isoladamente, dada a força de um ideário de guerra
historicamente arraigado neste país, terá pouca ou nenhuma influência no sistema
carcerário. Dessa forma, nas páginas que seguem, busca-se analisar os argumentos
utilizados na já mencionada decisão e seus potenciais impactos sobre a preocupante a
situação das mulheres presas sob a alegação de tráfico de drogas.
Ante todo o exposto, para facilitar o acompanhamento da linha de raciocínio sobre o
tema, a pesquisa foi dividida em partes. No capítulo 2 abordou-se o conceito de droga e as
finalidades da lei, expondo as particularidades convenientes. Já no capítulo 3 relatou-se a
situação de vulnerabilidade a que as mulheres são submetidas diante do tráfico de drogas e
do sistema carcerário. Será apresentado alguns dados fornecidos pelo governo com o intuito
de demonstrar a quantidade de mulheres que se encontram encarceradas pelo tráfico de
drogas e quais os prováveis motivos que as influenciaram a envolver-se em crimes. O
capitulo 4 tem o objetivo de analisar criticamente a decisão do Supremo Tribunal Federal na
concessão do Habeas Corpus 118.533, que descaracterizou a hediondez do tráfico de
drogas privilegiado. Tem-se ainda o capítulo 5, onde procurou-se compreender os possíveis
impactos da referida decisão no campo prático.
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No mais, a pesquisa resultou-se de consultas em obras de sociologia, criminologia
e política criminal, que contribuíram para a compreensão da vulnerabilidade das mulheres
diante tráfico. Sendo assim, constatou-se os principais motivos que as influenciaram a entrar
neste âmbito de atuação e quais as conseqüências geradas a partir dos crimes praticados.
2 ANÁLISE CRÍTICA DE ALGUNS ASPECTOS DA LEI DE DROGAS
Antes de explorar a questão principal, faz-se necessário conceituar as drogas.2
Tomando por base o conceito legal, conforme o disposto no artigo 1°, Parágrafo Único, da
Lei de Drogas, consideram-se drogas as substâncias ou produtos capazes de causar
dependência, sendo aquelas especificadas em lei ou relacionadas em listas atualizadas pelo
Poder Executivo da União. Porém, na prática, quem faz a regulamentação do que é
considerado como droga – quem determina o conteúdo dos tipos penais, por consequência
–, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.3 Importa ainda frisar, que a
referida lei dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão
à produção, ao uso e ao tráfico ilícito, de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica.
Percebe-se claramente que a Lei de Drogas brasileira, abriga aquilo que a doutrina
tem denominado de tipos penais em branco, ou seja, dispositivos cujos conteúdos são
propositalmente incompletos, e que, por conta disso, suas efetivações dependem de
complementos de outras normas jurídicas. A utilização desse tipo de dispositivo na
dogmática penal é bastante discutível, vez que, por vezes, coloca em xeque, dentre outros,
o princípio da taxatividade. Os crimes da referida lei são de crimes de perigo abstrato, pois
não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto,
o que também tem sido objeto de discussão na comunidade jurídica (BOTTINI, 2013).
O foco deste estudo, como já foi dito, está no artigo 33 (sem, no entanto, esquecerse do artigo 28, pois nele residem critérios importantes para a diferenciação entre o mero
consumidor e o que comercializa ilegalmente), que elenca uma série de condutas em que o
agente pode incorrer no crime de tráfico de drogas. Segundo Costa (2007, p. 26-27), a
heterogeneidade de condutas que podem ser enquadradas como tráfico de droga é tão
expressiva, que exige um tratamento diferenciado a cada pessoa presa pelo tráfico. Ou seja,
há um leque de condutas que podem inserir o agente no pólo ativo deste crime, tendo como
conseqüência, atendendo-se necessariamente o princípio da individualidade, uma pena que
corresponderá ao verbo que o sujeito preencheu.

2

O termo “drogas” refere-se tão somente àquelas cujo uso e comércio são considerados ilegais, a
exemplo do crack, da maconha, da cocaína, entre outras.
3
o
Vide Art. 66 da Lei 11.343/06, bem como a Portaria SVS/MS n 344, de 12 de maio de 1998.
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Assim, estas condutas estão consubstanciadas em dezoito verbos incriminadores,
que vão desde o plantio, a guarda, o transporte, passando pela industrialização até a venda.
Como se sabe, ao legislador coube determinar os comportamentos proibidos, bem como
suas respectivas sanções, enquanto ao juiz caberá o estabelecimento da relação entre o
comportamento do investigado, proibido em lei, e as circunstâncias de seu contato com a
droga. O problema, em tais casos, é que boa parte dos requisitos para a realização do crime
em comento é de natureza subjetiva.
Na perspectiva de Coelho (2016), esses verbos sugiram para tornar traficante
qualquer pessoa que se aproxime das drogas, além de eliminar a obrigação da polícia de
buscar outras provas contra o suposto comerciante, e por fim, para deixar a polícia com o
poder de julgar quem efetivamente será o traficante.
Tendo em vista as dificuldades apontadas, é preciso diferenciar o que pode ser
considerado como tráfico (artigo 33) e o que pode ser encarado como mero consumo (artigo
28). Eventuais dúvidas, portanto, remetem-se à previsão de critérios estabelecidos no artigo
28. Nesse sentido, como já ressaltado, o conceito de tráfico se vê influenciado pelos critérios
reservados ao consumo, ou seja, há no artigo 28, que define as circunstâncias do consumo,
parâmetros que auxiliam na diferenciação entre ambos. Nesse contexto, o juiz
obrigatoriamente deverá analisar a natureza e à quantidade da substância apreendida, o
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais,
bem como a conduta e aos antecedentes do agente.
Desse modo, é de se concluir que quando houver circunstância social e pessoal
favorável ao sujeito, o mesmo será destinatário das consequências previstas no artigo 28,
tal como é o caso da advertência sobre os efeitos das drogas. Não estará, portanto,
submetido, em qualquer hipótese, no caso de ser encarado como mero consumidor, à pena
privativa de liberdade. Esta, aliás, reservada às hipóteses do tráfico (artigo 33). Nessa linha
de raciocínio, se as condições sociais e pessoais não forem favoráveis ao sujeito,
presumindo-lhe certa marginalidade, restará submetido à pena privativa de liberdade, pois
caracterizará o tráfico de drogas.
Quanto ao consumo pessoal, há atualmente uma grande discussão na comunidade
jurídica. Alguns autores defendem que o porte para consumo próprio de drogas não é
merecedor da tipicidade penal, vez que violaria o inciso X do artigo 5.º da Constituição
Federal, constituindo, também, maltrato ao princípio da lesividade/ofensividade penal.
Sendo assim, há uma espécie de jogo em que de um lado temos autores que versam sobre
as garantias constitucionais previstas, e do outro lado aqueles que legitimam a Lei de
Drogas sob o argumento da saúde pública.
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No que toca o tráfico de drogas privilegiado e a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, é importante mencionar que o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas faz
referência direta ao conteúdo que porta a decisão, pois a mesma consiste em
descriminalizar o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, desde que o indivíduo
cumpra os requisitos, como a primariedade, bons antecedentes, não participação em
atividades criminosas e organizações criminosas.
Diante do debate sobre a inconstitucionalidade do consumo de drogas
consideradas ilegais, Garcia (2012, p. 2) aduz que:
Sendo a posse para o uso pessoal da droga ilícita os limites do próprio tipo,
a saúde do usuário será a única a sofrer abalo. Por sua vez, a Constituição
confere ao indivíduo direito à saúde (art. 6.º, caput), competindo ao Estado
o dever de fornecer os meios para a realização do direito. Como se viu, o
art. 28 da Lei de Drogas convola esse direito em obrigação e pune o
cidadão por abrir mão de seu exercício, o que, por si, faz da criminalização
solução teratológica. Afinal, sanção, na acepção de punição, deve ser
consequência reservada a descumprimento de dever, e o consumidor não
descumpre dever ao drogar-se.

É importante ainda frisar, que o Supremo Tribunal Federal iniciou no dia 20.08.2015
julgamento do Recurso Extraordinário n° 635.659, onde está sendo avaliada a
inconstitucionalidade da previsão do consumo de drogas. O RE é de relatoria do ministro
Gilmar Mendes, que proferiu voto com o intuito de prover o recurso e declarar a
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Justificando seu voto, o ministro relator
expôs que a criminalização estigmatiza o usuário e compromete medidas de prevenção e
redução de danos, além de gerar uma punição desproporcional ao usuário. Nessa mesma
linha tem-se o voto do ministro Edson Fachin, que também se posicionou pela declaração
de inconstitucionalidade. O julgamento se encontra paralisado por conta de um pedido de
vistas.
Está se discutindo, portanto, a problemática sobre a legitimidade do Estado tornar
crime a realização de conduta que tem potencial de causar mal à própria saúde do usuário.
Ora, de acordo com a contemporânea teoria do bem jurídico-penal, é imprescindível que a
conduta, para interessar ao Direito Penal, ultrapasse a esfera do próprio autor. É de se
concluir, pelo que fora argumentado, que não há como criminalizar o uso de drogas, vez
que, tal comportamento só ofende à própria saúde do usuário – nesse mesmo prisma, temse a autolesão e o suicídio, que não são considerados crimes.
É essa diferenciação, pelos critérios essencialmente subjetivos, como já fora
apontado, que tem sido uma das maiores dificuldades no campo prático, vez que, na dúvida,
as autoridades constituídas têm optado pelo enquadramento no tráfico de drogas, o que
impacta consideravelmente no crescimento da população carcerária. No entanto, a
determinação de critérios objetivos, como ocorre, por exemplo, em Portugal (FRANÇA
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JÚNIOR, 2016), pode não ser o suficiente para resolver as complexidades existentes. Com
base nessa dificuldade, Shimizu e Cacicedo (2016, p. 8-9) afirmam:
A diferenciação entre traficante e usuário é meramente circunstancial,
sendo que a diferenciação objetiva por meio de critérios quantitativos não
dá conta dessa complexidade presente na realidade empírica, resta à
conclusão de que, estando o sistema penal baseado sobre alicerces
ideológicos discriminatórios e classistas, o estabelecimento de critérios
objetivos de reforço do discurso diferenciador entre traficante e usuário
poderá significar, mais que uma medida inócua, um verdadeiro retrocesso
quando se tem por objetivo o enfrentamento do encarceramento em massa
da pobreza.

Na atual política de drogas brasileira, em tese, é possível afirmar que o uso
individual não constitui crime 4 apenado com pena privativa de liberdade (OLIVEIRA, 2012),
pois tem sido encarado como uma questão de saúde pública5 (WINTER, 2017), e requer um
tratamento diferenciado do sujeito tido como usuário. Essa perspectiva ganha destaque com
o advento da Lei das Penas Alternativas (9.714/98), que prevê a aplicação de penas
restritivas de direitos aos usuários, abolindo a incidência da pena privativa de liberdade
nestes casos.
As penas restritivas de direito podem ser aplicadas aos usuários com o escopo de
conscientizá-los dos males a que estão sujeitos, o que deveria servir para caracterizar seu
viés essencialmente não punitivo. Desta forma, como já foi dito, o STF está julgando o RE
635.659 para descriminalizar o uso pessoal de forma ampla, ou seja, para que os usuários
não sejam submetidos a nenhum tipo de pena, inclusive as restritivas de direito.
A já apontada dificuldade no estabelecimento de critérios mais claros e seguros
entre comerciantes e usuários tem levado ao cárcere várias pessoas que, na realidade, não
são comerciantes, mas usuários. No caso das mulheres o problema se agrava, vez que o
simples fato de conviverem com seus companheiros que atuam no comércio ilegal de
drogas acaba também servindo para, de alguma maneira, envolvê-las (COSTA, 2007). A
maioria dos envolvidos, quando surpreendidos, ao portarem pequenas quantidades de
drogas, mesmo que não possuam nenhum antecedente criminal, acabam logo sendo
taxados como “traficantes”, especialmente por atenderem ao estigma já instalado: negro,
jovem e pobre.

4

Há divergência acerca da criminalização do uso individual de drogas. Luiz Flávio Gomes entende
que o uso individual de drogas não constitui crime, pois ninguém pode ser punido por fazer mal a si
próprio. Em pensamento oposto, Fernando Capez defende que o fato continua a ter natureza de
crime, na medida em que a própria lei o inseriu no capítulo relativo aos crimes e as penas.
5
Considerando-se o contexto de marginalização em que se encontram atualmente boa parte dos
consumidores dependentes de drogas, e justamente por ser considerada uma questão de saúde
púbica, não deve ser admissível que tratamento seja imposto de forma obrigatória, é necessário a
aproximação para o consentimento dos principais envolvidos. Vale ressaltar que este tratamento é de
extrema relevância no âmbito dos usuários.
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No mais, perceber-se-á, no capítulo seguinte, que as mulheres possuem uma
grande vulnerabilidade diante deste crime e acabam entrando cada vez mais nesta imersa
problemática do tráfico de drogas e sofrendo profundamente as conseqüências geradas a
partir de tais atos.
3 PARTICIPAÇÃO E ENCARCERAMENTO DAS MULHERES NO TRÁFICO DE DROGAS
Há tempos as ciências sociais vêm desenvolvendo estudos de gênero,
especialmente

para

procurar

discutir

o

papel da

mulher dentro

da

sociedade

contemporânea. Ainda existem fortes resquícios de um ambiente que foi construído com
base no patriarcalismo, onde legitimou-se o papel de dominação do homem, sendo este
mais valorizado que o papel feminino, gerando, com isso, relações de gêneros desiguais. É
o que se tem procurado mudar ao longo dos tempos, a partir de estudos que visam a
igualdade entre os gêneros.
Com uma sociedade que se encontra cada vez mais imersa na problemática das
drogas, importa-se buscar compreender as circunstâncias que levam as mulheres a se
verem envolvidas com os aspectos negativos do consumo e do comércio ilegal.
Resumidamente, são essas as circunstâncias que figuram como as principais motivadoras
do encarceramento feminino. Portanto, a comercialização de drogas ilícitas deixou de fazer
parte apenas do mundo masculino. A inserção das mulheres nesse contexto desperta para a
necessidade de estudos que se debrucem acerca desta realidade.
No Brasil, a questão de gênero tem sido historicamente ignorada nos estudos
relacionados ao sistema de justiça penal, o aumento desproporcional do encarceramento
feminino passou a requisitar uma maior atenção. Para Elaine Costa (2015), se pensar no
impetuoso aumento nos dados do encarceramento apenas num aspecto masculino, significa
reforçar uma concepção androcêntrica do problema prisional, principalmente se levar em
consideração que o encarceramento feminino no Brasil ocorre mais rápido que o masculino,
mesmo sendo inferior em números absolutos.
Portanto, entender as diferenças de gênero no contexto do sistema prisional
simboliza um passo significativo para a construção de políticas públicas que atendam às
necessidades dessas mulheres, de forma que proporcione melhorias durante a execução da
pena como também a efetivação da reintegração social.
Sendo assim, quando se pesquisa sobre o encarceramento – mantendo-se a
perspectiva de gênero –, não se pode esquecer de averiguar os fatores que contribuíram
para a entrada massiva das mulheres nesse contexto. O desemprego, desigualdade social,
dificuldades financeiras, fatores psicológicos e às vezes até patológicos, a relação afetiva,
podem contribuir para esse processo de criminalização. Ante o exposto, Pimentel (1985, p.
289) aponta que:
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São praticamente desconhecidas as causas do crime e, por via de
conseqüência, desconhecidas são as causas do aumento de sua incidência.
Conhecem-se, estatisticamente, alguns fatores do delito, entre os quais,
sem dúvida alguma, estão a pobreza e a falta de instrução e de
adestramento para o trabalho.

Segundo os dados fornecidos pelo Governo Federal (MJC, 2014), o chamado
tráfico de drogas é o crime que mais encarcera pessoas no Brasil, sendo responsável
especialmente pela grande quantidade de mulheres que estão encarceradas atualmente.
Como já foi dito, aproximadamente 68% das mulheres aprisionadas estão envolvidas com o
tráfico de drogas (MJC. 2014). Nesse enfoque, Costa e Santos (2016) dizem que este
percentual indica a necessidade de se pensar com maior atenção os sentidos e os efeitos
sociais e subjetivos do aprisionamento feminino, principalmente diante das peculiaridades
da atuação feminina no tráfico de drogas.
Destaque-se, portanto, que a população carcerária feminina teve um aumento
significativo entre os anos 2000 e 2014, quando a população absoluta de mulheres
encarceradas no sistema penitenciário cresceu 567%, chegando a totalizar 37.380
mulheres. Os dados contrastam com relação ao encarceramento masculino, que nesse
mesmo período aumentou 220% (MJC, 2014). Embora o envolvimento das mulheres nos
referidos fatos seja menor em relação à participação dos homens, os dados mencionados
demonstram que há aumento significativo e preocupante do encarceramento feminino por
conta das drogas. Nesse sentido, Jacinto, Mangrich e Barbosa (2009) aduzem que:
É perceptível que, com o passar dos anos, desenvolveu-se uma ampliação
da criminalização secundária quanto às condutas de tráfico de drogas
envolvendo mulheres, passando a serem estigmatizadas, alcançadas, e
selecionadas pelo sistema punitivo, de forma freqüente.

Acerca desse processo, Costa (2015) aponta que esses dados são importantes
indicativos de um problema que tem pouca ou nenhuma visibilidade nos estudos sobre o
encarceramento. Devido a quantidade de mulheres presas ser inferior aos homens, o
problema do encarceramento é levado apenas sob a análise masculina, de modo que
compromete a avaliação das condições de encarceramento feminino pelos órgãos
responsáveis, além de dificultar a concretização de políticas públicas de gênero, que levem
em consideração as peculiaridades do sexo feminino durante o encarceramento. Ainda
sobre o encarceramento feminino, Costa e Santos (2016, p. 400) afirmam que “a situação
das mulheres aprisionadas apresenta peculiaridades que muitas vezes são ignoradas em
razão da população total ainda possuir um número absoluto bem inferior dos presos
masculinos.”
Segundo uma das hipóteses apresentadas por Costa (2007), as mulheres têm se
associado ao problema das drogas por uma motivação não raramente amorosa, ou seja,
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acabam ingressando em atividades ilegais, na maioria das vezes, por conta dos sentimentos
que nutrem por seus parceiros.
De um modo geral, o que se percebe é que os homens são os protagonistas,
enquanto as mulheres atuam como coadjuvantes, ocupando, na maioria das vezes, uma
posição dita inferior, realizando serviços “mais fáceis”, como atividades no pequeno varejo,
algumas vezes como forma de promoverem a subsistência de sua família, outras em razão
da necessidade de manutenção da dependência, outras em razão do vínculo afetivo que
possuem ou até mesmo como forma de empoderamento social.
O perfil de boa parte dessas mulheres atende a um estigma formado por
características as quais já nos referimos: em geral são jovens, negras e pobres, além de
possuírem filhos, baixo grau de escolaridade e exercerem atividades laborais de modo
informal em período anterior ao encarceramento. Sendo assim, Jacinto, Mangrich e Barbosa
(2009) dizem que:
As mulheres que fazem parte do quadro de encarceradas do Presídio
Feminino por tráfico de drogas geralmente são oriundas de localidades
marginalizadas, não que esta seja uma causa do crime, mas, pelo contrário,
essas mulheres são presas fáceis da seleção do sistema punitivo.

Como se percebe, é preocupante a incidência da criminalização de mulheres com o
perfil descrito, pois a mulher é geralmente vista como uma pessoa dócil e incapaz de
cometer crimes, logo, após o cometimento de um delito ela passa a ser vista pela sociedade
com bastante estranheza, vez que elas sempre foram apontadas como vítimas do delito e
não como autoras. Sendo assim, a mulher que o pratica rompe não só com a lei penal, mas
também com as normas sociais e com o papel que lhe foi atribuído culturalmente. Desta
forma, ela realiza uma dupla transgressão, motivo pelo qual ela é duplamente penalizada
quando entra nas esferas de controle.
Nas palavras de Andrade (2014), a mulher torna-se vítima da violência institucional
plurifacetada do sistema, que expressa e reproduz, por sua vez, dois grandes tipos de
violência estrutural da sociedade: a violência das relações sociais capitalistas (a
desigualdade de classe) e a violência das relações sociais patriarcais (traduzidas na
desigualdade de gênero), recriando os estereótipos inerentes a essas duas formas de
desigualdade. Esses tipos de violência degradam e enfraquecem ainda mais o papel da
mulher na sociedade, vez que a desigualdade de classe é um fator que fomenta a
criminalidade e a desigualdade de gênero insere a mulher em condição de inferioridade
diante da figura masculina.
Os resquícios do patriarcado, o preconceito e a exposição midiática, fazem com
que as mulheres sejam taxadas de uma forma negativa, passando a ser mal vistas pela
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sociedade e, assim, as consequências do delito que elas cometeram ultrapassam a pena e
atingem a vida pessoal de maneira especialmente intensa. Segundo Delchiaro e Carlos
(2016), “o preconceito é ainda mais pesado no caso das mulheres, sobre as quais pesa,
além da ilicitude do ato, o julgamento moral pela não adequação ao papel tradicionalmente
feminino, identificado com serenidade e obediência às regras sociais”.
Diante do cenário descrito, não é de se estranhar que a mulher encarcerada seja
menos visitada que os homens, além de acabar perdendo, na maioria das vezes, o seu
relacionamento amoroso por não estar perto de seu companheiro (RODAS, 2017). Já na
situação contrária, ou seja, quando o homem é preso, a mulher (seja a esposa, a filha ou a
mãe) costuma não o abandonar, costumam, portanto, manter a casa e cuidar dos filhos até
que o companheiro tenha sua liberdade reestabelecida. Desse modo, é possível equiparar o
encarceramento feminino com o masculino. A sensibilidade, as emoções, o impacto social, a
vulnerabilidade ante o cárcere, tendem a fazer com que a mulher sofra mais quando
encarcerada.
Consoante a experiência obtida pela criminalista Maíra Fernandes durante sua
função no Conselho Penitenciário:
Os presídios femininos são cemitérios de mulheres vivas. As visitas às
mulheres presas são raríssimas. Visitas íntimas, então, quase não existem
para mulheres. A maioria das cadeias femininas nem tem espaço para isso.
Na maior parte das vezes, o namorado ou marido abandona a mulher
quando ela é presa. Às vezes isso ocorre porque ele tem medo de também
ser encarcerado. Outras vezes, o companheiro também está preso, outras é
abandono mesmo e ponto.[...]. O princípio de que nenhuma pena
ultrapassará a pessoa do condenado não se aplica nesses casos, pois as
penas das mulheres passam para toda a família. Muitas vezes, a mulher é
presa e ninguém de sua família é avisado por vários dias. Quando você
conversa com detentas, a primeira coisa que elas perguntam é “como está o
meu filho?”. É de cortar o coração. Fora a falta de suporte material (Apud
RODAS, 2017).

Ao contrário do que determina a Constituição Federal, as penas ultrapassam a
pessoa da mulher e punem drasticamente as suas famílias. Sem a figura da mãe, os filhos
ficam desamparados e, muitas vezes, acabam sendo aliciados ao cometimento de crimes.
Isso, aliás, é o que afirma Maíra Fernandes (Apud RODAS, 2017).
Muito embora a legislação contemple diversos aspectos importantes para a
reintegração social dos encarcerados, não há proteção legal específica para a reinserção
social da mulher, sobretudo no mercado de trabalho – e o que já era um problema anterior
ao cárcere, torna-se ainda mais grave após o cumprimento da pena. As singularidades
femininas são negligenciadas a todo momento, não só na execução da pena, como também
na legislação e nas políticas públicas brasileiras, o que gera nas mulheres libertas do
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cárcere uma condição de fragilidade social, sendo ainda mais negligenciadas com a
superlotação carcerária.
Deve-se atentar também para a seletividade penal, ou seja, o sistema penal
encarcera com mais freqüência aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Segundo
Maglioni (2011):
O Sistema Penal revela-se potencialmente seletivo tanto no momento em
que define as condutas que deverão ser consideradas ilícitas quanto no
momento em que escolhe quem deverá ser responsabilizado por praticar
essas condutas, bem como quando escolhe sobre quem incidirá a sanção
estatal.

Além da seletividade penal, tem-se a superlotação carcerária, que é um fator que
gera muita discussão, sendo assim, analisando além do viés punitivo estatal, culturalmente
cravejado até nas democracias mais avançadas, o encarceramento em massa propala um
Estado Violador de direitos humanos. Devido ao grande crescimento da população
carcerária ser maior que os avanços estruturais do Estado, as garantias processuais e os
direitos necessários à execução da pena são violados, visto que esses direitos são
obrigações do Estado – responsável pela proteção à vida e a integridade física e moral dos
encarcerados.
Diante das problemáticas descritas acima, percebe-se que este crime afeta
diretamente as mulheres, que além de sofrerem os efeitos cruéis da pena, também tem seus
direitos negligenciados a todo tempo durante o cumprimento da pena. Sendo assim, com o
intuito de tentar modificar o cenário atual que se encontra o sistema carcerário, ver-se-á
alguns dos argumentos utilizados para conceder a decisão a qual esta pesquisa remete-se.
4 DESCARACTERIZAÇÃO DA HEDIONDEZ NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
A natureza jurídica do tráfico de drogas é um assunto polêmico, que tem sido foco
de constantes discussões entre os juristas e estudiosos, pois a omissão do legislador acerca
deste tema estava causando insegurança jurídica na doutrina, além das oscilações dos
tribunais em suas decisões. Sendo assim, levou-se a referida discussão a nossa Suprema
Corte, que diante da questão que lhe foi apresentada, precisou analisá-la profundamente.
A discussão consiste em saber se o tráfico de drogas na modalidade privilegiada
(Artigo 33, §4) pode ser considerado ou não hediondo. A Constituição Federal dispõe em
seu artigo 5º, inciso XLIII, que a lei considerará como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Porém, ao levar em conta a hediondez no
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crime de tráfico de drogas, não se pode afirmar que o mesmo é considerado crime
hediondo, mas equiparado, segundo as previsões da Lei 8.072 de julho de 1990.
Assim, o legislador concedeu tratamento diferente ao tráfico de drogas,
equiparando-o aos crimes hediondos, e com isso, estabeleceu critérios severos para
progressão de regime, além de proibir o pagamento de fiança, vedação de anistia, graça e
indulto, estabeleceu critérios mais rígidos para a concessão do livramento condicional, além
de sugerir que os condenados por crimes hediondos e seus equiparados tenham uma certa
presunção de periculosidade. Veiga e Silva Neto (2016) dizem que “crime hediondo é a
antítese de padrões éticos de comportamento sociais, cujos autores são perversos em grau
extremo e de alta periculosidade”.
Diante da discussão apresentada, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas
Corpus 118.533/MS, impetrado pela Defensoria Pública da União, questionando a decisão
do Superior Tribunal Justiça, a qual determinava que o privilégio previsto no §4º do 33 artigo
da Lei de Drogas não teria o condão de descaracterizar a hediondez do delito de tráfico de
drogas, só incidindo na terceira fase de fixação da pena, como uma causa especial de
diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique a atividades criminosas, nem integre organização voltada a esse fim.
O Habeas Corpus foi impetrado pela Defensoria Pública da União,com pedido de
liminar em favor de Ricardo Evangelista Vieira de Souza e Robinson Roberto Ortega, os
quais foram condenados como incursos no artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei de
Drogas. Objetiva-se, na presente impetração, o afastamento do caráter hediondo do
denominado tráfico privilegiado (Artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas), de modo que
incida, para efeito de progressão no regime de cumprimento da pena, o requisito temporal
de 1/6, e não o de 2/5 a que se refere a Lei nº 8.072/90 (artigo 2º, parágrafo 2º).
Na relatoria do caso, Ministra Carmén Lúcia, demonstrou-se favorável em afastar o
caráter hediondo deste crime, votando em conceder a ordem no Habeas Corpus e afastar o
caráter hediondo na hipótese de tráfico privilegiado, pois, para ela, o tráfico de drogas
privilegiado não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de drogas. O
julgamento foi iniciado em junho de 2015, porém, a votação foi interrompida com o pedido
de voto-vista do ministro Edson Fachin, o qual se pronunciou pela denegação da ordem,
ao argumento de que a causa de diminuição de pena, prevista na Lei de Drogas, não era
incompatível com a manutenção do caráter hediondo do crime. Posteriormente, após o
pedido de vistas, o ministro analisou o Habeas Corpus e mudou seu voto, emitindo
posição favorável ao HC. Consoante Fachin (MIGALHAS, 2016), só pode qualificar um
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crime como equiparado a hediondo se houver previsão legal e estrita, portanto, para ele,
o legislador não pretendeu incluir o tráfico minorado no regime dos crimes hediondos.
Ainda nesse contexto, o ministro Edson Fachin sustentou que não se trata de
atribuir ao tráfico privilegiado o caráter de infração de menor potencial ofensivo, ou de
afirmar que o tempo de pena confere direito subjetivo aos benefícios. Para ele, trata-se, tão
somente da gravidade do crime e a extensão da necessidade de punição penal, extraindo
que o tratamento equiparado a hediondo configuraria flagrante desproporcionalidade
(GALLI, 2016).
Já o Ministro Ricardo Lewandowisk abordou algumas questões fáticas, tais como
dados estatísticos que comprovariam que a descaracterização da hediondez do tráfico
privilegiado levaria à soltura de 45% das mulheres presas. Lewandowisk ainda ressaltou os
impactos fáticos da referida decisão, como a possibilidade de conceder o indulto e
comutação, afirmando que o alto número de encarceradas pelo cometimento deste crime
decorreria da própria crise econômica que o país enfrenta (VEIGA; SILVA NETO, 2016).
Após o voto do ministro Edson Fachin, os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber
seguiram-no, no sentindo de prover o Habeas Corpus. Ricardo Lewandowski e Celso de
Melo também votaram favoráveis a concessão do HC. Em contrapartida, o ministro Luíz
Fux, reforçou o seu voto, em razão do reconhecimento do caráter hediondo do referido
crime, além deste, os ministros Marco Aurélio e

Dias Toffoli afirmaram que

reconhecimento da hediondez foi uma opção normativa pelo legislador, portanto, deve -se
manter o caráter hediondo. Por maioria absoluta dos votos, tendo oito votos favoráveis e
apenas três votos contrários, decidiu-se que o §4º do artigo 33 da Lei de drogas não deve
ser considerado de natureza hedionda.
O principal argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para conceder a
ordem foi à desproporcionalidade em tratar o tráfico de drogas privilegiado como equiparado
a hediondo e a violação dos princípios da isonomia e individualização da pena, quando
estabelece grande rigor punitivo e processual para todos os agentes que praticam o tráfico
de drogas. Sendo assim, o ministro Edson Fachin diz que:
Reconhecer o tráfico privilegiado de drogas como crime hediondo é
consentir que a lei ordinária atribua ao traficante eventual punição penal
mais grave que a aplicada ao indivíduo que se incorpora definitivamente ao
exercício do tráfico de drogas, violando assim os limites que gerenciam
legislação penal (Apud GALLI, 2016).

Salo de Carvalho (Apud RODAS, 2017) afirma, aliás, numa perspectiva bem mais
ampla, que não há justificativa para que o tráfico de drogas seja considerado crime
hediondo. Para ele:
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A conduta do tráfico, é uma conduta de comércio como qualquer outra. Se
dispensar a substância, é uma conduta de comércio normal, e colocando a
ilegalidade, é como a conduta de contrabando, de descaminho. A
demonização dessas substâncias acaba explicando esse excesso, esse
abuso que é a criminalização, e a hediondez é a criminalização mais grave
que nós temos. Se pensarmos numa escala de gravidade das condutas,
olharmos para as penas aplicadas e pelo tratamento legal, o comércio de
drogas é um dos crimes mais graves que temos no nosso ordenamento
jurídico.

Sendo assim, de acordo com a decisão, o indivíduo que for réu primário, de bons
antecedentes, que não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organizações
criminosas – sendo estes requisitos cumulativos -, adquirirá alguns privilégios, dentre eles, o
direito a concessão de graça, anistia e indulto, desde que cumpra os outros requisitos e
redução do tempo de cumprimento da pena para progressão de regime.
Percebe-se que a descaracterização da hediondez do tráfico de drogas privilegiado,
é importante para as mulheres, já que a guerra às drogas fez com que, em 15 anos, se
aumentasse em 500% o número de mulheres encarceradas no Brasil (Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN), e a maioria dessas mulheres
efetivamente foram condenadas pelo mesmo crime, o do artigo 33, §4º, da lei de drogas, é o
que afirma Coelho (2016), juiz da vara de execuções penais de Manaus.
Conforme acentua Salotti e Borges (2016) a já mencionada decisão tem um teor
positivo, embora precise de outros métodos como complementação, pois, para eles:
Em um país no qual o crescimento do encarceramento de mulheres supera
exponencialmente o de homens e no qual o crime de tráfico figura, de longe,
como a maioria dos crimes tentados e consumados, uma decisão desse
teor é sinal de vitória, tanto dos órgãos oficiais, especialmente da
Defensoria Pública, quanto da sociedade civil, amparada, sobretudo, pelos
movimentos contra o encarceramento e pelos direitos das mulheres.
Entretanto, há de se considerar que, apesar de a decisão, à primeira vista,
implicar uma flexibilização no enfrentamento da presente problemática,
ainda existem muitas barreiras a serem transpostas.

De acordo com Perete (2010), a anistia está “prevista na Constituição Federal e no
Código Penal, configurando-se como uma excludente de punibilidade.” Ou seja, trata-se de
um esquecimento jurídico do ato ilícito, tendo como objeto os fatos definidos como crimes,
não as pessoas, podendo ser aplicada a qualquer momento - antes ou depois da
sentença. Nesse contexto, a autora mencionada também diz que:
A graça e o indulto juntamente com a anistia são formas de extinção da
punibilidade (art.107, II, CP). A graça destina-se a pessoa determinada e
não ao fato, já o indulto, é uma medida de caráter coletivo. [...]. A graça,
considerada como um indulto individual pode ser total, quando alcança
todas as sanções impostas ao condenado, ou parcial, quando ocorre a
redução ou substituição da sanção e possui por objeto os crimes
comuns. [...]. O indulto propriamente dito, ou indulto coletivo, destina-se a
um grupo determinado de sentenciados e inclui os beneficiários tendo em
vista a duração das penas que lhe foram aplicadas, além de outros
requisitos subjetivos que poderão ser estabelecidos por lei.
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Acerca destes benefícios, Salotti e Borges (2016) apontam que para a concessão
desses direitos é necessária uma atuação conjunta dos agentes do poder público, senão
vejamos:
A concessão deste benefício será objeto de pedidos de advogados e
defensores públicos e do julgamento de magistrados de primeira instância,
que estão acostumados a empregar uma interpretação diversa da que lhe
foi atribuída pelo STF. Desse modo, a liberdade das mulheres acusadas de
tráfico habitual dependerá, mais do que nunca, da atuação desses agentes.

No julgamento que fora enfocado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, o que
mais importou, além das pertinentes discussões jurídicas, foi o aspecto fático-sociológico
que o tema engloba, pois, como já explanou-se, possui uma grande relação com o
encarceramento feminino, vez que é o tráfico de drogas o que mais lhes tem afetado.
Entretanto, uma política criminal verdadeiramente desencarceradora deveria ser
adotada, sem rodeios, pelo Poder Legislativo, que muitas vezes não o faz por não se
constituir como interesse majoritário, vez que a maior parte dos parlamentares parecem
aderir ao movimento punitivista. Por fim, ressalta-se mais uma vez que os esforços para a
melhoria civilizacional de nossa sociedade devem ser comuns a todos os Poderes, não
sendo demais ressaltar a sinalização positiva do Poder Judiciário na problemática do
encarceramento em massa (além da decisão enfocada, vide o julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o
Supremo Tribunal Federal, que constatou a existência de um “estado de coisas
inconstitucional” no sistema carcerário brasileiro).
5 POSSÍVEIS IMPACTOS DA DECISÃO NO CAMPO SISTEMA CARCERÁRIO FEMININO
A mencionada decisão referida no capítulo anterior tem o potencial de desencadear
impactos positivos na problemática do encarceramento feminino. Entretanto, é bom que se
diga desde logo que não haverá mudanças se depender exclusivamente da decisão emitida
pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar das dificuldades e da tradição cultural ainda
influenciado pelo patriarcalismo, é evidente que a já mencionada decisão, embora não tenha
sido específica, importa no debate para a criação de um ambiente favorável ao
enfrentamento das questões de gênero, sobretudo na formulação de políticas públicas.
Nos relatos do capítulo 3, percebe-se que a mulher se envolve no tráfico, na
maioria das vezes, devido às relações amorosas que mantém ou como fonte de
subsistência. Sendo assim, consoante o posicionamento de Sérgio Sobrinho (2017), é
necessário que além da decisão, providências e ações respaldadas pela lei sejam aplicadas
e cumpridas pelo sistema prisional, visto que são geradoras de efeitos positivos. Como
exemplo, tem-se a fiscalização permanentemente nos estabelecimentos prisionais e a
disponibilidade de itens básicos de subsistência; oferta de trabalho, estudo, capacitação
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profissional, atendimento de saúde e assistência judiciária além de reintegrar o preso ao
convívio familiar e social.
A decisão traz certa esperança e sinais positivos, havendo a possibilidade de
melhorias no tocante ao encarceramento feminino. Porém, recomenda-se também buscar
saídas para a tendência de banalização da pena, ou seja, precisa-se da implantação de
medidas como esta, que vise afastar a incidência da pena de prisão. Essas novas medidas
podem ser pressionadas para que mude o entendimento no Supremo Tribunal Federal,
alegando que novas jurisprudências podem servir como estímulo na criação de novas
políticas criminais.
É necessário esquecer um pouco a idéia de que o uso do Direito Penal,
especificamente a privação da liberdade, será capaz de conter as consequências dos riscos
gerados pelo cometimento de crimes, isso ocorre porque os poderes – executivo, legislativo
e judiciário – brasileiros estão envoltos em uma cultura extremamente punitivista.
Consoante França Junior (2017), as autoridades criaram um verdadeiro Estado de
Prevenção, pois diante do medo generalizado de vitimização e das frustrações geradas por
conta das promessas de justiça social não cumpridas, alguns sacrifícios têm sido
anunciados como necessários. Isto é, a título de boas intenções, o enrijecimento do
tratamento com os encarcerados, obstaculizando o acesso aos instrumentos democráticos
de defesa, além de alargar os estigmas durante o contato com o sistema criminal.
É possível afirmar que não se percebe progresso relevante nas últimas décadas
com as iniciativas ditas desencarceradoras. Dessa maneira, França Junior (2017) aduz da
perspectiva abolicionista, que “não é tentando impor determinadas medidas ao sistema
criminal que o conseguiremos deter, mas lhe retirando completamente a possibilidade de
incidir sobre os conflitos”.
Sendo assim, no cenário dessa crise anunciada do sistema prisional brasileiro, a
descriminalização das drogas é uma das medidas que se forem acatadas pelo judiciário
poderá trazer a redução do encarceramento feminino.
Ante o exposto, faz-se necessário demonstrar, que diante das circunstâncias
apresentadas a respeito da população carcerária e do sistema prisional, especificamente
nos casos de mulheres encarceradas pelo tráfico de drogas, seria interessante um olhar
mais interessado sobre o abolicionismo penal – movimento contemporâneo de política
criminal -, vez que este movimento visa alterar a atual concepção sobre o Direito Penal,
demonstrando que o melhor caminho a seguir é a descriminalização e despenalização
máximas, evitando encarcerar pessoas a pretexto de castigá-las ou promover sua
recuperação.
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Percebe-se que a criminologia crítica já mostra há várias décadas que não existiu
em nenhum momento da história correlação entre aumento da repressão e diminuição da
criminalidade (RODAS, 2017). Sendo assim, acreditar que o aumento das penas, o
encarceramento em massa, a construção de unidades prisionais e contratação de policiais
são medidas efetivas para gerar segurança é ter, segundo se pensa, uma visão limitada do
que significa segurança pública. Abolir penas e práticas punitivas é também um passo
importante, que caminha em busca de um mundo com mais liberdade.
Portanto, a descriminalização seria o ponta-pé inicial para uma serie de efeitos
positivos na sociedade e para as encarceradas. Acerca do julgamento, Gallassi e Tófolli
(2016) mencionam que:
Se aprovada, essa medida possibilitará, além do desejável efeito no
desencarceramento, aproximar as pessoas que fazem uso problemático de
drogas do sistema de saúde, e provocará um benefício questionamento da
população acerca das graves distorções historicamente construídas sobre o
suposto efeito virtuoso da política de proibição e de guerra às drogas.

É necessário que se pense em alternativas, visto que, em cem anos de proibição
não conseguiu conter ou diminuir o consumo e a produção das drogas. Diante da proposta
de descriminalização, Luciana Boiteux (2010) diz que:
É mais do que urgente a mudança desse paradigma proibicionista da guerra
às drogas, que se mostrou caro e ineficaz, como o trágico exemplo do
México. Há alternativas descriminalizadoras que podem ser aplicadas e que
trarão, como consequências, menos gastos públicos com repressão e
melhor qualidade de vida aos usuários, além de maior acesso ao sistema de
saúde. [...]. É preciso mudar a mentalidade e trabalhar com evidências
científicas, deixando de lado o discurso do medo e da guerra, que proliferou
nos últimos anos e que tenta legitimar a política proibicionista, a qual não
mais se sustenta racionalmente.

Por fim, a descaracterização do caráter hediondo deste crime desencadeia novos
aspectos, além da diminuição da pena, traz privilégios para as mulheres, como a concessão
de anistia, graça, indulto, sursis, de penas menores, além de conceder um lapso temporal
menor para a progressão de regime e obtenção do livramento condicional.
A anistia, graça e indulto – já delineado no capítulo anterior -, poderá ser concedido
as mulheres dentro dos limites estabelecidos na lei, porém, deverá haver pedido de
advogado ou defensor público para que estes sejam conferidos. Outro direito decorrente da
decisão é a suspensão condicional da pena – SURSIS, que consiste na suspensão da
execução da pena privativa de liberdade, desde que a mulher condenada se adeque aos
requisitos da lei, e se comprometa a cumprir as condições que lhes forem atribuídas, este
instituto visa reeducar as condenadas, impedindo que aquelas em que cuja pena não
ultrapasse dois anos seja privada de sua liberdade.
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No entanto, cumpre evidenciar que apesar da decisão ser reconhecidamente um
avanço e trazer alguns benefícios, não pode ser compreendida como uma vitória definitiva.
Pode, portanto, se tornar apenas um paliativo, caso não haja a criação de políticas criminais
mais eficazes. Sendo assim, apesar dos benefícios ofertados pela decisão, ainda é cedo
para analisar os efeitos que incidirão sobre as encarceradas pelo tráfico privilegiado de
drogas, claro que devem ser positivos, mas é necessário analisar como os julgadores
aplicaram isso na prática.
6 CONCLUSÃO
Fora observado que a utilização da Lei de Drogas é responsável por mais da
metade das mulheres encarceradas, totalizando, em Alagoas, 68% da população carcerária
feminina. Sendo analisado que os fundamentos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Habeas Corpus 118.533 pode ser considerada um avanço, contudo, deve ser
acompanhada de outras medidas para que produza efeitos positivos e, por consequência,
reduza o encarceramento, especialmente o feminino.
Sob essa perspectiva, faz-se necessário afastar a incidência da cultura punitivista e
entender que a limitação do uso do direito penal nos conflitos tem o potencial de trazer
resultados positivos, além de analisar que existem outras medidas que podem ser eficazes,
como a descriminalização e despenalização. Não obstante tal potencial, é preciso esperar
um pouco mais – por se tratar de decisão recente – para saber como o Judiciário irá aplicála diante dos casos concretos.
Como se viu nos relatos sociológicos, criminológicos e de política criminal, a mulher
possui uma grande vulnerabilidade diante do tráfico. Sendo assim, é importante refletir sobre
os principais motivos que as influenciaram a entrar neste âmbito de atuação e as
conseqüências geradas a partir da prática de pequenos atos por elas praticados.
É de fácil constatação que o aumento considerável do encarceramento – em
especial no que toca ao gênero que enfocamos –, é um problema sociopolítico e jurídico que
traz consequências nefastas para as mulheres encarceradas. Não à toa, buscou-se
demonstrar posicionamentos de ministro e autores que incentivam a criação de novas
medidas para evitar o cárcere ou, no mínimo, torná-lo um ambiente menos aviltante da
dignidade, que não sirva apenas como um depósito de pessoas.
Vê-se assim, que a problemática sobre as drogas deve ser melhor explorada pelos
poderes estatais, aprofundando critérios mais técnicos que morais e político-partidários,
principalmente no tocante a questão de gênero, pois diante da nova realidade que o país
enfrenta, de marcada conflituosidade, é necessário esquecer um pouco essa cultura
punitivista e começar a perceber as drogas como um problema que deve importar
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especialmente no campo da saúde pública, e não da atuação policial, objetivando assim,
alcançar melhorias sociais mais significativas.
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