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RESUMO
O presente estudo foi resultado de 1 (um) ano de pesquisa do Programa Voluntário de
Iniciação Científica – PROVIC da Universidade Tiradentes – UNIT e tem como escopo
abordar o Projeto Reformatório Penal e a instituição acadêmica que o criou, tendo como um
dos focos a responsabilidade social da referida entidade de educação superior no que se
refere a minimizar a situação atual do sistema carcerário de Sergipe, que possui números
alarmantes de superlotação. No entanto, cabe enfatizar que se vincula também a temática
do acesso à justiça, já que o projeto de extensão iniciado em 1995 tem um relevante
trabalho na Defensoria Pública do Estado de Sergipe, tendo o auxílio de 16 estagiários por
ano, contribuindo de forma significativa na promoção das garantias fundamentais elencadas
na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, mas também por enaltecer o princípio da
dignidade da pessoa humana, também respaldado pela referida Carta Magna em seu artigo
1º, inciso III. Diante de todo o trabalho, torna-se possível evidenciar que o projeto de
extensão em seus 22 anos de existência colaborou para trazer soluções jurídicas para
milhares de presidiários. Salienta-se também que visa despertar no acadêmico o sentimento
de solidariedade para com os que necessitam de auxílio, utilizando-se dos ensinamentos
dados em sala de aula por docentes que permeiam por assuntos no campo do Direito Penal,
Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Psicologia Jurídica e Direitos Humanos.
Cumprindo uma de suas finalidades, o Projeto Reformatório Penal incentiva o senso crítico
dos estagiários e da comunidade acadêmica sobre as distorções do sistema penitenciário
com vista à busca de soluções para sua humanização. Enaltece que a experiência obtida
pelos estagiários é levada não apenas para o campo profissional, mas para toda a sua vida.
Sendo assim, o Projeto Reformatório Penal promove a possibilidade real de fazer com que
haja justiça célere para os que não podem ter o auxílio de um advogado.
Palavras-Chave: Acesso à justiça; Princípio da dignidade da pessoa humana; Execução
penal.

ABSTRACT
The present study was the result of 1 (one) year of research of the Voluntary Program of
Scientific Initiation - PROVIC of the Tiradentes University - UNIT and its scope is to approach
the Criminal Reform Project and the academic institution that created it, one of its focus
being the social responsibility of the higher education institution in terms of minimizing the
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current situation of the Sergipe prison system, which has alarming numbers of overcrowding.
However, it should be emphasized that the issue of access to justice is also linked, since the
extension project started in 1995 has an important work in the Public Defender's Office of the
State of Sergipe, with the assistance of 16 interns per year, contributing significantly in
promoting the fundamental guarantees enshrined in the Federal Constitution of 1988 in its
article 5, but also by extolling the principle of human dignity, also endorsed by the
aforementioned Constitution in its article 1, item III. In the face of all the work, it becomes
possible to show that the extension project in its 22 years of existence collaborated to bring
legal solutions to thousands of inmates. It must also be pointed out that it aims to awaken in
the academic student the feeling of solidarity with those who need aid, using the lessons
given in the classroom by teachers that permeate across subjects in the field of Criminal
Law, Criminal Procedure, Constitutional Law, Psychology Legal and Human Rights. Fulfilling
one of its aims, the Criminal Reform Project encourages the critical sense of the trainees and
the academic community about the distortions of the penitentiary system with a vision of
finding solutions for its humanization. It must be praised that the experience gained by the
interns is taken not only to the professional field, but to their entire lives. Thus, the Criminal
Reform Project promotes the real possibility of making justice swift for those who cannot
have the assistance of a lawyer.
KEYWORDS: Access to justice; Principle of the human dignity; Penal execution.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 garante o direito à assistência jurídica gratuita para
os que não possuem condições financeiras para ter o auxílio de um advogado. Dessa forma,
a Defensoria Pública foi o órgão definido pelo legislador constituinte para ser seu principal
ator, não excluindo outros atores importantes, a exemplo das faculdades de Direito
espalhadas pelo país, todos em defesa da efetivação do acesso à justiça.
No entanto, cabe ressaltar que o número de defensores públicos é insuficiente para a
grande demanda de pessoas que necessitam de auxílio judicial. No Estado de Sergipe há
75 (setenta e cinco) municípios, sendo que a Defensoria Pública Estadual (DPE) está
presente em apenas 8 (oito) municípios (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São
Cristóvão, Estância, Itabaiana, Lagarto, Canindé de São Francisco e Tobias Barreto).
Esclarece o Mapa da Defensoria Pública em Sergipe:
O número de pessoas em Sergipe que, potencialmente, carece
de assistência jurídica gratuita é de 1.592.230 (um milhão,
quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos e trinta). Tem em
conta que a população do estado é de 2.068.017, tem-se que
77,1% dos habitantes de Sergipe dependem dos serviços da
Defensoria Pública. (2013, p. 8)

Dessa forma, a concepção do Projeto Reformatório Penal pela Universidade
Tiradentes e o acordo firmado com a DPE em 2011, contribui para que os assistidos pelo
projeto de extensão (presidiários, egressos, familiares etc.), possam ter garantidos os seus
direitos constitucionais. Ressaltando que há também a preocupação com questões
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relacionadas à ressocialização dos apenados, através de diversas iniciativas ocorridas
tantos nos presídios em eventos promovidos pela DPE e também pela UNIT, através do
aconselhamento dado pelos por equipes especializadas para instigar no assistido uma
perspectiva de uma vida melhor, longe do crime, buscando contribuir com a melhoria de
suas condições.
O principal objetivo deste trabalho acadêmico é analisar as contribuições benéficas
do Projeto Reformatório Penal e sua responsabilidade social perante os que estão inseridos
no sistema de justiça criminal, em especial no sistema carcerário. Para tanto, este trabalho
definiu alguns objetivos norteadores, a saber: identificar as contribuições sociais da
Universidade Tiradentes para a comunidade sergipana, evidenciando o alcance do Projeto
Reformatório Penal; registrar o histórico do Projeto Reformatório Penal; avaliar as ações
desenvolvidas pelo Projeto Reformatório Penal e definir o perfil dos estagiários que fizeram
parte desta iniciativa de extensão da Universidade Tiradentes.
Registre-se que esta pesquisa faz parte do Programa Voluntário de Iniciação
Científica – PROVIC da supracitada instituição de ensino superior. Diante desse apoio
científico institucional, foi possível compreender o Projeto Reformatório Penal e divulgar a
sua relevância para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, sejam eles
estagiários, professores, defensores públicos, detentos, egressos e familiares que sofrem
com os problemas decorrentes da prisão do seu ente querido e necessitam de auxílio
jurídico.
Quanto à técnica de pesquisa, utilizou-se neste trabalho a bibliográfica, com um
levantamento do estado da arte sobre o acesso à justiça e a proteção aos direitos humanos,
a fim de suscitar, a partir da reflexão, novos conhecimentos. Não se descuidamos também
da análise do sistema carcerário, seus problemas e desafios.
Como métodos auxiliares foram utilizados o histórico, tendo em vista que para a
construção da referida pesquisa foi necessário o levantamento do tema em relação ao
tempo, e o quali-quantitativo, tratando-os quanto a sua quantidade, sem se descuidar da
análise qualitativa dos dados, para melhor compreender a sua realidade empírica.
O presente trabalho foi motivado em razão da significativa importância do projeto de
extensão para a sociedade sergipana, contribuindo também para o enriquecimento pessoal
e profissional dos estagiários que fazem e fizeram parte em seus 22 anos de existência,
possibilitando descortinar o problema do cárcere e do encarceramento e permitir a
construção de alternativas para o problema, que exige políticas públicas específicas.
Na primeira sessão discorre sobre a importância do acesso à justiça como direito
fundamental a ser garantido pelo Estado como prestação positiva, sendo algo reconhecido
no texto constitucional e nos tratados e convenções internacionais em que o país é
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signatário, devendo ser garantidos a todos, em especial para aqueles que não possuem
condições financeiras de arcar com as custas judiciais, as despesas decorrentes do
processo, incluído profissional qualificado a realizar a defesa técnica do interesse.
Na segunda sessão, levantamos o perfil do sistema carcerário do Estado de Sergipe,
destacando a situação dos encarcerados, com dados quantitativos do ano de 2017,
relacionados a partir do levantamento organizado pela Defensoria Pública de Sergipe, que
contou com a participação ativa dos estagiários do Projeto Reformatório Penal.
Na terceira e última sessão faremos uma abordagem sobre a concepção e objetivos
do Projeto Reformatório Penal, financiado e fomentado pela Universidade Tiradentes,
destacando sua contribuição à formação acadêmica de profissionais comprometidos com o
tema a partir dos anos de 2015 e 2016, mas também fazendo uma análise de sua evolução
em seus 22 anos de existência como importante atividade de extensão universitária
vinculada ao curso de Direito. Por fim, as considerações finais, onde faremos uma
abordagem crítica sobre o Projeto Reformatório Penal, o sistema penitenciário e o papel da
Universidade na construção de alternativas ao problema, tendo como ponto de partida as
discussões dos referenciados nas sessões anteriores.

ACESSO À JUSTIÇA: DIREITO FUNDAMENTAL

O acesso à justiça é um direito fundamental de todos os brasileiros, uma garantia
que está amparada pela Constituição Federal de 1988. Diante disso, independente da
condição financeira todo e qualquer cidadão tem direito de acesso efetivo a jurisdição e a
ver decidido sobre seu pleito, sua pretensão e ter assegurado os meios necessário e
adequados ao exercício da ampla defesa e do contraditório, também princípios
constitucionais fundamentais, acrescidos do princípio do estado de inocência, da dignidade
humana, do devido processo legal, entre outros, inclusive na esfera penal.
Insta salientar que os custos do processo, já identificados por Mauro Cappelletti e
Bryant Garth (1988) como um dos principais problemas a serem enfrentados para efetivar o
direito humano que fundamenta o reconhecimento de tantos outros direitos humanos, visto
que este é um problema que dificulta o efetivo acesso à justiça, e o direito a defesa técnica
qualificada (advogado) é um dos maiores custos a ser enfrentado por aquele que busca o
reconhecimento do seu direito. Neste caso, à Defensoria Pública, transformada em
“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado”, foi estabelecida para cumprir
este papel relevante para uma igualdade real e a defesa da própria democracia.
A defesa dos interesses individuais e coletivos, de forma gratuita e integral é objetivo
da Defensoria Pública e seu fundamento, orientada a defender os direitos humanos seja
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através do acesso a órgãos jurisdicionais ou mesmo nas formas extrajudiciais admitidas em
direito. Tal compromisso constitucional está regulamentado na Lei 1.060/1950 que exorta a
União, os Estados, a OAB e os municípios para efetivarem tal direito. (BRASIL, 1998)
Não seria diferente durante o processo de execução penal que acabou
estabelecendo como papel da Defensoria Pública a defesa daqueles que não tiverem
advogados constituídos ou que necessitem de pronta e imediata medida judicial para a
defesa de seus direitos. “A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da
medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para
a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva”.
(BRASIL, 1984) Sendo assim, a Defensoria Pública possui um papel fundamental para
efetivar o acesso à justiça para os apenados no respeito ao devido processo legal e os
direitos daí advindos, para uma justa e pronta execução da medida penal imposta.
Em virtude de ainda no século XXI não existir representante da Defensoria Pública
em todos os municípios brasileiros, há a possibilidade da defesa técnica se realizada por
meio de advogado dativo. Conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça:
Ninguém pode ser julgado sem um advogado, conforme assegura o Código
de Processo Penal (CPP), e a Constituição Federal brasileira garante que o
Estado dará assistência jurídica gratuita para as pessoas pobres, o que
deve ocorrer por meio da Defensoria Pública. Dentre outras atribuições, a
Defensoria Pública presta orientação jurídica e exerce a defesa dos
necessitados, em todos os graus de jurisdição. No entanto, nem sempre a
Defensoria Pública dispõe de quadros suficientes para atender a demanda
por assistência jurídica gratuita, sendo necessária a nomeação do defensor
dativo.
Segundo o CPP, se o acusado não for pobre, será obrigado a pagar os
honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. O advogado dativo,
portanto, não pertence à Defensoria Pública, mas exerce o papel de
defensor público, ajudando, por indicação da Justiça, o cidadão comum. O
pagamento de honorários não implica vínculo empregatício com o Estado e
não assegura ao advogado nomeado direitos atribuídos ao servidor público.
(BRASIL, 2015)

A efetiva defesa técnica por profissional devidamente qualificado é imprescindível
para a realização da justiça, em especial na justiça penal, dado o seu caráter invasivo na
liberdade e dignidade humana, exigindo que o Poder Judiciário fiscalize o reconhecimento
deste direito. Não basta prever o direito de acesso universal à jurisdição, ao Poder
Judiciário, mas de estabelecer mecanismos de real paridade de armas e igualdade de
condições frente ao poder punitivo estatal. Assim, preserva-se também o princípio da
dignidade da pessoa humana, pois se deve prezar pelo cumprimento dos direitos humanos
daqueles que estão envolvidos no processo criminal e são submetidos a medidas
constritivas de direitos por parte do Estado, em sentido contrário estaríamos na barbárie,
onde prevaleceria o direito do mais forte, no caso o Estado.
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O tema é objeto de diversos estudos, mas a obra fundamental e que primeiro
identificou os problemas básicos para a efetividade deste direito no mundo foi à obra O
Acesso à Justiça, de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, resultado da pesquisa intitulada
Projeto Florença. O direito de acesso à justiça é reconhecido pelos autores como um
elemento de fundamental importância para a democracia e a defesa dos direitos humanos:
De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido
como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e
sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na
ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça
pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o mais básico
dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que
pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.
(CAPPELLETTI e GARTH, p. 11-12).

Torna-se importante evidenciar que os pesquisadores Cappelletti e Garth (1988)
identificaram os principais obstáculos a serem enfrentados para que haja o devido acesso à
justiça para as pessoas, sendo eles: as custas judiciais, ou seja, no entendimento dos
autores há um alto custo nas demandas judiciais, citando também o ônus da sucumbência,
que significa que independente de sair-se vencedor no processo judicial, a parte terá que
arcar com todos os custos e caso perca, o prejuízo será em dobro, e a contratação de
advogados, peritos etc; possibilidade das partes, no que se refere a questão vinculada ao
entendimento dos seus direitos e de que forma pleiteá-los, mesmo que se tenha pouco ou
muitos recursos financeiros, pois vincula-se a compreensão da norma jurídica e por fim
citam os problemas especiais do interesses difusos que vêm a ser os direitos que são
indivisíveis e estão interligados com a coletividade tais como o meio ambiente por exemplo.
Sendo o acesso à justiça uma garantia constitucional e que a partir disso podem-se
pleitear todos os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988, a
exemplo da educação, saúde, alimentação, moradia, segurança etc. Assegurar o efetivo
acesso à justiça é respeitar a dignidade da pessoa humana que deve prevalecer em todas
as esferas a serem resguardadas pelo Poder Judiciário quando sonegadas ou violadas por
qualquer pessoa, inclusive o próprio Estado. Segundo Raffaella Pallamolla:
Da mesma forma, os direitos fundamentais, como sendo “os direitos
humanos consagrados pelo Estado como regras constitucionais escritas”,
necessitam da cidadania para serem efetivados, o que equivale dizer que os
cidadãos precisam ter efetivo acesso à justiça para que possam reivindicar
seus direitos fundamentais. (PALLAMOLLA, 2010, p. 361-375)

Desta forma, ao garantir a efetivação do acesso à justiça a todos e todas, de forma
igualitária e em paridade de armas, independentemente de condições financeiras, crença,
raça, cor, sexo etc., está se garantindo a preservação da própria democracia, do Estado
Democrático de Direito.
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Destarte, superando o senso comum sobre prisão e punição, sistema judicial e
justiça, o que se propõe o Projeto Reformatório Penal é dar um novo olhar às condições do
sistema carcerário e permitir que o cidadão encarcerado e envolvido com o sistema de
persecução penal possa garantir que seus direitos sejam reconhecidos por quem deve
efetivamente respeitá-lo, o Estado. Ademais, ao fomentar o acesso à justiça está se
qualificando a atuação do Estado na repressão penal ao impedir injustiças gritantes contra
cidadãos que não disponham de meios financeiros e técnicos para efetivar sua defesa, para
além do aspecto formal. A justiça é essencial para um país tido como um Estado
Democrático de Direito, para preservar e respeitar os Direitos Humanos já consagrados no
ordenamento jurídico interno e internacional.
SISTEMA CARCERÁRIO DO BRASIL E DO ESTADO DE SERGIPE: RETRATO DE UMA
CRISE
A “cultura do encarceramento3” é um fato constatado no Brasil através das pesquisas
realizadas por órgãos públicos ou não públicos. Nessa constatação, busca-se punir e em
especial com a pena de prisão, como único meio à disposição efetiva dos órgãos do Estado,
com o nítido objetivo de excluir o cidadão/criminoso, afastando-o da sociedade e
estabelecendo como membro da comunidade do cárcere, em presídios pelo maior tempo
possível.
O Brasil, segundo Velasco, D'Agostino e Reis (2017), possui 668.182 (seiscentos e
sessenta oito mil e cento e oitenta e dois) pessoas encarceradas, sendo que os números de
vagas disponíveis são de 394.835 (trezentos e noventa e quatro mil e oitocentos e trinta e
cinco), ou seja, há uma superlotação de 69,2%.
De acordo com o ICPR, da Universidade de Londres, o Brasil é o terceiro país que
mais encarcera no mundo, em dados absolutos, perdendo apenas para os EUA e a China.
(ICPR, 2016). Tais dados são corroborados pelo FBSP (CERQUEIRA; LIMA, 2017) e pelo
próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o último Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (2014), realizado pelo Ministério da Justiça, além de pobre e
jovem, a população carcerária tem cor, posto que 61,67% dos encarcerados são negros.
Diante do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Brasil superou a
Rússia nesta lista macabra, mas em números relativos está na 30ª posição no mundo,
deixando transparecer que há espaço para superar este trauma que tantos males reproduz
na sociedade e que é um peso no orçamento público sem que tenha uma resposta
satisfatória na redução dos índices de criminalidade. (ICPR, 2016)
3“Podemos

denominar de “cultura do encarceramento”, uma mentalidade punitivista autoritária,
impregnada na prática judicial criminal brasileira desde os tempos da ditadura militar, contribuindo
para os processos de vitimização dos acusados” (MASI, 2016, p. 168)
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No que concerne ao Estado de Sergipe, Velasco, D'Agostino e Reis informam que a
população carcerária é de 5.639 (cinco mil seiscentos e trinta e nove) presos, enquanto que
as vagas no sistema prisional existentes totalizam apenas 2.698 (duas mil seiscentos e
noventa e oito). Frisa que há nos presídios sergipanos uma superlotação de 109%. Um
número exorbitante e que prejudica o andamento do objetivo preconizado pela Lei de
Execução Penal, expresso no artigo 1°: “A execução penal tem por objetivo efetivar as
disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado”. (BRASIL)
O Conselho Nacional de Justiça, em 23 de fevereiro de 2017, divulgou dados
atualizados a partir das informações coletadas nos Tribunais de Justiça do país, tendo
encontrado uma população carcerária de 654.372 presos, dos quais 433.318 condenados
(66%) e 221.054 provisórios (34%). Destaca-se que nos dados divulgados o Estado de
Sergipe possui 82,34% de presos provisórios, o maior índice nacional, sem que tivesse sido
estudado o motivo deste dado preocupante, já que o Estado não possui unidades prisionais
de regime semiaberto e aberto. (CNJ, 2017)
Enfatiza-se que a Lei de Execução Penal ao citar em seu artigo 1° que a execução
penal tem por objetivo “proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado”, evidencia que cabe também ao sistema carcerário a
reintegração social, denominado por muitos como ressocialização. Ou seja, não apenas
punir, mas também reeducar o condenado, viabilizando seu retorno ao convívio social com
condições de ser personagem de transformação. No entanto, a superlotação dos presídios
dificulta que haja uma mudança de comportamento, já que a violência impregnada no
convívio do cárcere insere o apenado em um mundo de facções, grupos de comando e
interesses internos, coisificando e degradando a formação daqueles que já foram ou se
inseriram no sistema de justiça criminal por desvios de comportamentos que configuram
crimes.
Diante desta vergonha internacional, o país acabou declarando na ONU que reduzirá
a população carcerária em 10%, sem, contudo, informar como fará este milagre acontecer já
que vem ano a ano reduzindo os investimentos em políticas de prevenção e reinserção
social, bem como contingenciando os recursos do fundo penitenciário que viabiliza a
construção, ampliação e reforma das unidades prisionais necessárias para o cumprimento
dos requisitos mínimos exigidos nas Regras de Mandela4. Afirma Chade:
Pressionado pela comunidade internacional, o governo brasileiro informa
que vai assumir um compromisso de reduzir em 10% sua população
carcerária até 2019. O anúncio foi feito em uma reunião fechada entre a
Secretaria Especial de Direitos Humanos e ONGs brasileiras e
4

Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos. (BRASIL, 2016)
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internacionais, às vésperas do principal exame das políticas de direitos
humanos do País, que ocorre nesta sexta-feira em Genebra, na ONU.
(CHADE, 2017)

A par das constantes críticas dos órgãos internacionais e a condenação do estado de
coisas inconstitucional5, quadro que se degradou com o massacre ocorrido na cidade de
Manaus, em janeiro de 2017, onde 56 presidiários pertencentes ao Primeiro Comando da
Capital (PCC) foram assassinados por uma organização criminosa rival denominada Família
do Norte (FDN), fato ocorrido no Complexo Prisional Anísio Jobim (Compaj). (ALESI, 2017)
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou em suas pesquisas que mesmo
diante do aumento do encarceramento no Brasil, a violência letal continuou em sua trajetória
ascendente, apesar de ter sido identificado que em alguns Estados houve pequena redução
nos índices. Todavia, o quadro ainda é assustador e requer medidas mais eficazes para sua
resolução:
Não obstante, a nossa tragédia diária nos últimos anos atingiu contornos
inimagináveis: apenas em três semanas são assassinadas no Brasil mais
pessoas do que o total de mortos em todos os ataques terroristas no mundo
nos cinco primeiros meses de 2017, que envolveram 498 atentados,
resultando em 3.314 vítimas fatais. (CERQUEIRA; LIMA, 2017, p. 4-5)

Em relação ao Estado de Sergipe segundo a supracitada pesquisa, a taxa de
homicídios nos últimos 5 (cinco) anos cresceu 77,7%, o maior percentual dentre todos os
Estados brasileiros. Insta salientar que no ano de 2005 foram 487 homicídios e em 2015
chegou a 1.303, ou seja, ocorreu um aumento de 167,6%. (CERQUEIRA; LIMA, 2017, p.1113)

O Brasil necessita de políticas públicas para o devido enfrentamento da violência, um
problema multifacetário e interdisciplinar, e com isso possa oportunizar melhores condições
de vida para as pessoas, afastando-as da criminalidade. Deixar o sistema carcerário da
forma que está, superlotado e sem qualquer alternativa de reintegração e prevenção, é
matar nossa juventude e esperança, dificultando o crescimento socioeconômico do país ao
reduzir drasticamente nossa força produtiva.
De acordo com dados da Defensoria Pública de Sergipe, a maior parte da população
sergipana necessita do auxílio de um defensor público ou de um advogado dativo, já que
não possuem condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Portanto, a

5“Violação

generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e
persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não
apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades”. Definição estabelecida pela Corte
Constitucional da Colômbia e citada pelo Ministro Marco Aurélio de Melo nos autos da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que discutia a violação dos direitos humanos
frente em decorrência da superlotação carcerária. (ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio,
9.9.2015).
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falta de uma defesa técnica qualificada é um dos obstáculos para ao exercício efetivo do
acesso à justiça e o reconhecimento de direitos humanos violados.
Em novembro de 2016, a fala da Ministra Carmem Lúcia, Presidente do STF, gerou
uma grande repercussão, vale a pena registrar: “Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por
mês e um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa está errada na
nossa Pátria amada.” Na mesma ocasião, 4º Encontro do Pacto Integrador de Segurança
Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança
Pública (Consesp), em Goiânia/GO, a Ministra Carmem Lúcia ainda ressaltou:
O crime não tem as teias do Estado, as exigências formais e por isso
avança sempre. Por isso são necessárias mudanças estruturais. É
necessária a união dos poderes executivos nacionais, dos poderes dos
estados, e até mesmo dos municípios, para que possamos dar corpo a uma
das maiores necessidades do cidadão, que é ter o direito de viver sem
medo. Sem medo do outro, sem medo de andar na rua, sem medo de saber
o que vai acontecer com seu filho (BRASIL, 2016).

Portanto, a crise no sistema carcerário merece a atenção de todos os entes
federativos, pois é um problema e uma responsabilidade de todos, fato que foi captado por
nosso legislador constitucional (CF, art. 144). Sendo assim, o Estado deve fomentar
políticas públicas para construir meios de coibir a violência nas cidades e no campo, buscar
formas efetivas de reintegrar os apenados, processados e envolvidos com o crime, para
quebrar o ciclo da violência que se instalou e permitir efetivas condições de escolha para
estes cidadãos e cidadãs.
A dignidade da pessoa humana é um princípio básico que se irradia por todos os
demais princípios. Cabe ao Estado viabilizar as condições básicas para o pleno exercício
dos direitos inerentes a sua condição humana, através de políticas públicas adequadas.
Educação, saúde e segurança pública são precondições para o desenvolvimento de uma
sociedade justa e equilibrada e o estes federativos devem investir de forma prioritária
nesses segmentos.
O Direito Penal e os Direitos Humanos devem estar unidos para que haja de fato a
plenitude da justiça. Argumenta Ana Elisa Liberatore S. Bechara (2011):
A relação entre Direito Penal e direitos humanos sempre foi ambig
́ ua,
exprimindo uma tensão antinômica entre dois polos. Tal antinomia reside na
própria essência do ius puniendi, que atinge direitos fundamentais do
indivíduo, a começar por sua liberdade. De outro lado, o sistema penal
exerce também uma função de proteção dos direitos fundamentais, por
meio da incriminação de comportamentos, no contexto de um movimento
duplo, afirmando positivamente valores e atribuindo sentido delitivo à sua
transgressão, tudo com o fim de resguardar a segurança e a convivência
harmônica no âmbito de determinada sociedade. A busca do ponto de
equilíbrio entre os interesses envolvidos (segurança social e direitos
individuais) revela-se, assim, uma das mais sérias dificuldades no
estabelecimento do conteúdo e da legitimidade da intervenção jurídico-
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penal, estando, justamente por isso, sempre sujeita à revisão. (BECHARA,
p.153)

A intervenção jurídico-penal nas questões relacionadas ao sistema carcerário, no
que tange ao reconhecimento dos direitos do preso e a efetividade do acesso à justiça, é
elemento marcante de um Estado Democrático de Direito, fruto da evolução e do respeito
aos direitos humanos reconhecidos em nossa legislação interna, consagrados na
Constituição Federal.

PROJETO REFORMATÓRIO PENAL: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A CIDADANIA
A Universidade Tiradentes, denominada Unit, foi reconhecida através da Portaria do
Ministério da Educação e do Desporto (Portaria nº 1. 274, de 25 de agosto de 1994), a partir
das Faculdades Integradas Tiradentes, que foi fundada em 1970, a partir dos cursos de
Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.
Em um mundo globalizado onde o local, o regional e o global se misturam se fundem
e exigem maior acesso ao conhecimento e dinamismo na sua construção, a Unit possui uma
preocupação com a sociedade sergipana de forma ampla e consciente da sua
responsabilidade no que concerne a melhoria dos aspectos sociais e educacionais. Para
conduzir de forma orientada os objetivos e dar unidade de propósitos aos projetos de
alcance social e educacional, vinculados a instituição acadêmica, foi criada a Coordenação
de Extensão. Evidencia Jouberto Uchoa de Mendonça e Maria Lúcia M. C. e Silva (2012):
A extensão constitui-se em um dos pilares do ensino superior,
conjuntamente com o ensino e a pesquisa. Cada vez mais se
percebe que a eficácia das atividades extensionistas alcança
valores imensuráveis por ser uma das mais necessárias formas
de interação entre a academia e a sociedade. Aliado a essa
assertiva, a extensão de nota em seu significado mais
abrangente que o conhecimento gerado no lócus acadêmico
tenha como missão precípua transformar a realidade social,
suprindo deficiências e não apenas como instituição que se
limita a emitir diplomas de formação universitária.
(MENDONÇA; SILVA, p.369-370)

Destarte, o projeto pedagógico institucional da Unit visa tornar os seus discentes,
seres humanos conscientes da sua responsabilidade no engrandecimento da humanidade,
focando na interface entre a teoria e a prática transformadoras, em uma sociedade plural,
colaborando para o surgimento de um olhar humanitário, aprimorando assim o senso crítico
e construtivo para amenizar as mazelas da sociedade, favorecendo um surgimento de um
profissional qualificado e consciente da sua importância para transformar o mundo em um
lugar melhor para todos. Salienta Jouberto Uchoa de Mendonça e Maria Lúcia M. C. e Silva
(2012), no que se refere à temática da cidadania:
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A Universidade Tiradentes possui um vasto trabalho destinado
a ações sociais, atendendo à comunidade sergipana, na
educação, meio ambiente, esporte, saúde, cultura, jurídico,
dentre outros. As ações sociais estão voltadas para um público
de diversas faixas etárias em dezenas de projetos que a Unit
abraça. Esses programas atendem a comunidade carente,
principalmente nos bairros onde se encontra instalados os
campi da UNIT (Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá). Vale
frisar que todos os projetos estão relacionados com a
Coordenação de Extensão por serem atividades de extensão,
as quais visam à difusão de conhecimento e aprimoramento
das técnicas. (MENDONÇA; SILVA, p.370)

Dessa forma, a Universidade Tiradentes integra-se ao grupo de instituições que
investem em pesquisa e extensão, ao lado das atividades e ensino, sempre interrelacionados com uma visão holística da sociedade, contribuindo assim para fomentar
oportunidades para a construção de uma sociedade mais justa e os projetos de extensão
são importantes espaços de contribuição para um ambiente melhor, integrando comunidade
e acadêmicos dispostos a levar e construir saberes aprendidos em sala de aula, orientados
para alcança determinados objetivos sob orientação do corpo docente.
Neste percurso histórico foi criado o Projeto Reformatório Penal (1995), que tem
entre seus objetivos viabilizar o acesso à justiça criminal, a defesa técnica, resgatando um
direito fundamental do cidadão e da cidadã de um grupo vulnerável e muito estigmatizado
pela sociedade.
A Constituição Federal de 1988 no seu artigo 5º, inciso LV assegura a todos os
acusados o contraditório e a ampla defesa, em processo administrativo, civil, criminal etc.
Insta salientar que a Carta Magna no supracitado artigo, também evidencia que apenas
haverá culpados depois do devido processo legal, primando pelo estado de inocência de
todos os cidadãos e cidadãs que poderão ver avaliados seus interesses e reconhecidos
seus direitos (Artigo 5°, inciso XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”). (BRASIL, 1988).
Em seu 22 anos de existência, o Projeto Reformatório Penal beneficia entre 7 e 8 mil
pessoas por ano, todas elas não teriam condições de contratar uma defesa técnica. Cabe
ressaltar que o atendimento foi ampliado a partir do ano de 2011, após ter sido firmado um
importante convênio com a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, facilitando o acesso
aos processos virtuais, às unidades prisionais e delegacias de polícia onde tivessem
pessoas custodiadas, tendo o importante apoio de 16 estagiários selecionados anualmente
e que produzem diversas peças processuais e atendem familiares, egressos e também
fazem visitas nos presídios acompanhando os Defensores Públicos.
Enfatiza Silva e Matos (2016) acerca da contribuição do Projeto Reformatório Penal:
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O Projeto visa ainda contribuir para criar um espaço de interlocução entre o
encarcerado e seus familiares e amigos, que passam a compreender
melhor os meandros do processo e suas intercorrências, com sensível
melhoria do comportamento do encarcerado. Com isso o Projeto contribui
para o empoderamento do discente/estagiário e capacita-o para intervir de
forma positiva na sociedade, retornando com ações concretas em defesa
dos direitos fundamentais. (SILVA; MATOS, p. 238)

O alcance do Projeto Reformatório Penal é algo que fortalece a relação da
Universidade Tiradentes com a comunidade, pois os números de assistidos pela atividade
de extensão são significativos. O ano de 2015 mostra a importância do Projeto Reformatório
Penal, com a importante colaboração dos estagiários, foram realizadas 9 (nove) visitas a
presídios sergipanos, tendo sido concluído 5.581(cinco mil quinhentos e oitenta e um)
atendimentos e 4.179 ( quatro mil cento e setenta e nove) peças processuais,tais como:
habeas corpus, remição, indulto, saída temporária, alegações finais, contrarrazões
recursais, dentre outras peças processuais que tem como finalidade beneficiar os
presidiários do Estado de Sergipe.
Os resultados demonstram que o ano de 2016 também foram muito produtivos
animadores, ampliando o acesso ao Poder Judiciário para aqueles que não podem contratar
um advogado. Sendo assim, um total de 10 (dez) visitas a presídios, 2.952 (dois mil
novecentos e cinquenta e dois) atendimentos a presidiários, egressos do sistema
penitenciário e familiares. Além disso, os estagiários elaboraram 4.730 (quatro mil
setecentas e trinta) peças processuais.
A pesquisa acerca da importância do Projeto Reformatório Penal para o sistema
carcerário de Sergipe, também analisou o perfil dos estagiários que fizeram parte atividade
de extensão universitária nos anos de 2015 e 2016, sendo que eles afirmaram o seguinte:
•

Os estagiários identificaram-se em sua maioria (37,5%) como sendo cooperativos, ou
seja, cooperando com a importante atuação do Defensor Público. Em seguida,
descreveu-se como realizador (20,8%), já que produz diversas peças processuais
fundamentais para garantir o acesso à justiça para os presidiários. Em terceiro
(12,5%), afirmaram serem analíticos, algo também salutar para os assistidos, já que
uma minuciosa análise do processo penal colabora para buscar perante a legislação
pertinente a melhor solução para o caso concreto específico de cada apenado.

•

91,7% dos estagiários enfatizaram que gostaram muito de estagiar no Projeto
Reformatório Penal. O que demonstra que a atividade de extensão é enriquecedora,
colaborando para uma melhor atuação depois de formado e tornando-os seres mais
sensíveis perante a situação do sistema prisional.

•

87,5%

dos

estagiários

entrevistados

admitiram

que

ficaram

plenamente

autoconfiantes com a oportunidade advinda do estágio no Projeto Reformatório
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Penal, em parceria com a Defensoria Publica de Sergipe. O aprendizado adquirido
com a atuação do estagiário nas Varas Criminais da Defensoria Pública nas cidades
de Aracaju, Itabaiana e Estância favorecem de forma significativa para que haja o
aumento de saberes jurídico e com isso adquire-se autoconfiança e presta-se um
serviço jurídico de qualidade.
Torna-se importante destacar que o Projeto Reformatório Penal é todo custeado pela
Universidade Tiradentes, sendo um investimento que cumpre seus objetivos, sendo perene,
não tendo sido interrompido por nenhum fator durante sua história. Entretanto, com base em
seu alcance e os auxílios prestados, a intenção é aumentar o número de estagiários e
também ampliar as cidades contempladas. Sendo assim, preza-se pela justiça e por
enaltecer o princípio da dignidade da pessoa humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, afere-se que o Projeto Reformatório Penal tem uma grande importância
na concretização do acesso à justiça para os milhares de presidiários do Estado de Sergipe,
cumpre uma função pedagógica essencial na formação de novos operadores jurídicos,
levando os estagiários a interagirem com o “mundo dos cativos”, concretizando sua
dimensão pedagógica e transformadora a partir desta iniciativa institucional no campo
jurídico.
No transcorrer da pesquisa, com a observação nas Varas Criminais de Aracaju,
Estância e Itabaiana foi possível constatar que o trabalho desenvolvido pelo Projeto
Reformatório Penal traz alento às famílias envolvidas com o crime, pessoas, cidadãos e
cidadãs que buscam conhecer o estado de seu processo e as medidas que podem ser
impetradas para resguardas seus direitos a partir de soluções jurídicas identificadas por
nossos estagiários, sob a coordenação de Defensores Públicos, para aqueles não possuam
condições de contratar um advogado.
Observa-se, portanto, que a maior benefício do Projeto Reformatório Penal é dar
efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça, garantir o acesso à justiça aos mais
necessitados, favorecendo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Com
isto a Universidade demonstra sua excelência do curso perante a comunidade acadêmica e
sociedade em geral.
Destarte, garantir o acesso à justiça para os que estão inseridos em um sistema
carcerário sergipano, degradante e superlotado, é um feito grandioso e de alcance social
reconhecido pela comunidade em geral, ampliando os horizontes tanto dos discentes como
docentes e primando por reforçar o princípio da solidariedade, sempre vinculado ao princípio
da dignidade da pessoa humana.
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ROTINAS DA PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA (CARUARU-PE): ANÁLISE
ATRAVÉS DA IMPRENSA (1996-2014)
Flávio de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto
Instituto Federal de Pernambuco
INTRODUÇÃO: HISTÓRIA E IMPRENSA
Nos anos 1970, eram poucos trabalhos que historiográficos utilizavam a imprensa
escrita (jornais e revistas) como fonte primária. Segundo Tania de Luca (2011), existiam
alguns estudos de história da imprensa, especificamente sobre alguns grandes jornais,
em circulação ou não, mas poucos pesquisadores dedicavam-se a fazer história por meio
da imprensa. A partir deste período, correspondente à terceira geração da Escola dos
Annales, esta situação se reverteu, a partir da já clássica coletânea “Novos objetos,
novos problemas, novas abordagens”, organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora.
A maior evidência do alargamento do campo de interesse dos historiadores reside
na renovação temática, que, doravante, incluíam o inconsciente, mentalidades, as
mulheres, as crianças, as festas, as religiosidades, os sentimentos, o corpo, etc, uma
gama de assuntos até então ausentes do território da História. Com isso, a tentativa de
uma História Global, preocupação do início do século XX, dá lugar a um interesse mais
voltado para o episódico, o particular; a análise macroscópica perde espaço para a
microscópica.
Estas reflexões também são acompanhadas de uma renovação do marxismo,
marcante em autores como de Raymond Williams, Perry Anderson, Christopher Hill, Eric
Hobsbawn e, principalmente, Edward P. Thompson, cujas pesquisas abandonam o
economicismo do marxismo ortodoxo e dão mais importância a elementos culturais, que
eram analisadas per se, e não mais entendidas como reflexo de estruturas econômicas.
Propõem, ainda, a perspectiva dos vencidos, ou seja, a história vista de baixo, a história
de grupos sociais antes ignorados, como a classe operária, o campesinato, etc.
Tais mudanças, por consequência, alteram a concepção de fonte histórica.
Modificava-se a forma de inquirir os documentos, pois em sua leitura interessará, agora,
menos o que eles dizem do que a maneira como dizem, os termos que utilizam e os
silêncios que estabelecem. Esta reflexão é fruto da chamada virada linguística, que
evidencia o caráter narrativo do texto historiográfico e introduz novos modos de trato
documental.
Neste cenário, os jornais e as revistas são alçados tanto ao status fonte histórica
importante, bem como a objeto de estudo. A desconfiança que se tinha com o uso de
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jornais pelo historiador – devido ao caráter efêmero da notícia e da ausência de
neutralidade do texto jornalístico – passam a aguçar a curiosidade dos pesquisadores.
Antes, lutava-se para alertar que o uso do jornal não se fizesse de modo ingênuo e
mecânico, tomando-se os periódicos como meros receptáculos de informação a serem
selecionadas e extraídas pelo estudioso. Deve-se ter em mente que jornais e revistas não
são resultado de um empreendimento individual, mas que reúnem um conjunto de
indivíduos agregados em torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir a
partir da notícia escrita”. (Idem, ibidem).
Tania de Luca alerta, ainda, que o pesquisador que opta por trabalhar com a
imprensa, ou seja, com o que se tornou notícia, precisa dar conta das motivações que
levaram à decisão de dar publicidade a algum evento. A ligação do periódico a
determinado setor da sociedade ou grupo político, neste caso, pode ser revelador sobre a
intenção de escrever-se e publicizar-se determinado texto. Para a autora, identificar o
grupo responsável pela publicação é um dos procedimentos fundamentais para o
trabalho com este tipo de fonte histórica.
Neste sentido, a proposta deste texto é historiar o cotidiano da Penitenciária Juiz
Plácido de Souza (PJPS), localizada no município pernambucano de Caruaru, a partir da
análise de matérias veiculadas nos dois principais jornais locais desta cidade, o
Vanguarda e o Extra, periódicos que são, do ponto de vista da filiação política,
diametralmente opostos. Faremos uma análise das posturas distintas que estes dois
jornais, ambos semanais, apresentaram acerca desta unidade prisional no decorrer da
década de 2000, durante a gestão de Cirlene Rocha (2002-2013), por motivos que serão
mais à frente explorados. Mesmo recorrendo a outros periódicos, o foco de nossa análise
será os dois jornais supracitados, por serem ambos caruaruenses e por suas filiações
políticas divergentes, o que torna mais fácil e instigante a análise.
Este texto apresenta algumas conclusões do projeto de pesquisa intitulado “A
História da Penitenciária Juiz Plácido de Souza através da Imprensa: prisões, prisioneiros
e sociedade”, que propõe uma renovação temática e metodológica no campo da história
das prisões no Brasil. Em relação a este aspecto, em sua tese de doutorado, Carlos
Eduardo Moreira de Araújo (2009) falou da necessidade da historiografia nacional sobre
as prisões dar “o pulo do gato” no que diz respeito às temáticas escolhidas, afirmando
que “a historiografia social das prisões no Brasil precisa superar esse dilema entre
fracasso e êxito [das prisões] e seguir adiante” . O autor, que estudou a presença de
escravos e de africanos livres na Casa de Correção do Rio de Janeiro, mostra-se
preocupado com a ênfase meramente administrativa dada por grande número de
pesquisadores que têm se debruçado sob a história das prisões brasileiras. Nesse
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sentido, a justificativa historiográfica de nossa proposta reside tanto pela pesquisa em
fontes não burocráticas das prisões, mas a partir dos retratos que dela fez a imprensa,
como por atentar para a dimensão humana do cárcere, apreendendo aspectos do
cotidiano das pessoas ali envolvidas.
A PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE SOUZA
Inaugurada no ano de 1988, e efetivamente posta em funcionamento no ano
seguinte, na gestão do então prefeito José Queiroz, a PJPS à época foi tida mais como
uma promessa de campanha do que uma necessidade da região no que tange ao
controle da criminalidade. Uma boa quantidade de matérias veiculadas no período
demonstram esta afirmação, pois mostravam a inauguração da penitenciária como umas
das obras concluídas do prefeito José Queiroz, sem maiores detalhes, sem ampla
divulgação, apenas uma entre tantas promessas de campanha que foram divulgadas
com a proximidade do fim do seu mandato.
Já na década seguinte, o tom das reportagens mudou. Evidenciava-se, doravante,
a precariedade da instituição. Funcionários, detentos e a população reclamavam da
situação, da falta de infraestrutura que ocasionava um risco à segurança do bairro do
Vassoural, onde a penitenciária está localizada. Fugas e motins não foram incomuns
durante toda a década de 1990, além do problema da superlotação, existente desde os
primeiros anos de funcionamento da PJPS. Em 1998, a unidade chegou a ser interditada
pela Secretaria de Justiça do estado:
A Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru (...) está interditada
desde a última segunda-feira e receberá apenas presos do município.
Algumas celas coletivas, que deveriam ter dois presos, têm 35 e as de
espera e castigo estão, em média, com seis, quando o normal seria um.
Ele disse que a medida tem um caráter de segurança, pois a
penitenciária dispõe de apenas dois agentes penitenciários por turno,
1
quando o ideal seria dez.

A partir de 1996, a administração da PJPS foi entregue à Pastoral Carcerária
Ecumênica de Caruaru, tento assumido a gestão da unidade o médico Guilherme de
Azevedo, criador do “Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente
Carcerário”. Azevedo e iniciou o projeto de ressocialização, com a implementação de
oficinas de trabalho, uma escola primária, além de garantir que detentos pudessem votar
nas eleições. (ALBUQUERQUE NETO; NASCIMENTO; SILVA, 2013) No final de 2001,
sua gestão foi abalada por várias denúncias de torturas de presos e uma onde de fugas
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Diário de Pernambuco, 05 de agosto de 1998.
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na PJPS. Em julho do ano seguinte, o médico foi afastado da direção da unidade,
entregue à agente penitenciária e bacharela em Direito Cirlene Rocha, que já atuava em
atividades ressocializadoras na PJPS e que se tornou a segunda mulher no Brasil, e a
primeira no nordeste, a dirigir uma unidade prisional masculina. Sua gestão (2002-2013)
foi marcada pelo controle da ordem interna, com a eliminação de incidentes como
rebeliões e assassinatos, conseguidos através de um compromisso com a continuidade
do projeto de ressocialização e pela garantia dos direitos humanos dos reeducandos
(como Rocha chamava os detentos). Assim, nesta década, a PJPS ganhou visibilidade
não apenas local, mas inclusive nacional, através de diversos veículos da imprensa
escrita e falada.
Assim, uma das principais ações foi no sentido de promover o fim da ociosidade
entre os presos e, com isso, garantir a manutenção a ordem na unidade. Para

tal

objetivo, a equipe gestora fomentou, a partir da administração de Rocha, a interação
entre os reeducandos, entre eles e gestão, e até mesmo entre reeducandos e a
sociedade externa, principalmente com suas famílias. Essa interação era feita a partir das
inúmeras atividades que são ainda hoje desempenhadas na penitenciaria, sejam elas
educacionais, esportivas, culturais ou produtiva.
Na unidade existe uma escola (Escola Estadual Gregório Bezerra), que garante
aos reeducandos uma formação básica (alfabetização ou correção de faixa). As
atividades físicas são as mais diversas, haja vista que na PJPS os encarcerados podem
escolher entre futsal, vôlei, capoeira, dama, xadrez, tênis de mesa e sinuca. Vale
salientar que todas essas modalidades foram escolhidas pelos reeducandos, que
levaram suas propostas para a gestão. A prática de atividades esportivas na Plácido de
Souza ganhou destaque nacional e resultou numa visita, em agosto de 2011, do exjogador de vôlei Tande, que gravou uma matéria, para o programa Esporte Espetacular,
da Rede Globo, e ressaltou a importância dessas atividades para o processo de
ressocialização dos detentos.
Tomei conhecimento do trabalho que era desenvolvido aqui por Cirlene
[Rocha] e achei interessante lincar com o esporte. A experiência valeu
muito a pena, pois também enxergo na possibilidade um aprendizado no
2
que diz respeito aos sonhos de cada um, além do respeito mútuo.

Já no âmbito social, na unidade comemoram-se todas as datas importantes do
calendário, como por exemplo: Dia dos pais, das Mães, Natal, São João (festa mais
importante e popular do município de Caruaru), Semana do Preso (sempre celebrada nos
meses de agosto), entre várias outras. São nelas que os reeducandos interagem com sua
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Jornal Extra, 24 de agosto de 2011.
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família, participam de oficinas de arte, etc. Ao longo dos anos 2000, alguns reclusos
obtiveram conquistas como o direto de votar em diversos pleitos ou conseguiram
financiamento externo para a produção de peças de jeans na confecção da unidade.
Os reclusos também participam de diversas atividades artísticas e culturais. Como
concursos literários, festivais de música, etc. Ressalte-se que os próprios reeducandos
criaram a "Tom da Liberdade", uma banda que, através de suas letras, mostra como é
dura a vida no cárcere. A Tom de Liberdade já gravou um CD e um DVD, ambos com a
ajuda da direção da unidade, lançados em um evento externo, no mês de novembro de
2009.
A última, mas não menos importante, é a atividade produtiva. Dentro da
penitenciaria existe um “pequeno polo industrial”, onde os reeducandos recebem
instruções e produzem várias mercadorias, como: vassouras, roupas, artesanato em
barro e com materiais reciclados, sandálias, chaveiros, entre outros. Esses produtos são
vendidos na região e toda a renda é revertida para os detentos. Além do mais, não raras
vezes, eles são contratados por empresas quando cumprem sua pena.
O pagamento pela venda destes produtos é depositado numa poupança pela
empresa, em forma de pecúlio para ser utilizado na sua liberdade, ou é entregue às
famílias, à escolha é do reeducando. No que diz respeito, por exemplo, à produção de
artesanato no barro, os presos produzem peças que são comercializadas na tradicional
Feira de Caruaru e o dinheiro auferido também é depositado em poupança ou
direcionado à família. As atividades desempenhadas pelos reeducandos estão
diretamente ligadas aos arranjos produtivos locais (APL), tendo em vista que as
confecções são a principal atividade da cidade, que faz parte do chamado “polo têxtil do
agreste”. Além disso, em Caruaru, uma parcela considerável da população se dedica à
produção e venda de peças de artesanato, principalmente de barro, que são
comercializadas no Alto do Moura e na Feira.
Contudo, vale destacar, que para participar de todas estas atividades laborais e
culturais, os reeducandos devem apresentar um bom comportamento e frequentar à
escola interna, caso contrario são cortados. Essas atividades também proporcionar a
redução gradativa de pena para os detentos que dela participarem.
Podemos perceber que “as atividades da penitenciária funcionam como uma
extensão do que acontece fora daquele espaço” (ALMEIDA, 2013, P. 369), porém
permanecendo sob as vistas de uma administração sempre presente e vigilante. Neste
sentido, compreendemos a prisão a partir do conceito de “instituições totais” de Erving
Goffman (2005), ou seja, um local de residência ou trabalho onde um grande número de
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indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada.
Em suma, todo esse processo, cujas ações tem por finalidade a diminuição da
ociosidade e manutenção da ordem, visando em última instância à ressocialização,
poderiam desembocar em três resultados essenciais para a vida pós-cárcere dos
reeducandos: a reintegração de sua vida social, preparação para o mercado de trabalho
e a diminuição da reincidência ao crime. Quando eles saem da PJPS, modificados pelo
processo de ressocialização, eles conseguem arrumar emprego, devido às experiências
adquiridas no pequeno polo da PJPS. Por terem essa profissão, eles não voltam a vida
do crime e são aceitos pela sociedade, que vem neles um novo cidadão. Segundo dados
da SERES (Secretaria de Ressocialização do Estado de Pernambuco) e do Conselho
Nacional de Justiça, a PJPS alcança um índice de cerca de 60% de ressocialização
(dados de 2010).
A PJSP NOTICIADA PELA IMPRENSA NA DÉCADA DE 2000
Uma unidade prisional seja uma cadeia, um presídio ou uma penitenciaria,
sempre é alvo de olhares diversos, sendo, não raramente, destaque na mídia, seja nas
páginas dos em jornais, em rádio, blogs, matérias televisivas e vários outros meios de
comunicação de massa.
No entanto, existe um senso comum que relaciona os fatos ligados a uma unidade
prisional com uma patologia social, que não tem cura. Esse discurso que ligava o crime a
uma enfermidade foi bastante forte no final do século XIX e início do XX, mas até hoje ele
encontra ecos na sociedade (RAUTER, 2003). O senso comum releva os processos
ressocializadores, ignorando que um ex-detento pode reintegrar aquele mundo do qual
fazia parte, e que cabe à própria sociedade lesada possibilitá-lo a conquistar um
emprego, uma boa aceitação, saindo, definitivamente do mundo do crime. Contudo, o
estigma de ex-presidiário sempre o acompanha em sua vida pós-cárcere.
No Brasil, a realidade prisional apresenta-se muito distante daquilo que é
necessário para se fazer cumprir as funções de ressocialização, invalidando a hipótese
da correção do delinquente via aprisionamento. O sistema carcerário apenas se configura
num espaço onde o Estado legitima sua política de controle, repressão e exclusão dos
desviantes. Os efeitos mais duradouros que a prisão causa à vida de quem é submetido
a ela são os danos à constituição da identidade, a afirmação do estigma, a incorporação
do sentimento de inferioridade e a redução da autoestima. (CUNHA, 2011). Ganhando a
liberdade, deparando-se com a estigmatização, o ex-presidiário não encontra meios de
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se reinserir na sociedade e acaba, por vezes, voltando ao mundo do crime e, geralmente,
à prisão. (GOFFMAN, 1980).
Numa sociedade midiática e imagética como a nossa, é função dos meios de
comunicação divulgar a realidade do sistema carcerário, o que há de bom e de ruim nas
unidades prisionais. Mas a imprensa tende, historicamente, a criar imagens e conceitos
eminentemente negativos acerca dessas instituições. Quando trata do sistema
penitenciário e das unidades prisionais, os jornais e revistas costumam oscilar entre um
desinteresse pelo tema e a promoção de uma espetacularização, no sentido de somente
produzir análises quando acontecem grandes tragédias por trás dos muros das prisões.
Descritas como lugares de condições precárias, promiscuidade, torturas, onde o poder
público se exime de tomar qualquer iniciativa, as prisões permanecem ausentes na mídia
e somente adquirem visibilidade nos casos de fugas, mortes, motins, quando os
discursos construídos no calor do momento transmitem geralmente a ideia de que ali é
um verdadeiro caldeirão do inferno e os presos são todos brutos e perversos.
Na contramão desta tendência, observamos outra imagem criada pelos meios de
comunicação locais e/ou regionais, sobretudo os jornais, sobre a Penitenciaria Juiz
Plácido de Sousa em Caruaru-PE. Ressalta-se que antes de começarmos as pesquisas
nos periódicos, sabíamos que iríamos encontrar abordagens e opiniões distintas, tendo e
vista que nenhum jornal é completamente imparcial, eles sempre seguem a uma
determinada posição política, retratando os interesses de cada grupo do qual fazem
parte. E nos dois principais jornais de Caruaru, isto é bem visível.
Analisamos, durante a trajetória da pesquisa, quatro jornais diferentes, dois de
circulação municipal (Jornal Vanguarda e Jornal Extra) e dois de circulação estadual
(Jornal do Comércio e Diário de Pernambuco). A escolha destes jornais se deu pela
ampla circulação e por serem os mais lidos no estado e no município e porque podemos
perceber claramente suas vinculações políticas, tornando-se, assim, melhor a análise da
abordagem de cada um desses periódicos. Contudo, para efeito deste texto, nos
deteremos aos dois periódicos caruaruenses.
O Jornal Vanguarda foi fundado em 1932, pelo jornalista e bacharel em Direito
José Carlos Florêncio, e se mostrou um periódico de vertente menos conservadora. Em
1985, foi vendido para o Grupo Lyra (que o administra até os dias atuais), uma das mais
importantes famílias de Caruaru, cuja trajetória política revelou líderes progressistas,
como o ex-Ministro da Justiça Fernando Lyra e o ex-governador do estado de
Pernambuco, João Lyra Neto. Já o Extra, fundado em 2001, é atualmente dirigido pela
Família Ferraz que é apoiada numa contraposição política ao Jornal Vanguarda. Estas
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informações serão fundamentais para o entendimento de determinadas posturas destes
dois veículos acerca da PJPS que serão abaixo expostas.
Como foi mencionado acima, na década de 1990, a maior parte das publicações
sobre a PJPS presentes nos quatro periódicos analisados, retratavam os problemas
cotidianamente

enfrentados

nesta

instituição:

superlotação,

motins,

rebeliões,

assassinatos, tráfico de entorpecentes, porte de armas, despreparo dos agentes
penitenciários (e a truculência com a qual estes lidavam com os detentos), etc. Desde
sua inauguração, esses aspectos foram os que mais ganharam visibilidade nas páginas
dos jornais.
“Ainda sem uma explicação mais precisa por parte da direção do minipresídio de Caruaru de como aconteceu a tentativa de fuga de um dos
detentos, a imprensa possui poucas informações sobre o caso. Foi
divulgado apenas que um detento condenado a cinco meses de prisão,
(não pode ter seu nome divulgado),serrou uma grade da janela lateral de
sua cela com uma “serra de cano”. Como e quanto tempo ele gastou
para serrar a barra de ferro, não foi explicado, como também, ninguém
sabe explicar como a serra foi parar em suas mãos. Os demais detentos,
ao perceberem a tentativa de fuga na madrugada do ultimo sábado, 21,
fizeram barulho, chamando atenção dos dois agentes do mini-presídio.
Em seguida foi pedido reforço ao 4º batalhão de polícia militar, este
episódio indica que alguma coisa errada está acontecendo com o mini3
presídio; falta uma maior segurança, inclusive para os funcionários.

No entanto, na década seguinte, o tom de algumas matérias mudou. Devido ao
Projeto de Ressocialização e Humanização do Ambiente Carcerário na PJPS, alguns
periódicos passaram a dar ênfase a outros aspectos do cotidiano da instituição que não
aqueles ligados aos seus problemas. Assim, notamos que principalmente o Vanguarda e
em menor escala, o Jornal do Comércio, de Recife, vinculam mais matérias sobre os
aspectos considerados positivos da PSJS e omitem os negativos, enquanto que os Extra
destaca os abalos à ordem que acontecem na unidade e tendem a omitir as atividades de
ressocialização. Durante nossa observação, notamos que no recorte temporal de 2008 a
2013 foram publicadas mais de 40 matérias sobre as atividades do projeto de
ressocialização apenas no Jornal Vanguarda.
Nessas mais de 40 matérias, o Vanguarda noticiou diversos aspectos do cotidiano
da penitenciaria: os eventos realizados em todas as datas comemorativas, os esportes, o
trabalho dos detentos, as ações sociais, etc. Essas matérias, em sua maioria. costumam
trazer uma fala de alguém ligado à gestão da PJPS, quase sempre da então diretora
Cirlene Rocha, ou mesmo de detentos. Além disso, o Vanguarda exalta as atividades da
unidade, destacando a sua importância para os reeducandos e para a sociedade. Essas
características podem ser percebidas abaixo nos fragmentos de matérias abaixo. A
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Jornal Vanguarda, 02 de novembro de 1989
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primeira se refere à Semana do Preso; já a segunda fala sobre uma fantasia
confeccionada por um detento e que desfilou no tradicional Baile Municipal do Recife,
realizado sempre às vésperas do Carnaval.
Referência em todo o país por incentivar e desenvolver medidas que
possibilitem a ressocialização dos detentos, a Penitenciária Juiz Plácido
de Souza, em Caruaru, está novamente voltada para um projeto
importante. (...)Sem esquecer o tradicional Dia dos Pais, a diretoria da
unidade promoverá uma atividade especial no último dia do projeto. "Esta
data está reservada para comunhão entre os reeducandos e seus
familiares. Além de participarem de atos religiosos, eles receberão
4
presentes", acrescenta Cirlene.
Josivaldo Silvestre e Pérola Negra torcem pela classificação, mas dizem
que o maior prêmio já está sendo a participação. "É uma oportunidade de
mostrar que temos valor e podemos dar nossa contribuição positiva à
sociedade", disse Pérola Negra. "Está sendo muito importante, não só
5
para nós, mas para todos os presidiários da PJPS", completa Josivaldo.

Diferentemente do Jornal Vanguarda, o Extra não veicula, na mesma proporção e
com o mesmo tom de exaltação do seu concorrente, aspectos positivos sobre a PJPS,
nem faz comentários elogiosos à unidade ou à gestão. Suas notícias se dão apenas em
caráter meramente informativo, expondo, rapidamente, o fato ocorrido, não trazendo
nenhuma análise mais aprofundada. A partir disso, percebemos que este periódico tende
a preservar o senso comum citado no inicio do texto, com relação à prisão e aos
prisioneiros, pois eles omitem o trabalho que esta sendo desenvolvido na unidade
prisional, bem como a capacidade do detento de se reintegrar a sociedade.
À guisa de exemplo, comparemos um importante evento para a PJPS, que foi a já
mencionada visita do ex jogador de Volei, Tande, em agosto de 2011. A matéria
publicada no Extra na edição do dia 27 do referido mês teve um caráter mais informativo,
e a fala do atleta transcrita na matéria refere-se à prática esportiva per se. Já no
Vanguarda, na edição da mesma data, o jornalista procurou exaltar os feitos da gestão, a
partir da própria fala de Tande: “Essa é uma penitenciária modelo. Fiquei sabendo que
não há gangues, que as pessoas se respeitam aqui dentro. Cada um tem sua diferença,
sua educação" 6
Esse posicionamento pode, ainda, ser visto a partir do número de matérias
publicadas nestes dois jornais, num período semelhante: entre 2007 e 2013, no
Vanguarda foram publicadas 55 matérias especificamente sobre o cotidiano da PJPS,
das quais 41 eram sobre as ações desenvolvidas pela gestão de Cirlene Rocha, no que
diz respeito à promoção da ressocialização e da garantia dos direitos humanos dos
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Jornal Vanguarda, 06 de agosto de 2011.
Jornal Vanguarda 19 de janeiro de 2008.
6
Jornal Vanguarda, 27 de agosto de 2011
5
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presos, e seus desdobramentos; 14 retratavam aspectos negativos, como rebeliões e
assassinatos, principalmente nos últimos meses da referida gestão. Já no Extra, entre o
início de 2011 e meados de 2013, publicaram-se 22 matérias, 12 sobre aspectos
negativos, e 10 sobre as ações positivas, mas, como foi dito, sempre em tom mais
informativo.
Num recorte temporal maior, de 2000 à 2013, o Jornal Vanguarda publicou cerca
de 125 matérias sobre a Plácido de Souza, o que dá um número de quase uma matéria
por mês sobre. Dessas matérias, cerca de 105 são elogiosas e apenas 20 são criticas.
Esta disparidade confirma o posicionamento do Vanguarda com relação à gestão direção
da unidade no período em tela, fazendo, não raras vezes, grandes elogios aos diretores e
aos projetos desenvolvidos, sempre destacando a importância desses para a vida dos
reeducandos no cárcere. Vale destacar que as matérias que possuíam uma abordagem
critica à PJPS, quase sempre versavam sobre o mesmo assunto: as raras fugas (que
ocorreram apenas no início da década) ou a superlotação e as suas consequências.
Ressalte-se, também, que até mesmo os problemas de superlotação foram usados pelo
jornal para exaltar a PJPS, mostrando que, mesmo com as dificuldades, a unidade
consegue garantir a execução do projeto de ressocialização. Notamos ainda que alguns
eventos noticiados pelo Vanguarda eram destaque todos os anos, como a promoção de
atividades infantis durante férias escolares, para os filhos dos detentos; o inicio do ano
letivo na escola da unidade; o recebimento de diplomas no final do ano; algumas datas
comemorativas (Natal, São João, etc), além também da superlotação. Não poucas vezes,
o Vanguarda veiculou mais de uma notícia sobre a unidade na mesma edição, havendo
semanas em que foram publicados 3 e até 4 textos, alguns merecendo destaque na
capa.
UM CONTRAPONTO AOS JORNAIS: AS ENTREVISTAS
Após percebermos as distintas abordagens dos jornais, iniciamos a fase de
realização de entrevistas, no intuito de confirmar ou não as informações coletadas nas
diversas matérias. Assim, foram depoentes: três ex-gestores da unidade; uma assistente
social; um agente prisional; uma professora e a diretora da Escola que funciona na PJPS,
e uma ex advogada da unidade.
Os depoimentos dos três gestores foram mais semelhantes que díspares entre si.
Todos falaram no sentido de descrever (e até exaltar) suas ações enquanto dirigentes,
reafirmando a ideia de que, apesar dos problemas enfrentados, como a superlotação, a
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PJPS constitui-se numa unidade prisional diferenciada, devido às tentativas em amenizar
a vida no cárcere, o que pode ser observado no seguinte trecho:
Olha, Caruaru tem um diferencial pela forma com que conduzimos
o tratamento com os presos, nós aqui, como eu disse a você,
como é uma penitenciaria aberta o nosso contato é direto com o
preso, a penitenciaria fechada o preso não tem acesso aos
setores, se você observar esses presos chegam aqui na minha
sala a qualquer momento, nos temos esses projetos de educação,
qualificação e trabalho, nós temos escola, temos atividades
físicas, e eu lhe diria que grande parte dessa tranquilidade que
você percebe aqui é também pelo preso está solto porque você já
imaginou a quantidade de presos dessa trancafiados dentro de
uma cela o dia todo, ele vai ficar revoltado ali, né? Então eles
fazem artesanato, estudam, percorrem, enfim, não fica trancafiado
o dia inteiro, isso daí ajuda muito a melhorar o clima aqui sabe, eu
acredito que isso faz parte com que conseguimos minimizar esses
problemas. (Informação verbal).
No entanto, quando nos voltamos aos depoimentos de outros funcionários da
PJPS, nos deparamos com impressões muitas vezes contrárias às ideias acima
expostas. Por exemplo, a ex advogada entrevistada, afirmou que ocorreram alguns
motins na unidade durante a década de 2000, contrariando a imagem de aparente
tranquilidade passada pelo Jornal Vanguarda ao longo desta década. Ela afirmou que
muitas das tensões dentro da unidade não são, apenas, fruto de rixas entre presos e
gangues, mas ocorreram pelo fato dos seus direitos básicos, previstos na Lei de
Execução Penal (LEP), não serem garantidos, como por exemplo: falta de água, de
assistência médica ou jurídica. Referindo-se a um levante de presos, ela afirmou que
o motivo do motim foi que não tinha água pro povo beber, pro
povo tomar banho, lá não tinha, a gente fica revoltado dentro de
casa sem água pra tomar banho imagina (...) Problema de
acesso ao que a LEP diz que você deve ter, não é privilégio não,
é direito, assistente de saúde, assistente jurídica, psicóloga,
assistente social, atendimento humano, (...) então, as tensões são
geradas justamente pela ausência daqueles direitos que são
deles. (Informação verbal).
O depoimento da assistente social foi bastante contundente, ao denunciar alguns
abusos de poder, maus tratos a presos, privilégios a outros, violação de diretos humanos,
entre outras coisas. Com relação a esses privilégios, ela mencionou exemplos como “ter
visita a qualquer hora, era entrar com algumas coisas lá dentro, assistir as Olimpíadas
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dentro da sala da direção (...) fazer ligações na hora que queria. “ (informação verbal).
Melhorias materiais, que os jornais locais alegam ter havido na unidade, a entrevistada
nega veementemente, dizendo que a PJPS é um presídio como os demais do sistema
penitenciário do estado.
Após as entrevistas, observamos que a Penitenciária Juiz Plácido de Souza não
se configura, para muitos dos que vivenciaram seu cotidiano, uma prisão modelo ou até
“um ponto cego na cultura do controle do crime” (ALMEIDA, 2013). Ela apresenta os
mesmos problemas estruturais das demais unidades do sistema carcerário estadual, que
é considerado o pior do país, segundo relatório da ONG Human Rights Watch (HRW),
divulgado em meados de 2015. Esse relatório aponta que Pernambuco possui a maior
superlotação do Brasil, bem como apresenta as priores condições materiais de
encarceramento.
Os diversos entrevistados ressaltam, no entanto, diversos aspectos que fizeram da
Plácido de Souza uma unidade diferenciada diante o cenário maior do sistema carcerário
pernambucano: a existência de uma escola no interior da PJPS, a Escola Estadual Gregório
Bezerra; a possibilidade dos presos trabalharem (eles se dedicam a diversas atividades como
confecção de roupas em jeans, artesanato em barro, fabricam vassouras, etc), realizam
cursos ofertados em parceria com diversas instituições da cidade, como universidades, o
Sistema S; a presença constante da família no cotidiano prisional.
Mesmo com todos esses aspectos que podem ser vistos como positivos, alguns
depoimentos desconstruíram a imagem de prisão modelo da PJPS. Por exemplo, a
entrevista concedida por uma assistente social, que trabalhou por três anos na unidade,
foi bastante contundente, ao denunciar alguns abusos de poder, maus tratos a presos,
privilégios a outros, violação de diretos humanos, entre outras coisas.
Como foi visto acima, as páginas do Jornal Vanguarda, nos anos 2000, passavam a
imagem de um ambiente sem graves problemas e totalmente controlado por uma gestão tida
por exemplar e humanitária, enfatizando diversas ações empreendidas pelos gestores,
especialmente a entrevistada 2, constantemente exaltada por esse periódico. No que diz
respeito a estas ações, percebemos, em diversas entrevistas, que elas de fato existiram, mas
nem eram totalmente pensadas pelos gestores (algumas ideias partiram dos próprios presos,
como a Rádio Comunitária e o time de voleibol), nem atingiam um número grande de presos.
Por exemplo, o agente prisional revelou que, no final de 2015, menos de 100 presos
ocupavam-se com atividades laborais, numa população que, na época, era de quase 2000
homens. Assim, podemos observar que o Vanguarda noticiou fatos importantes ligados à
unidade, porém superdimensionou tanto as ações executadas quanto a figura da gestora
Cirlene Rocha e omitiu alguns problemas enfrentados no cotidiano da PJPS, o que, no

31

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

entanto, em outros periódicos da cidade figuravam com o mesmo tom pessimista que a
imprensa geralmente usa ao falar do sistema prisional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do tratamento geralmente negativo dado pela imprensa às prisões, há um
interesse dos leitores por aspectos da vida encarcerada. Os jornais aguçam a curiosidade
dos leitores sobre o que se passa por trás dos muros dos presídios, veiculado assuntos
como rebeliões, motins, visitas íntimas, recuperação dos presos, etc.
Contudo, como foi visto acima, a PJPS, nos anos 2000, recebeu uma abordagem
positiva de parte imprensa local e estadual, devido à gestão de Cirlene Rocha e suas
realizações no sentido de garantir os direitos humanos dos presos e promover a
ressocialização. Apesar de todos os problemas estruturais, a experiência da Penitenciária
Juiz Plácido de Souza vem sendo, há anos, um modelo a ser seguido, pois oportuniza o
condenado a não perder sua essência de sujeito social. Através do trabalho, da
educação, do esporte e do lazer, os indivíduos ali detidos não são tratados apenas com
base em seu passado criminoso, mas procura-se proporcionar integração e bem estar
mesmo dentro da prisão. Ou seja, concluímos com as palavras de Letícia Almeida, que
afirma que, por tudo isso que foi exposto, a PJPS constitui-se num “ponto cego na cultura
do controle do crime”.
Tudo isso deu um destaque midiático a esta unidade, seja local, estadual e até
mesmo nacional, com a veiculação de reportagens em programas de televisão em rede
nacional. Contudo, mesmo a execução dos projetos ressocializadoes transforma-se em
fato político nas páginas dos dois jornais analisados, que representam grupos
antagônicos, no cenário político de Caruaru. Isto aguça a curiosidade do pesquisador, e
constitui-se num campo de investigação bastante rico. Neste sentindo, este texto buscou
tanto construir uma história da PJPS, inserida na chamada História do Tempo Presente,
bem como entender como os periódicos analisados posicionam-se em relação a ela. Em
outras palavras, nossas reflexões apontam para um tipo de utilização dos jornais que não
se limita a extração simplista de textos ou informações, mas observa-se sua inserção
política e delineia-se uma abordagem que faz destes impressos, pari passu, fonte e
objeto da pesquisa historiográfica.
***
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A imagem de uma penitenciária modelo pode ser desconstruída através de fatos
ocorridos em julho de 2016, quando eclodiu uma grande rebelião na PJPS (a primeira em
20 anos e uma das maiores do estado) que deixou um saldo oficial de 6 mortos (incluindo
decapitações) e quase 20 feridos. Nesse momento, várias dificuldades da unidade vieram
à tona (más condições físicas, problemas de gestão, conflito de gangues rivais, alto poder
de grupos de presos, uso e tráfico de drogas e armas, violações de direitos, etc.) através
dos presos, da imprensa, das redes sociais e dos familiares dos detentos, que, após a
rebelião, passaram dias sem poder entrar na unidade e sem notícias de seus parentes
encarcerados. Apenas advogados tinham acesso ao interior da prisão.
Assim, a imersão nas pesquisas sobre uma unidade prisional que, apesar de
todos os clássicos problemas dos sistemas carcerários estadual e nacional, é
referenciada como diferenciada, percebemos que não bastam apenas iniciativas isoladas
de gestores se: 1. o Estado não investe na estruturação das prisões e em políticas
efetivas de ressocialização e acompanhamento dos egressos; 2. a sociedade não acolhe
este egresso, que carrega pelo resto da vida o estigma de ex presidiário; 3. a imprensa
não deixar de incutir na população a ideia de que as prisões são apenas o cenário do
caos e que todo criminoso é irrecuperável; 4. não se admite que o crime, além de uma
escolha pessoal, é, acima de tudo, um problema sociológico e tem raízes mais profundas
do que a trajetória individual do criminoso (ZALUAR, 1999). Dessa maneira, a Plácido de
Souza e todas as demais unidades prisionais brasileiras acabam possuindo uma única
função, a de ser um local para onde devem ser mandados os indivíduos que a sociedade
deseja excluir de seu convívio, anulando as existências destes sujeitos, durante e após a
sua passagem pelo cárcere.
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Universidade Federal Fluminense
Resumo: Este trabalho se propõe a compreender o método de gestão carcerária das
Associações de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC). Desde 2001, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais através do Programa Novos Rumos
vem apoiando institucionalmente a consolidação do método de gestão carcerária
APAC e a criação de novas unidades no estado. Ao oferecer o cumprimento da pena
de forma mais “humanizada”, mas sem perder o caráter punitivo da pena, essa
instituição tem auto se afirmado como uma revolução no sistema penitenciário. E a
mídia no geral, vem apresentando o método APAC de gestão como a saída diante da
crise do sistema penitenciário, ganhando força a cada episódio de violência nas
prisões quando o tema da crise no sistema penitenciário assume a pauta do debate.
A partir da observação empírica em uma unidade APAC, e da analise dos veículos de
notícias online, apresento a ideia que comparado ao sistema comum, e sob a ótica dos
direitos humanos, o método APAC cumpre com todos os requisitos previstos na Lei de
Execuções Penais. Porém, não garante o acesso ao universo de presos de forma
igualitária mesmo para aqueles que cumprem com todos os requisitos, constituindo se
como um privilégio. A ordem ditada pelo discurso religioso e a importância de
desenvolver relações pessoais dentro do sistema para conseguir benefícios torna se
característica desse sistema que está sujeito às arbitrariedades do sistema judiciário.
INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado da monografia de conclusão de curso do Bacharelado
em Segurança Pública e Social na Universidade Federal Fluminense que defendi em
abril de 2016, sob o título “’Uma luz no fim do túnel’: Uma pesquisa sobre o
cumprimento da pena no método APAC de gestão carcerária”. Até então, meu foco
não estava voltado para uma análise das notícias veiculadas sobre as Associações de
Proteção e Assistência ao Condenado (APAC). Após um ano e meio, decidi retomar
esse a esse tema após os últimos episódios de violência nas prisões brasileiras.
Somente no mês de janeiro de 2017, três massacres tomaram conta dos noticiários.
Os acontecimentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, na
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo no Estado de Roraima e no Presídio de
Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, totalizaram juntos mais de uma centena de
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pessoas mortas. A “Crise Penitenciaria” ganhava mais uma vez a pauta do dia nos
noticiários, é

grande demanda por respostas e soluções para a crise. Dentre as

muitas apresentadas, a APAC ganhava visibilidade, sobretudo nos noticiários online,
como um modelo viável de gestão carcerária frente à crise instalada.
A partir da observação empírica em uma unidade APAC, o objetivo desse
trabalho é compreender a lógica do funcionamento do seu método de gestão
carcerária, e analisar por meio dos veículos de notícias online, como que diante da
crise penitenciária no início do ano de 2017, a APAC ganha contornos de política
pública em diversos estados do Brasil. Até então, a presença como política pública
estava restrita apenas em Minas Gerais, através do Programa Novos Rumos na
Execução Penal lançado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no ano
de 2001.
A pesquisa de campo foi realizada durante os meses de julho e agosto de 2015
em uma unidade APAC na cidade de Manhuaçu, com população estimada de 88.580
habitantes (Censo IBGE 2017), localizada no leste de Minas Gerais, possui sua
economia baseada na cultura cafeeira. Nessa cidade, a APAC foi constituída
juridicamente no ano de 2004. Inicialmente, faziam apenas o trabalho assistencial aos
presos somente em um setor do presídio de Manhuaçu. Ao longo dos anos, a APAC
conseguiu recursos através de doações e contribuições dos associados, ganhou um
terreno doado por um empresário da região, e começou a construir seu Centro de
Reintegração Social juntamente com a Secretaria de Defesa Social (SEDS), que
investiu cerca de 1,7 milhão no projeto. A inauguração ocorreu no dia 15 de junho de
2012 com a presença do Coordenador do Programa Novos Rumos, o Secretário de
Defesa Social do Estado de Minas Gerais e o presidente da Fraternidade Brasileira de
Assistência ao Condenado (FBAC).
O MÉTODO APAC
As Associações de Proteção e Assistência ao Condenado são um “experimento
institucional religioso”, fortemente ligado à Pastoral Carcerária que tem atuado de
maneira distinta no campo da política criminal brasileira, principalmente, em Minas
Gerais. Essas instituições têm se afirmado com a revolução das prisões, devidos a
suas características incomuns diante do cenário prisional brasileiro (ORDÓÑEZ
VARGAS, 2011).
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As APACs são filiadas e fiscalizadas pela Fraternidade Brasileira de
Assistência aos Condenados – FBAC, esta ONG que por sua vez é filiada à Prison
Fellowship International, entidade internacional cristã que busca ajudar presos em todo
o mundo e que faz parte da Aliança de ONGs da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre Prevenção do Delito e Justiça Penal. Segundo a antropóloga Ordóñez
Vargas (2011):
“As APACs são as únicas prisões que aspiram serem considerados
plenamente legais: excepcionalmente, são um exemplo de obediência
à legislação relativa à execução penal e, por isto, se lhes outorga o
adjetivo de prisões alternativas. Assim, elogiadas e celebradas pelo
seu significativo avanço na promoção dos direitos humanos das
pessoas privadas de liberdade, as APACs atualmente, são replicadas
como política pública penitenciária no Estado de Minas Gerais...”
(2011, p. 13)

São formadas a partir da interação entre a sociedade civil organizada, a Igreja
Católica e o Estado, constituindo uma pessoa jurídica de direito privado. O objetivo da
APAC é oferecer uma prisão mais “humana”, mas sem perder o caráter punitivo da
pena. Nesse sentido, a APAC adota ações que visam à valorização do ser humano
dentro do ambiente prisional. Essas ações se materializam na ausência do uniforme,
os trajes dos presos são casuais, cortes de cabelo são pessoais e suas identificações
se dão somente pelo uso do crachá que contém apenas o nome de cada um deles,
sem fazer alusão a apelidos ou o crime que o preso tenha cometido em momento
algum. Para cumprir pena em uma unidade APAC, inicialmente o preso precisa
manifestar por escrito seu desejo em se transferir concordando previamente com
todas as regras que o sistema exige. Somente presos que já tenham a sentença
transitada em julgado podem ir para a APAC.
O Centro de Reintegração Social é a denominação das unidades físicas da
APAC. Esses Centros são caracterizados por serem estabelecimentos prisionais de
segurança mínima e de pequeno porte, cada centro abriga entre 80 a 200 presos. O
funcionamento dessas unidades não conta com a presença de policiais civis ou
militares, como também não há agentes penitenciários. As chaves dos portões ficam
com os “recuperandos”. Na APAC, os presos são chamados por ““recuperandos”.
Essa entre outras ações são um dos modos de ressignificar a vida daquele individuo
que está privado de sua liberdade. Não o tratando de forma pejorativa, como “detento”,
“bandido” entre outros.
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A segurança e a disciplina estão a cargo dos plantonistas e também dos
“recuperandos”, mas suas atividades não se caracterizam como as de um guarda
prisional. Os plantonistas são funcionários treinados para custodiar os presos sem o
porte de armas, contratados sob o regime celetista. Na unidade APAC onde foi
realizado o trabalho de campo, três plantonistas se dividiam com turno de 8 horas
diárias cada. Os “recuperandos” são responsáveis também pela limpeza e refeições
da unidade.
Dentro dos muros da APAC, o discurso cristão monopoliza e regula o convívio
entre presos e funcionários. Os códigos vigentes dentro do crime, e a leis do Estado,
estão sempre subordinados à “Lei de Deus” (ORDÓÑEZ VARGAS,2011). É dessa
maneira que a disciplina é mantida por meio da coerção moral se apropriando do
discurso cristão presente nos funcionários e voluntários, porém, muito mais incisivo e
presente entre os “recuperandos” membros do Conselho de Sinceridade e
Solidariedade. Desse modo, os novos sujeitos “apaqueanos”, ou os “recuperandos”,
sofrem um processo de estigmatização, trazendo consigo uma nova identidade
adquirida dentro da APAC com base nas relações pessoais e de confiança
desenvolvidas nesse novo ambiente.
O método de gestão carcerária da APAC está baseado na promoção de doze
elementos fundamentais que visam a “ressocialização” do “recuperando”, como
também a valorização do ser humano dentro do estabelecimento prisional por meio da
religião e da evangelização. Sendo eles; Participação da comunidade; Recuperando
ajudando o recuperando; Trabalho; Religião; Assistência jurídica; Assistência à saúde;
Valorização humana; A família; O voluntário e sua formação; Centro de Reintegração
Social – CRS; Mérito; Jornada de libertação com Cristo.
A partir desses doze elementos, a APAC insere novos comportamentos que
visam retirar o estigma do preso do “sistema comum” A expressão “sistema comum” é
utilizada por operadores do método APAC e pelos “recuperandos” ao se referirem ao
sistema carcerário tradicional. Assim, isso atribui um novo significado para quem está
cumprindo sua pena na APAC. A materialização do comportamento que a APAC tenta
cultivar está inicialmente na ausência do uniforme, os trajes dos “recuperandos” são
casuais, cortes de cabelo são pessoais e suas identificações são apenas pelo uso do
crachá que contém somente o nome de cada “recuperando”, sem fazer alusão a
apelidos ou o crime que tenha cometido em momento algum.
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Apesar de ser um método alternativo na gestão carcerária, não esqueci que a
APAC é um estabelecimento prisional e que lá estão condenados da justiça. A
socióloga Camila Caldeira Nunes Dias (2008) trata das dificuldades em se realizar o
trabalho de campo no ambiente carcerário. Segundo Camila “é impossível o
pesquisador tem acesso livre e restrito, sem acompanhamento ou interferência de
funcionários” (DIAS 2008). No tempo que estive realizando a pesquisa na APAC,
pude perceber a constante desconfiança sobre a minha presença naquele lugar.
Primeiro, por parte dos funcionários, temerários que eu pudesse afetar a ordem e a
segurança do estabelecimento prisional de alguma forma. Em segundo lugar, os
“recuperandos”, pois muitos deles não entendiam o que eu estava fazendo ou a minha
permanência naquele local.
Erving Goffman (1961) ao tratar das “instituições totais” afirma que essas
instituições pretendem mudar o comportamento dos indivíduos, dando novo significado
e sentido às coisas. Nessas instituições, o bem estar dos internados não é uma
prioridade. Ao mesmo tempo, as instituições totais tentam a todo o momento
despersonificar as pessoas, retirando sua maior posse, no caso, o nome. Porém, ao
tratar das prisões brasileiras, não se pode atribuir o conceito de Goffman (1961), basta
dizermos que o “bandido” não deixa de ser “bandido” na cadeia. Quando ele é preso,
ele carrega seu status e sua história para dentro dos presídios. O sistema
penitenciário brasileiro reconhece as características. As prisões de facções nas
regiões metropolitanas brasileiras, por exemplo, indicam a qual facção ele pertence.
No caso de não pertencer a nenhuma facção, ele tem que escolher uma facção, sendo
assim etiquetado pelo Estado.

Camila Dias (2013) afirma que diferentemente do

processo de filiação à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), no Rio de
Janeiro o processo de filiação às facções depende do local de residência ou do
presídio em que o preso se encontra. Dessa forma, “a identificação dos indivíduos com
a organização se dá de forma automática e involuntária” (DIAS 2013). Tal conceito de
instituição total também não se aplica ao método APAC. Pois, ao selecionar
preferencialmente aqueles que estão em sua primeira condenação, que não possuem
uma “carreira no crime”, ou seja, “não bandidos”. A APAC reforça a identidade das
pessoas.
O Programa Novos Rumos e a APAC como política pública em Minas Gerais
Usando como prerrogativa o artigo 4º da Lei de Execuções Penais (Lei
7.210/1984) – “O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades
de execução da pena e da medida de segurança”. Foi realizado, em dezembro de
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2001, o lançamento do Projeto Novos Rumos na Execução Penal pelo TJMG, com o
objetivo de incentivar a criação e expansão do método APAC como política pública e
alternativa no encarceramento, visando à humanização da pena.
O projeto, coordenado pela Assessoria da Presidência para Assuntos
Penitenciários e de Execução Penal do Estado, somente foi regulamentado no dia 1º
de maio de 2004 pela Resolução nº 433/2004 do TJMG. Importante ressaltar a
atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), órgão judiciário assumindo
funções do executivo ao transformar essa iniciativa em uma política pública de
segurança. Inclusive, esse projeto foi premiado pelo Instituto Innovare na segunda
edição em 2005. O prêmio Innovare é destinado para ações que contribuem para a
eficiência, a criatividade, a desburocratização e a agilização dos serviços judiciais.
Inicialmente, os recursos estaduais eram apenas para a alimentação dos
“recuperandos” nas APACs. Somente em 2006, o Estado de Minas Gerais estabelece
convênios de manutenção e cogestão junto às APACs e passa a destinar verba para a
construção dos Centros de Reintegração Social das APACs recomendadas pelo
TJMG. Até então, as associações se mantinham apenas por meio da caridade de
empresários locais e outras fontes de doação. Com essa parceria, segundo Ordóñez
Vargas (2011):
... o poder público permite, por um lado, que entidades civis de direito
privado sem ânimo de lucro, sejam APACs ou entidades similares,
estabeleçam convênios de manutenção e cogestão com o Estado,
por meio da Secretaria Estadual de Defesa Social (SEDS), mas
especificamente, da Superintendência de Articulação Institucional e
Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional. E por
outro, legitima juridicamente a administração e execução da pena
privativa de liberdade sem a atuação da polícia ou agentes
penitenciários dentro das unidades prisionais. (2011, p. 67)

Em todo o Estado de Minas Gerais são 97 APACs, dessas, 40 contam com o
próprio Centro de Reintegração Social. As outras 57 estão em processo de
implantação, mas já estão formadas juridicamente. Algumas dessas exercem suas
atividades em pavilhões específicos de penitenciárias do sistema comum. O mapa
abaixo mostra a distribuição das APACs no Estado de Minas Gerais.
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Mapa 1: Distribuição APACs no Estado de Minas Gerais.

Fonte: Fraternidade Brasileira de Assistência ao Condenado.
Disponível em: http://www.fbac.org.br/index.php/realidade-atual/mapas Acesso em março de
2016

As APACs do Grupo 1, administram o CRS, sem o concurso das polícias Civil,
Militar ou agentes penitenciários, com aplicação completa dos doze elementos
fundamentais do método APAC – Unidades Masculina e Feminina. As APACs do
Grupo 2 administram o CRS (Em prédio próprio, do Estado, alugado ou anexo à
cadeia pública) pela APAC sem o concurso das polícias e de agentes penitenciários
com a aplicação parcial dos doze elementos fundamentais. A APAC administra o
presídio nos moldes descrito no grupo I, mas o faz parcialmente no que diz respeito à
metodologia. Algumas APACs que se encontram no Grupo 2 cuidam apenas do
regime semiaberto e/ou aberto, porém planejam estender o atendimento também aos
“recuperandos” que se encontram no regime fechado. É comum encontrarmos em
outros países (Chile, Costa Rica e Colômbia, por exemplo) o Método APAC sendo
aplicado parcialmente em pavilhões de unidades prisionais.
As APACs do Grupo 3 são aquelas que por diversas razões, ainda não
administram Centros de Reintegração Social, e tampouco, aplicam parcialmente o
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Método APAC em pavilhões de unidades prisionais. Algumas estão apenas
organizadas juridicamente, realizando trabalhos de mobilização social ou atividades
pastorais junto aos presos que se encontram em cadeias públicas ou presídios. Outras
já possuem terreno próprio, e outras estão construindo seu Centro de Reintegração
Social.
No último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN
realizado no ano de 2014, as unidades APAC representavam em torno de 20% do
número de estabelecimentos prisionais do Estado de Minas de Gerais.

Nessas

unidades, estão custodiados cerca de 2.700 presos, em torno de 5% da população
prisional do estado, ao custo de 1/3 do preso do sistema comum. A expansão dessas
unidades em Minas Gerais, como mostra o ultimo INFOPEN, caracteriza o Estado de
Minas Gerais como o estado que mais tem apoiado essas instituições alternativas no
cumprimento da pena.
Outro fator importante que tem colaborado para a expansão do método é a
mobilização dos juízes das Varas de Execuções Penais de todo o Estado em torno do
projeto. A obrigatoriedade no currículo da Escola de Magistratura da visita de juízes
recém-empossados à APAC modelo de Itaúna, também tem contribuído para a sua
expansão. A APAC só pode firmar convênios junto ao TJMG e a Secretaria de Defesa
Social (SEDS) se suas ações estiverem coordenadas pelo juiz da Vara de Execução
Penal (VEP) da comarca.

Quem são os “recuperandos”?
Para que o preso possa cumprir sua pena em uma unidade APAC, ele tem
que cumprir basicamente três requisitos. O primeiro deles é ter sua sentença
transitada em julgado, ou seja, estar condenado. A APAC não recebe provisórios em
hipótese alguma, de certa forma rompe com a ideia da prisão preventiva ou cautelar.
A pesquisa publicada na Série Pensando o Direito nº 54 ,”O excesso de prisão
provisória no Brasil” mostra como esses institutos penais têm sido utilizados de forma
arbitrária e excessiva. Em sua análise conclui que o “excesso de prisão no sistema
penal brasileiro se inicia pelo excesso de prisões em flagrante e se completa pela alta
taxa de conversão dos flagrantes em medidas cautelares de prisão” (2015) Cerca de
40% da população carcerária ainda espera pelo julgamento (INFOPEN, 2014).
O segundo requisito é a obrigatoriedade da família do preso residir na mesma
comarca da unidade, no método APAC, os familiares são corresponsáveis na
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Cumprindo os dois requisitos, o preso deve

manifestar por escrito o interesse em se transferir para APAC e concordando em
cumprir todas as regras que norteiam o convívio nesse estabelecimento penal. Depois
de todo esse processo, o juiz da vara de execução penal irá autorizar ou não a
transferência respeitando a ordem da lista de espera de transferência. Quando
autorizada, o “recuperando” assina um termo de responsabilidade se comprometendo
com as regras do método. Se dentro de um mês o “recuperando” não se adaptar, ele
pode pedir transferência de volta para o sistema comum.
Outro critério para o preso do sistema comum ir para a APAC é o “bom
comportamento” dentro do estabelecimento prisional. Mas falta uma orientação sobre
quem define e quais os critérios utilizados para essa constatação. O “bom
comportamento” dentro do sistema prisional não significa que aquele sujeito voltará ao
convívio social sem maiores problemas. Em tese, deveria existir uma equipe
multidisciplinar composta de psicólogos e assistentes sociais que avaliassem o perfil
de cada preso individualmente. Mas, na realidade, a decisão fica a cargo do juiz que
vai analisar os antecedentes criminais e avaliar se o preso cumpre os requisitos
mínimos para ser transferido para a APAC.
No entanto, o fator que pode ser determinante na decisão do magistrado é o
arrependimento demonstrado durante a audiência de solicitação de transferência. Ou
seja, o preso que tem uma “carreira” no crime, dificilmente será transferido para APAC.
Ao mesmo tempo, o preso tem que “merecer” a APAC, presos com condenação muito
alta e ainda no inicio do cumprimento da pena são vistos como perigos potenciais que
podem comprometer a disciplina e ordem da unidade, pois não tem nada a perder.
Perfil do “recuperando”
No momento da pesquisa, 73 “recuperandos” cumpriam pena na APAC de
Manhuaçu. No regime fechado encontravam-se 46 desses. No semi-aberto eram 13
recuperandos. E no aberto 14 “recuperandos”.
Os dados que apresento a seguir, foram coletados a partir dos nomes de 59
“recuperandos” do regime fechado e semi-aberto. Com os “recuperandos” do regime
aberto não tive nenhum contato, ou informação, pois esses estavam sob o regime de
Prisão de Albergue e só iam para a APAC ao fim do dia para dormir. As informações a
seguir não foram fornecidas pela APAC. No início, contava somente com os nomes
incompletos de alguns deles, nos registros fotográficos que fiz do Quadro de Avaliação
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Disciplinar do regime fechado e semi-aberto. Obtive as informações a partir de
consultas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), no site do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais e também no noticiário local. Por fim, dos 59
“recuperandos”, um deles foi transferido de comarca, e outro não obtive registro
algum, portanto, minha amostra é de 57 “recuperandos”.
O recuperando da APAC geralmente está em sua primeira condenação. Da
minha amostra de 57 condenados, 46 deles, ou 81% eram primários, somente 11, ou
19% eram reincidentes. Geralmente são trabalhadores rurais, com ensino fundamental
incompleto. Nos casos de crime contra o patrimônio, há uma grande relação com a
cultura cafeeira, não raro, as motivações desses crimes estão na obtenção de
produtos relacionados ao café.
O segundo dado que apresento são os crimes cometidos pelos “recuperandos”.
Da amostra de 57 “recuperandos”, 17 deles foram condenados por homicídio simples
tipificado no Art.121 do Código Penal. Outros 15 “recuperandos” cumprem pena por
tráfico de drogas (Art. 33 Lei 11.343/06). Chamo atenção para o grande número de
condenações por crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulnerável,
em sua maioria padrastos molestando suas afilhadas. São 12 “recuperandos” ou 21%
da minha amostra que cumprem pena por esses crimes. Os crimes contra o
patrimônio, furto e roubo, representam 18% da amostragem, ou 10 “recuperandos”
condenados por esse crime. O os outros foram 3 condenações distintas, uma por
lesão corporal, uma por estelionato, e no caso do meu interlocutor que relatei
anteriormente, o ex policial foi condenado pelo crime de tortura previsto no Art. 1º da
Lei de Tortura (Lei 9.455/97).
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Gráfico 1: Crimes cometidos pelos “recuperandos” da APAC de Manhuaçu.
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O PAPEL DA MÍDIA
A segunda parte do trabalho consiste na análise do ganho de visibilidade da
APAC nos veículos de notícias online, sobretudo, nos períodos de crises do sistema
prisional. Para essa análise, foram consultados os cinco jornais com maior circulação
paga no país e jornais estrangeiros. O período selecionado foram os meses de
dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. Ao total foram analisadas 52 notícias. O
período corresponde ao mês anterior e ao mês seguinte de quando ocorrem três
grandes massacres mencionados anteriormente nas regiões Norte e Nordeste do país,
em janeiro de 2017.
A tabela abaixo mostra a evolução no número de resultados por notícias
utilizando a ferramenta de busca do Google. O termo pesquisado foi “Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC”. A tabela mostra que no mês de
Dezembro de 2016, foram publicadas apenas sete notícias. No mês de janeiro de
2017, em que a crise penitenciária entra na pauta de debate dos jornais, o número
aumenta em mais de 400% saltando para quarenta e uma notícias publicadas. Já em
fevereiro de 2017, o número se mantém alto, com trinta e duas notícias, mas com
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outra motivação; o goleiro Bruno que estava na APAC de Santa Luzia ganha
liberdade.
RESULTADOS POR NOTÍCIAS FERRAMENTA DE BUSCA GOOGLE
“Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC”
Dezembro - 2016
Janeiro de 2017
Fevereiro -2017
7
41
32

Curiosamente até o início do ano de 2016, as políticas públicas de incentivo e
apoio às APACs estavam restritas ao Estado de Minas Gerais. As associações de
outros Estados estavam funcionando de forma independente com recursos
provenientes de doações e ações de caridade, sem convênios com a Administração
Pública. No entanto, há um movimento recente de expansão dessas unidades; no
Maranhão já são seis unidades em funcionamento com incentivo do governo estadual.
Paraná e Rio Grande do Norte contam duas e uma unidades respectivamente, no
entanto, nesses estados, a administração dessa política pública é de responsabilidade
do tribunal de justiça estadual. No Rio Grande do Sul, o governo estadual, junto com o
Ministério Público e o Tribunal de Justiça assinaram no início de setembro de 2017 um
convênio de 60 meses que viabiliza a implantação do método. Em outros estados,
Espírito Santo, Piauí e Roraima, estão em processo de implantação.
A essa expansão, atribuo aos bons argumentos que são associados ao método
e amplamente divulgados; uma resposta à sociedade em tempos de crise
penitenciária, baixo custo de manutenção dos presos e baixo índice de reincidência.
Ainda que o número de presos no método APAC seja pequeno, o Estado vai se
livrando

da

responsabilidade

da

administração

penitenciária

delegando

a

responsabilidade à uma entidade que trabalha, sobretudo, com a colaboração das
comunidades em que estão inseridas, caracterizando como um trabalho voluntário,
que conta principalmente, com membros da Pastoral Carcerária, ainda que essa
instituição não faça parte formalmente da organização da APAC.
A relação de antagonismo entre o Método APAC e o sistema penitenciário
“comum” está evidente para os “recuperando” como também para a mídia, o primeiro
só existe devido a atual condição das prisões. E a cada episódio de violência, a mídia
dá mais destaque ao método, como uma das soluções para a crise penitenciaria. Uso
como exemplo a enquete feita pelo site BBC NEWS, edição brasileira, veiculada no dia
08 de fevereiro de 20171. A pergunta em questão era “Qual pergunta sobre a crise dos
presídios a BBC BRASIL deveria responder? Vote”. A partir das dúvidas dos leitores

1

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38884533
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sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro que foram enviadas para a redação, a
BBC Brasil selecionou as quatro melhores perguntas para votação. O tema mais
votado seria o tema de uma reportagem. As quatro opções eram; qual o impacto a
descriminalização das drogas teria na ação das facções; as vantagens e
desvantagens

de

presídios

construídos

por

PPPs

(parcerias

público-

privadas);ressocialização; e a última , sobre o modelo das APACs (Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados), na qual a reportagem atribuía a um modelo
bem sucedido de gestão carcerária.
Observei que além de uma maior divulgação em períodos de crise, a
impressão que tive ao ler as reportagens sobre a APAC era de estar lendo o discurso
oficial do método, seja da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados
(FBAC), entidade responsável por fiscalizar as unidades, seja dos Tribunais de
Justiça. O que é divulgado, sempre é o discurso oficial, sem nenhum questionamento
sobre o método.
E são vários os questionamentos; o primeiro deles refere-se quanto à taxa de
reincidência dos egressos da APAC.

Não há nenhuma pesquisa científica com

métodos confiáveis que apresente um número razoável. Dentre as notícias analisadas,
encontrei taxas de reincidência que giram em torno de cinco a vinte e cinco por cento.
Além disso, durante a pesquisa de campo, observei que além da falta de dados que
comprovem tal constatação, o método utilizado por alguns coordenadores de unidades
é contraditório. Para utilizar-se de tal número, somente presos que cumpriram pena
em sua totalidade na APAC são considerados. Os presos que fugiram, foram
transferidos, ou não se adaptaram ao método e pediram transferência, não são
contabilizados.
O segundo questionamento que pode ser feito é quanto à laicidade do Estado
ao implantar uma política pública de caráter religioso. Além do trabalho de caráter
voluntário de membros da Pastoral Carcerária, ou pessoas da comunidade envolvidas
com a paróquia local. A época da realização da pesquisa de campo, um dos meus
interlocutores me mostra um portão de ferro completamente fechado, com a
identificação “CELA FORTE” logo acima desse portão. Ele a relacionou com
“solitárias” aplicadas sob o “Regime Disciplinar Diferenciado” que foi criado em 2001
para desarticular o PCC (DIAS, 2013). A forma execução do RDD se encontra na Lei
10.792/ 03 art. 52. São caracterizados como locais de castigo no sistema comum.
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No entanto, ele mesmo ressaltou que diferentemente do sistema comum, a
entrada na “CELA FORTE” é voluntária. É necessária quando o recuperando se “sente
mal e precisa de um tempo de reflexão”, disse ele. Por fim, antes de abrir o portão, ele
recomendou que eu não ficasse incomodado caso alguém estivesse dentro da cela.
Ao abrir, para minha surpresa, deparo-me com um altar com a imagem de Jesus
Cristo ao meio, duas bíblias de cada lado e almofadas para se ajoelharem e rezar.
(Anexo 1)
A entrada voluntária na “cela forte”, significa, desse modo como uma autopenitência. Há um esforço institucional de introduzir no “recuperando” a imputação de
um pecado através do crime cometido.

Aliado ao grau de arrependimento

demonstrado perante o juiz, necessário para conseguir a transferência para a APAC, a
intenção é obter a confissão de culpa dos “recuperandos”, caracterizando a unidade
como local da expiação dos pecados, confissão e obtenção do perdão sagrado de
Deus durante o cumprimento da pena.
Por fim, não há vagas para todos aqueles que cumprem os requisitos formais
da APAC, constituindo assim como um privilégio. O maior exemplo foram as
repercussões dos casos das transferências dos condenados no processo do
Mensalão, incluindo Marcos Valério, e do goleiro Bruno condenado pelo assassinato
de Eliza Samudio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estimativa de reincidência dos egressos da APAC gira em torno de 5 a 20%.
Porém, além da falta de dados que comprovem tal constatação, como ocorre no
sistema carcerário comum, o método utilizado por alguns coordenadores é
contraditório. Para utilizar-se de tal número, somente presos que cumpriram pena em
sua totalidade na APAC são considerados. Os presos que fugiram, foram transferidos,
ou não se adaptaram ao método e pediram transferência, não são contabilizados.
Para o “recuperando”, a APAC se torna uma alternativa viável diante do cenário
do sistema penitenciário. Muitos deles aceitam as regras da APAC para se beneficiar
das melhores condições oferecidas no cumprimento da pena. Porém, não aderem ao
método, tampouco pactuam de todas as regras. Um dos “recuperandos” relatou que
estava de “saco cheio”, pois todos os dias tinham alguém visitando a APAC e os
tratavam como “criancinhas”.
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No que tange ao acompanhamento do egresso após seu livramento, na APAC
não há dispositivos e mecanismos que ajudem o egresso nessa questão, utilizam da
prerrogativa que ao longo da pena foram reforçados os laços familiares, ficando a
cargo da família esse acompanhamento, a reinserção social e no mercado de trabalho
do egresso. Há dificuldade até mesmo em conseguir postos de trabalho para os
“recuperandos” do regime semi-aberto que tenham o beneficio do trabalho externo.
Além da privação da liberdade, do direito de ir e vir. A APAC por meio da
obrigatoriedade da participação nas atividades de socialização, como por exemplo, “A
oração

do

recuperando”,

dentre

outras

atividades,

controla

o

tempo

dos

“recuperandos” e os restringe de liberdade de escolha e liberdade religiosa. Antes da
transferência para a APAC, não são todos que têm plena ciência da quantidade de
regras. Não há negociação no cumprimento dessas regras. Assim, não são raros os
casos de presos que não se adaptam e pedem para sair da APAC, sendo transferidos
de volta para o sistema comum.
Comparado ao sistema comum, e sob a ótica dos direitos humanos, o método
APAC cumpre com todos os requisitos formais previstos na Lei de Execuções Penais.
Porém, não garante o acesso ao universo de presos de forma igualitária mesmo para
aqueles que cumprem com todos os requisitos, constituindo como um privilégio, ainda
que sob constante ameaça da transferência de volta para o sistema comum. A ordem
ditada pelo discurso religioso e a importância de desenvolver relações pessoais dentro
do sistema para conseguir benefícios é uma característica desse sistema. Essa
pesquisa identifica a dificuldade dos órgãos estatais para tratar do egresso que não é
oriundo da APAC, nas palavras dos gestores “— Todo mundo só quer trabalhar com o
preso APAC”.
Durante o I Seminário Regional de Alternativas Penais, promovido pelo
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21
de julho de 2015, ouvi de um magistrado do TJMG que a APAC se tratava da “luz no
fim túnel” diante do cenário atual das prisões brasileiras. Em tempos de enrijecimento
de valores morais conservadores e cristãos que fomentam cada vez mais discursos de
ódio, apostar a saída diante de um grave problema no sistema carcerário em um
método que promove a intromissão da culpa nos “recuperandos” em vez da
responsabilização pelos atos cometidos, que aumenta a desigualdade já existente, e
que está sujeito às arbitrariedades do sistema judiciário, chegar até a “luz no fim do
túnel” me parece arriscado tanto quanto ao atual cenário.
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Anexo 1:
Imagem: “cela forte”

Fonte: Acervo do autor
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Mídia e Encarceramento
Vanessa Figueiredo Lima
UFRRJ

RESUMO

O presente trabalho pretende investigar manchetes, reportagens em jornais escritos e
televisionados que noticiaram as rebeliões nos presídios no norte do País, principalmente na
cidade de Manaus em 2017. Pretende-se através da analise das reportagens buscar entender
como se estrutura o discurso sobre o sistema penitenciário no país, seus problemas e desafios
fazendo análise com base em estudos de criminologia e sobre a lei de execução penal
PALAVRAS CHAVES: Mídia, Encarceramento, Criminologia, Prisão, Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO
O estudo sobre o sistema penitenciário brasileiro é de grande complexidade. Expor os
problemas do cárcere no país é ao mesmo tempo expor todas as mazelas sociais existentes no
país. Nesse sentido, a prisão reproduz com muita intensidade todas as desigualdades
econômicas, raciais e de gênero, existentes em nossa sociedade.
Em janeiro de 2017 as notícias sobre os acontecimentos nos presídios em Manaus
expuseram na grande mídia, várias das mazelas vividas no sistema carcerário nacional.
Uma população que geralmente é totalmente invisibilizada foi durante algum tempo o
centro das notícias de grandes veículos nacionais.
Diante do aumento do encarceramento no país e do amplo debate, dentro dos ambientes
acadêmicos e de movimentos sociais, sobre o encarceramento em massa no país, também cresce
na televisão aberta e nos grandes jornais de circulação uma tendência a um jornalismo que
destaca os crimes violentos e dão como solução as leis penais e a prisão.
A manutenção do discurso de que manter em cárcere qualquer um que tenha conduta
desviante do aceitável pela elite é uma das engrenagens do capitalismo. Manter o sistema
prisional é manter as estruturas de opressão social das classes dominantes.
Quando entretanto esse sistema entra em colapso, o discurso e a mídia se mostram
instrumentos poderosos de manter presente no imaginário popular que a prisão é a solução para
os problemas de segurança pública nacional.
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Ao analisarmos as reportagens sobre as rebeliões, vemos uma tendência de destacar os
atos violentos dos presos. Impossível esconder diante tanta barbárie os problemas de
superlotação e más condições das prisões. No entanto, as propostas de maior repressão e
consequentemente mais encarceramento são totalmente antagônicas diante os acontecimentos.
Em 2014, o Ministério da Justiça lançou o levantamento de informações penitenciárias o
INFOPEN, onde demonstra que a população carcerária havia chegado ao número de 607.731 mil
presos. Sendo que desse número total 41%, aproximadamente 243 mil, estavam ainda
aguardando uma condenação.
Ainda no INFOPEN de 2014, demonstra-se que a taxa de ocupação era de 161%, tendo
assim 376.669 mil vagas para 607.731 mil presos.
A partir dessas informações faremos análise de algumas das manchetes veiculadas em
jornais de grande circulação.
Importante lembrar que os jornais de grande circulação no Brasil são controlados pelas
mesmas empresas. Não há democratização verdadeira da mídia, embora o aumento ao acesso à
internet tenha possibilitado o surgimento da mídia independente. O que não possibilita uma
diversidade muito grande em se tratando do discurso em torno dos mesmos acontecimentos.
A abordagem que se segue, será também de uma perspectiva teórica sobre o tema. Não
só do ponto de vista da comunicação, da linguagem e do discurso. Será também abordado do
ponto de vista da criminologia crítica e de estudos sobre segurança pública e sistema prisional.

2. BREVE ANÁLISE SOBRE O ENCARCERAMENTO NO BRASIL
O sistema carcerário no Brasil é uma reprodução da sociedade. O cárcere é um retrato da
desigualdade social e racial em nosso país.
… O cárcere reflete, sobretudo nas características negativas a sociedade. As relações
sociais e de poder da subcultura carcerária têm uma série de características que a
distinguem da
sociedade externa, e que dependem da particular função do universo
carcerário, mas na sua estrutura mais elementar elas não são mais do que a ampliação, em
forma menos mistificada e mais “pura”, das características típicas da sociedade capitalista:
são relações sociais baseadas no egoismo e na violência ilegal, no interior das quais
os
indivíduos socialmente mais débeis são constrangidos a papéis de submissão e de
exploração. (Baratta, p. 186)1

Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil é o país com a quarta maior população
carcerária do mundo. O número de pessoas presas em dezembro de 2014 chegou a 622.202
pessoas, sendo que 61,6% eram negros e 75% não haviam concluído o Ensino fundamental. 2

1

Baratta, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia direito penal. Rio de
Janeiro. Ed: Raven: Instituto Carioca de Criminologia, 6ª Edição, outubro de 2011. 3ª reimpreessão, agosto de 2016
2 Infopen, junho/2014 disponível em acessado em
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Os crimes que mais encarceram atualmente são os de tráfico de drogas, roubo e furto.
Sendo 28% por tráfico, 25% eram condenados por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio.
(INFOPEN, 2014).
Leciona Zaffaroni que a seletividade criminalizante recái mais sobre pessoas que já estão
em vulnerabilidade social como por exemplo de classe social, etnia e instrução. (Zaffaroni, p. 65).
A criminalização é uma forma de controle pelo Estado daqueles que vivem em
determinados extratos da sociedade.
Não há estudos que demonstrem que o encarceramento tenha efeito positivo na
diminuição da violência. No geral, os estudos demonstram o contrário. Os presídios brasileiros são
verdadeiros locais de recrutamento para o crime.
Os presídios têm demonstrado como objetivo unicamente punir. Assim, o fator reintegração
na sociedade e reabilitação tem falhado. As condições precárias e as inúmeras violações de
Direitos Humanos que ocorrem no sistema prisional brasileiro na realidade acabam contribuindo
para o aumento da violência.
Popularmente, inclusive entre muitos de seus egressos, a prisão é chamada de “faculdade
do crime”, o que demonstra o entendimento de que muitos entram para o sistema prisional e
acabam se tornando reincidentes aprendendo novos delitos além de se tornarem ainda mais
violentos.
Prender mais pessoas não tem mostrado efetividade em diminuir a violência ou a
criminalidade.
A prisão deveria ser a última opção de pena em casos de crimes. O Código de Processo
Penal prevê várias outras penas como por exemplo as medidas cautelares previstas no art. 319 e
até mesmo a prisão domiciliar.
Entretanto, vivemos atualmente um aumento da cultura carcerária, onde se propaga a
crença de que a prisão resolverá os problemas da violência e da ausência de justiça social.
Houve um aumento exponencial das normas que encarceram e a elas tem sido dado maior
rigor nas penas.
Salo de Carvalho aduz sobre o aumento da criminalização:

A atividade legislativa da década de 90 no Brasil, potencializada em parte pelo
conjunto de normas constitucionais programáticas, ampliou as hipóteses de
criminalização primária e enrijeceu o modo de execução das penas. Paralelamente à
criação de inúmeros novos tipos penais, houve substancial alteração na modalidade
de cumprimento das sanções, sendo o resultado dessa experiência visualizado na
dilatação do input e no estreitamento do output do sistema, fato que provocou
aumento vertiginoso nos índices de encarceramento.3

3 CARVALHO, Salo de.Substitutivos penais na era do grande encarceramento. In: Criminologia e Sistemas JurídicoPenais Contemporâneos II. Ed. Porto Alegre: PUC. p. 153
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O crime que mais aprisiona atualmente é o crime de tráfico de drogas. Houve nos últimos
anos além da construção da figura do traficante como grande inimigo social a demonização da
droga. Há nessa questão do tráfico de drogas a imensa diferença no tratamento do sistema penal
entre ricos e pobres. 4
Não há atualmente como falar do encarceramento brasileiro sem mencionar a seletividade
penal, principalmente no que tange raça e classe, e sem colocar a questão das drogas no cerne
da questão. Atualmente a lei de drogas prevê a diferenciação entre usuários e traficantes. No
entanto, muitos ainda são presos pelo crime de tráfico com quantidades ínfimas de drogas nas
periferias das cidades.
No Brasil, 41% dos presos são presos provisórios.

Grande parte desses presos

provisórios em âmbito nacional, aproximadamente 18%, ao final do processo não são condenados
à pena restritiva de liberdade, mostrando que sua prisão cautelar se mostrou totalmente
desnecessária.
No Estado do Amazonas o número de presos provisórios é de 62, 64%. Totalizam 5, 5 mil
presos ainda sem julgamento, sendo que o número de vagas nos presídios do Estado é de 3,4
mil.
A superlotação nos presídios se dão por inúmeros fatores. A preferência por penas
restritivas de liberdade, o uso excessivo de prisões preventivas e também o desrespeito a Lei de
Execução Penal.
O sistema penitenciário brasileiro possui 377 mil vagas, tendo então um déficit de 231.062
vagas e totalizando uma taxa de 161% de ocupação. (INFOPEN, 2014). O que demonstra que a
superlotação é um dos grandes problemas do nosso sistema prisional.
Decorre da superlotação dos presídios outras questões, como a falta de higiene, a
proliferação de doenças contagiosas o que torna a cadeia totalmente nociva para a saúde do
preso e daqueles que mantém contato com o mesmo.

3. A MÍDIA E O ENCARCERAMENTO
Atualmente as formas de transmissão de notícias pela mídia vão além do televisionado e
do jornal impresso, tendo os jornais também a sua versão virtual.
Assim, com a dinâmica da internet e das redes sociais as informações e as notícias
surgem de forma cada vez mais rápida e com alcance do maior número de pessoas.

4

A Juventude e a Questão Criminal no Brasil. Vera Malaguti, 2016. Disponível em
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/1053773b21eb7cc6e5600f16cc0663e4.pdf. Acessado em 23 de
agosto de 2017
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Os veículos de comunicação cumprem o papel social de informar e comunicar. Porém
cada dia mais tem ultrapassado essa função de simplesmente comunicar principalmente no que
tange as notícias relacionadas ao sistema penal.
O complexo de meios de comunicação tem como manipulação dos elementos simbólicos
sua característica central. Representa poder significativo na sociedade de massa, capaz de
interferir nas agendas públicas, influencia opiniões e é capaz de intermediar as relações entre
grupos específicos, atuar como aparelho ideológico e influenciar a opinião das pessoas.
(FONSECA, 2011). “Esses papéis são ocultados sob o lema do “dever da informação”, que seria
“neutra”, “independente”, “apartidária” e “a-ideológica”, características invariavelmente alegadas
pelos órgãos da mídia ao retratar, de forma cabotina, sua atuação.”5
Os grandes veículos de comunicação têm mostrado grande interesse em noticiar atos
violentos. As manchetes com detalhes de crimes violentos é destaque em muitos jornais. A
violência parece ser lucrativa a esses veículos.
Carvalho expõe que a mídia expõe ao extremo as situações de violência numa cobertura
abrangente e insistente o que pode influenciar a opinião pública. Não é uma questão de
responsabilização da mídia pelo aumento da violência, mas de que a mesma produz uma
banalização da violência no cotidiano. 6
Os dados sobre a violência não são totalmente fantasiosos, já que é necessário mostrar
credibilidade para se manter no mercado jornalístico. A narrativa é apenas adaptada para a
identificação do leitor, bem como para manter os demarcadores sociais.
Nos casos que envolvam criminalidade e violência as fórmulas de se narrarem os fatos
podem ser adaptadas para a mensagem que se quer provocar.
Nesse sentido Dennis de Oliveira aduz que:
Os atos de violência se transformam em uma fria narrativa centrada em dados
estatísticos e desumanização dos personagens, ou ainda na reconstrução de uma
pretensa humanização com a espetacularização de expressões sensíveis pontuais
dos personagens (como imagem de choro das vítimas, alocação de músicas que
reconstroem sentidos dos fatos narrados, imgens de choro das vítimas, alocação de
músicas que reconstroem sentidos dos fatos narrados, imagens sensacionalistas,
etc) – como também à lógica sequencial das ficções em que o impeto da
demonstração de atos violentos se equilibra com a certeza de uma finitude na trama
(seja o comum happy end ou não) em que os processos de violência se descolam
do continum da existência humana7

5 FONSECA, Francisco. Mídia, poder e democracia: teoria e práxis dos meios de comunicação. Rev. Bras. Ciênc. Polít.
[online]. 2011, n.6, pp.41-69
6 Carvalho DW, Freire MT, Vilar G. Mídia e violência: um olhar sobre o Brasil. Rev Panam Salud Publica.
2012:31(5):435–8. Disponível em http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v31n5/a12v31n5.pdf. Acessado em 6623 de
agosto de 2017
7 OLIVEIRA, D. Nogueira, S. Mídia, Cultura e Violência. Leituras do Real e da Representação na Sociedade
Midiatizada. São Paulo: CELACC (ECA-USP), 2009.
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A ampla abordagem jornalística tem o poder de suscitar determinados debates e de
pressionar o poder legislativo para a criação de tipos penais ou na inclusão de qualificadoras
aumentando o poder punitivo através da comoção social.
O crime que atualmente mais encarcera no país que é o de tráfico de drogas, tem sido
centro da narrativa jornalística sempre sendo tratado como o grande inimigo da sociedade atual.
Muitas páginas dos jornais impressos, assim como horas dos noticiários televisionados,
são destinados a demonstrarem como o tráfico precisa ser combatido. Atribui-se a violência não
pela violência em si. Atualmente, a violência vem sempre ligada a um processo de criminalização
do comércio de substâncias consideradas ilícitas.
Orlando Zacoone, em Acionistas do nada, leciona que a mídia construiu a associação entre
o tráfico de drogas e a violência. A mídia ao noticiar esse tipo de crime aponta que as pessoas
envolvidas nessas atividades têm como único caminho a privação de liberdade. Noticia-se
oderemos diminuir significativamente a violência urbana enterrando todo o mal-estar da nossa
liberdade consumista através do encarceramento dos “traficantes”, que outrora fora destinado a
hereges, judeus e comunistas” (2007, p. 124).8
Demonstra-se então que a mídia contribui com a cultura do encarceramento e com a
manutenção da ideologia de que há um inimigo a ser combatido.
Essa construção do discurso midiático em torno da criminalidade e da violência gera além
de comoção social, um pânico moral na sociedade.

4. AS REBELIÕES NOS PRESÍDIOS NO NORTE DO BRASIL EM 2017
Em janeiro de 2017 uma série de rebeliões aconteceram na região Norte do Brasil. Na
primeira semana do ano 56 presos na cidade de Manaus foram mortos durante uma rebelião.
Nessa mesma semana, 33 presos foram mortos em Roraima após um tumulto.
A população carcerária comumente invisibilizada, tornou-se o centro das atenções em todo
o país.
A sociedade civil como um todo teve como principal assunto da semana os acontecimentos
de dentro dos presídios da região norte.
Imagens e vídeos dos corpos e dos assassinatos foram amplamente divulgados na
internet. Alguns jornais não se furtaram de ilustrar suas reportagens com imagens de corpos
amontoados nos corredores do presídio.
As manchetes resumem a notícia de forma a chamar atenção dos leitores e determinar se
aquela notícia será lida ou não. Muitas vezes os leitores lêem apenas a manchete e tiram suas
8

Filho, Orlando Zaccone D’Elia. Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas. Rio de Janeiro: Revan, 2007
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próprias conclusões sobre o resto do teor da notícia. “É comum o leitor afirmar que leu o jornal,
quando somente viu a notícia nos títulos [manchetes]. 9
As manchetes nos dias que se seguiram foram muitas. Reproduziremos algumas de
jornais de grande circulação em sua versão online.
Reproduziremos apenas os títulos das reportagens para esta análise. Foram selecionados
os títulos sobre o assunto dos portais dos maiores jornais do país.
Alguns títulos das matérias dos jornais de grande circulação do país ilustram o tratamento
dado pela mídia pelos acontecimentos nos presídios em janeiro de 2017 na região norte do Brasil.

Rebelião em presídio chega ao fim com 56 mortes, diz governo do AM 10
Ordem

para

rebelião

em

Manaus

saiu

de

presídio

de

segurança

máxima 11

Rebelião em presídio termina com ao menos 56 mortos em Manaus, diz governo. 12
Rebelião

em

presídio

de

Manaus,

deixa

56

mortos,

vários

decapitados 13

Ministro da Justiça chega a Manaus após mortes e rebeliões em presídios. 14
Juiz de RR manda 160 presos para casa por medo de onda de rebeliões 15
Após 60 mortes em rebelião, juiz do AM lamenta: “Nunca vi nada igual na minha vida” 16
Presídio

onde

ocorreu

Massacre

completa

uma

massacre
semana

e

passa
crise

por
carcerária

revista,
segue

em

Manaus. 17

no

Amazonas 18

Carnificina em presídios deixou mais de 130 mortos esse ano. 19

9 DOUGLAS, Joaquim. Jornalismo: A técnica do título. Rio de Janeiro, Agir, 1966. p. 15
10 Disponível em: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-mais-de50-mortes-diz-ssp-am.html. Acessado em 22 de agosto de 2017
11 Disponível http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/ordem-para-rebeliao-em-manaus-saiu-de-presidio-deseguranca-maxima-no-ms.html Acessado em 22 de agosto de 2017
12 Disponível em https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/02/rebeliao-no-amazonas-termina-com
ao-menos-50-mortos-diz-governo.htm?cmpid=copiaecola. Acessado em 23 de agosto de 2017
13 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/01/02/interna_internacional,836654/rebeliaoem-presidio-de-manaus-deixa-56-mortos-varios-decapitados.shtml. Acessado em 22 de agosto de 2017.
14 Disponível em: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/ministro-da-justica-chega-manaus-apos-mortes-erebelioes-em-presidios.html. Acessado em 21 de agosto de 2017.
15 Disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/juiz-de-rr-manda-160-presos-para-casa-pormedo-de-onda-de-rebelioes.html. Acessado em 22 de agosto de 2017.
16 Disponível em: http://noticias.r7.com/cidades/apos-60-mortes-em-rebeliao-juiz-do-am-lamenta-nunca-vi-nada-igualna-minha-vida-03012017. Acessado em 23 de agosto de 2017;
17 Disponível em: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/presidio-onde-ocorreu-massacre-passa-porrevista-em-manaus.html. Acessado 23 de agosto de 2017
18 Disponível em: http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/massacre-completa-uma-semana-e-crisecarceraria-segue-no-amazonas.html. Acessado em 23 de agosto de 2017
19 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnificina-em-presidios-deixou-mais-

de-130-mortos-neste-ano. Acessado em 14 de setembro de 2017
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Analisando apenas os títulos, dá-se a impressão que o problema é local e pontual. Como
se a violência do cárcere fosse um problema apenas da região norte do país e um problema
sazonal. Os acontecimentos são dados como isolados. Nenhuma das manchetes anteriores
destacam

a

situação

dos

presos

antes

de

acontecer

as

rebeliões.

Com destaque a manchete que diz que a “crise carcerária segue no Amazonas” que dá ao leitor
não familiarizado com o assunto de que o problema do sistema carcerário é exclusivamente do
Amazonas.
A folha de São Paulo publicou uma série de fotos no caderno Cotidiano com o título
Rebelião e morte em Manaus20. A série de imagens demonstram o total abandono e a
desumanização dessa parte da população.
Essas rebeliões e as mortes decorrentes delas também ganharam destaque nos jornais de
outros países:

O americano“New York Times” traz explicações sobre a briga de
ganguesque motivou o motim e afirma que rebeliões como essa
tendem a se repetir à medida que o grupo paulista PCC estende seu
alcance
ao
longo
do
país.
A reportagem diz que os motins em prisões no Brasil são comuns,
“mas o episódio de Manaus, que incluiu corpos decapitados sendo
jogados dos muros da penitenciária, está entre os mais sangrentos
das
décadas
recentes”
O britânico“Guardian” mencionou os relatos sobre corpos
decapitados sendo jogados dos muros e vídeos que mostram
dezenas de corpos mutilados empilhados no chão da prisão. “O
sistema prisional brasileiro é precariamente superlotado e as
condições em mjuitas instituições são horríveis”, conclui a
publicação.
O espanhol “El Mundo” assinala que “a violência nas prisões
brasileiras é um problema endêmico” e que “uma das principais
razões é a massificação das cadeias, com presos confinados sem
os
mínimos
padrões
de
higiene
e
segurança”.
O jornal lembra que a penitenciária onde ocorreu o motim tinha mais
presos do que sua capacidade e cita dados que apontam que as
prisões brasileiras abrigam 70% mais presos do que sua
capacidade
máxima.
Outro jornal espanhol,o “El País”, também destacou a
superlotação carceráriae lembrou que no último mês de outubro
enfrentamentos de facções dentro de uma prisão em Roraima
deixou
25
mortos.
A publicação traz uma entrevista com um especialista em direitos
humanos e cita dados sobre a população carcerária do Brasil,
20 Disponível em: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/48463-rebeliao-e-morte-em-manaus#foto-661243.
Acessado em 20 de agosto de 2017.
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afirmando que é a quarta maior do mundo, atrás dos EUA, da China
e
da
Rússia.
A CNN cobriu o assunto em seu site e no canal de televisão, citando
o número de mortos, os reféns e as explicações dadas por
autoridades.
Reportagem do argentino "La Nación" também citou a
superlotação do sistema penitenciário brasileiro e destacou a
violência do motim de Manaus, onde "muitos foram decapitados e
todos sofreram muita violência para mandar um recado aos
inimigos". 21

O problema da superlotação não é ignorado A folha de São Paulo publicou reportagem
cujo a manchete era “A População carcerária no Brasil mais do que dobrou nos últimos 15
anos”. 22
Entretanto, nada se fala sobre o excesso de criminalização e não se propõe o
debate sobre o uso excessivo da pena de prisão. A superlotação é tratada como a falta de
espaço em si. O que daria brechas para uma interpretação de que seria necessário apenas
aumentar as vagas nos presídios e não a necessidade de encarcerar menos.
Algumas notícias se propuseram a dar uma projeção mais abrangente ao tema que
é o caso da Empresa de Comunicação Brasileira que fez um especial sobre a crise no
sistema prisional brasileiro, divulgando os dados disponíveis no INFOPEN. “O ano de 2017
começou com o novo capítulo de uma antiga história. A morte de mais de 100 detentos
chamou atenção para a guerra de facções criminosas dentro de presídios brasileiros e
expôs a fragilidade do sistema penitenciário nacional.”23
Insta consignar, que a barbárie dos acontecimentos e o número elevado de mortes
fizeram com que a sociedade civil não pudesse ignorar o que acontecia dentro dos
presídios. A situação dos presídios e os abusos em que os presos sofrem são
sistematicamente ignorados pela mídia.
As manchetes de jornais geralmente destacam violência e têm um viés punitivista.
É comum, por exemplo, notícias que destacam o fato de determinado crime ter sido
cometido por alguém que acaba de sair da cadeia, como se o desencarceramento, o
cumprimento da Lei de Execução Penal fossem os responsáveis pelos índices de
criminalidade.

21 https://g1.globo.com/mundo/noticia/mortes-em-presidio-de-manaus-sao-destaque-na-imprensainternacional.ghtmlDisponível em: . Acessado em 25 de agosto de 2017
22 Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1847986-populacao-carceraria-no-

brasil-mais-do-que-dobrou-nos-ultimos-15-anos.shtml. Acessado e 25 de agosto de 2017
23

Disponível em: http://www.ebc.com.br/especiais/entenda-crise-no-sistema-prisional-brasileiro.
Acessado em 20 de setembro de 2017

62

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

CONCLUSÃO
O sistema carcerário brasileiro foi o foco da atenção na mídia nacional e internacional em
janeiro de 2017 devido aos acontecimentos nos presídios da região norte do país em janeiro de
2017.
Entretanto, várias violações de Direitos Humanos nos presídios, condições precárias e
superlotação são problemas que são muito anteriores a esses acontecimentos e são enfrentados
pela população carcerária de todas as regiões do país,
Os fatores que culminam na chamada crise do sistema carcerário são muitos. A cultura de
criminalização da pobreza, o punitivismo, o encarceramento em excesso acaba gerando uma
situação fora de controle.
O cárcere tem o projeto de afastar o dito criminoso, o indesejável de toda a sociedade.
Portanto, com frequência essa população é constantemente tratada como estranha ao restante da
sociedade.
As pessoas que estão no sistema prisional são em sua maioria pessoas pobres, com
ensino fundamental incompleto. Além disso, a maioria das pessoas que estão presas são pessoas
negras.
A mídia tem explorado a violência e a criminalidade reforçando a ideia de que a pena
restritiva de liberdade é a solução.
As ideologias legitimadoras de mais encarceramento são propagadas diariamente pelo
jornalismo brasileiro.
Por mais que a função da mídia seja a de informar e comunicar, não se ignora o seu poder
de influência na opinião popular.
As grandes empresas de comunicação são empresas que seguem a lógica do mercado.
Os interesses capitalistas acabam sendo defendidos por elas. A mídia então propaga a “equação
penal” de que se foi cometido um delito é necessário uma pena. (BATISTA, 2012)24
A prisão geralmente é apresentada como solução para os conflitos sociais. Entretanto,
muitas outras formas de pena são inclusive previstas no Código de Processo Penal, mas se vê
uma propagação da crença de que a única pena efetiva é a prisão.
Nesse contexto, os crimes e a violência são muito explorados pela mídia. As notícias são
passadas com forte apelo. Algumas vezes o sensacionalismo é escancarado, outras o tom é mais
ameno e informativo o que tenta passar mais credibilidade.
24 BATISTA, Nilo. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio de
Janeiro, ano 7, n° 12, p. 271-288, 2° semestre de 2002
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Apesar de muito noticiar os delitos ocorridos na sociedade, sistematicamente o sistema
carcerário é ignorado. As condições degradantes em que vivem os presos e as violações de
direitos humanos não são com frequência alvo de denúncias e indignação pela mídia ou pela
sociedade civil.
As rebeliões que aconteceram em janeiro de 2017 trouxeram a tona a realidade do sistema
prisional no Brasil.
As violações diárias de Direitos Humanos, as denúncias de tortura e a superlotação que já
era um problema antes desse fato, vieram a tona com mais intensidade, sendo noticiados na
mídia nacional e internacional.
Mesmo com toda a notoriedade dessas rebeliões, os debates e as notícias foram limitadas.
A violência e as mortes foram atribuídas às rebeliões e às guerras de gangues. Entretanto, pouco
se falou dos problemas que levam a situação de extrema vulnerabilidade da pessoa em privação
de liberdade.
A superlotação nos presídios não foi ignorada, mas muito se focou na falta de vagas, não
colocando em questão a complexidade que é o superencarceramento.
Pouco se investe em políticas públicas que visem diminuir as desigualdades sociais. Os
Estados têm deixado deficit enorme em proporcionar a população a direitos fundamentais como
saúde e educação.
O tráfico de drogas, crime que mais encarcera atualmente, é tratado pelo sistema penal de
forma seletiva e excludente. As pessoas presas por tráfico de drogas, geralmente são pobres e
negros, e são coadjuvantes nesse tipo de crime. Enquanto pessoas mais abastadas são tratadas
de forma totalmente diferente quando é essa a questão.
Além do debate sobre o tratamento dado às drogas na nossa sociedade, é necessário
destacar o fato de que 41% da população do sistema carcerário são presos provisórios.
Os presídios não possuem estrutura adequada para que o Estado possa tutelar a vida
dessas pessoas. E a colocação de um grande número de pessoas em um espaço que não
comporta tanta gente deixa a situação ainda mais precária.
As mortes causadas por rebeliões e por outros presos ganharam grande notoriedade na
mídia. No entanto, cabe destacar que os presídios brasileiros são verdadeiros locais de
proliferação de doença e também há várias denúncias de tortura durante todo o ano, fatos
geralmente ignorados pela mídia no geral.
Ao analisarmos as manchetes dos jornais sobre as rebeliões em janeiro de 2017,
podermos concluir erroneamente que os problemas dos presídios é pontual e local. Como se
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essas rebeliões tivessem sido um problema atípico e fosse mais intenso apenas na região norte
do País.
Porém, ao nos debruçarmos nos dados fornecidos pelo próprio Ministério da Justiça
através do INFOPEN, 2014, bem como nos estudos da criminologia crítica, percebemos que o
sistema prisional é caótico, falho e desumano em todo o país. A existência da cadeia por si só é
violenta. Assim, como a taxa de ocupação de 161% no âmbito nacional.
Embora o grande destaque desses acontecimentos tenha trago a tona alguns problemas
do sistema carcerário no Brasil, elas ainda tiveram um teor de desumanização dos presos,
exaltando ainda mais como pessoas violentas e em estado de barbárie.
O reforço da cultura encarceradora através da mídia se manteve, mesmo diante de todo o
colapso do sistema.
A espetacularização dos acontecimentos não promoveu o debate mais aprofundado sobre
segurança pública.
Dessa forma, conclui-se que diante aos acontecimentos no sistema prisional em janeiro de
2017, a mídia apesar de explorar e divulgar amplamente todo ocorrido, não exerceu um papel
transgressor e transformador. Apenas reforçando antigos esteriótipos que permeia a realidade das
pessoas em situação de privação de liberdade.
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DOS PROBLEMAS DAS GRADES AOS PROBLEMAS DE GÊNERO: REFLEXÕES
SOBRE UMA EXTENSÃO ABOLICIONISTA DE UMA CADEIA FEMININA PARA OUTRA
MASCULINA
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Autores: José Arthur Fernandes Gentile; Victor Siqueira Serra; Eduardo Matheus Ferreira
Lopes, Débora Ferreira de Lima; Cibele Lasinskas Machado (FCHS/UNESP).
Orientadora: Profa. Dra. Ana Gabriela Mendes Braga (FCHS/UNESP).
Sumário: Introdução. 2. Os desafios do fazer extensionista na prisão: transição entre o
cárcere feminino e o masculino. 2.1. “Ser mulher” na prisão. 3. Relato da dinâmica do dia 18
de setembro de 2017. 3.1. Reforço dos estereótipos de gênero. 3.2. Reforço de estereótipos
negativos de gênero. 3.3. Possibilidades de rejeição aos estereótipos de gênero. 3.4.
Indecisão quanto a itens aparentemente pouco marcados por gênero. Considerações finais.
Referências bibliográficas.
Resumo: O Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade (C.E.L.) desenvolve atividades
envolvendo universitários e pessoas presas na cidade de Franca (SP). Por meio de dinâmicas
e discussões que unem ação e reflexão, atuou na Cadeia Pública Feminina da Comarca desde
sua criação, no ano de 2010, até sua desativação, em abril de 2017, determinada pela política
do atual Governo do Estado de extinção gradual de cadeias para transferência da custódia de
presos em responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (SSP). 64 mulheres foram
realocadas para a Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu (SP), sem qualquer forma de aviso
prévio às mesmas ou familiares, movimento este o qual as deslocara à custódia da Secretaria
de Administração Penitenciária (SAP). Pelo compromisso ético-político, o grupo busca uma
reestruturação para atuar na Penitenciária de Franca, uma unidade prisional masculina. Os
trabalhos mantêm o esforço pela interdisciplinaridade e por uma Extensão Universitária que,
na interrelação entre cárcere, sociedade e universidade, construa conhecimento crítico,
pautado pelas experiências concretas de todas as pessoas envolvidas. A mudança de
ambiente produziu grandes alterações, desde questões ambientais e arquitetônicas até
problemas de gênero. Nesse sentido, o presente trabalho, fruto de relatórios das primeiras
visitas realizadas pelas(os) membras(os) do Grupo C.E.L., busca apresentar reflexões e
angústias encaradas neste momento de transição e estabelecimento de novos vínculos de
confiança, atravessados por relações de poder de classe, gênero, raça e escolaridade.
Palavras-chave: 1) Extensão; 2) cárcere; 3) gênero.
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INTRODUÇÃO
Com o presente trabalho, buscamos discutir o desenvolvimento e os impactos das
atividades do Grupo Cárcere, Expressão e Liberdade (C.E.L.), Extensão Universitária ligada
à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” (UNESP). Em especial, por ocasião do momento de transições e
(des)continuidades vivenciado com o encerramento das atividades da Cadeia Pública
Feminina de Franca (SP) e o estabelecimento de novas interrelações com a população da
Penitenciária masculina desta mesma cidade, gerenciada pela Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo.
O trabalho desenvolvido pela Extensão Universitária, por si só, levanta inúmeros
desafios. Em especial o que desenvolvemos junto à instituição responsável, em última análise,
pela aplicação e execução do dispositivo (FOUCAULT, 1998, p. 244) da punição, que se
encontra em oposição diametral aos preceitos e fundamentos que assumimos como
essenciais à atividade extensionista comprometida com a superação de uma realidade de
desigualdades.
Ainda que não pratiquemos atividades educativas em sentido estrito, retomamos os
pilares da prática pedagógica – e extensionista – que visa a construção coletiva do ideal de
autonomia, de inspiração freireana, que não se confunde com mero individualismo. Por isso,
é preciso que pensemos as pessoas em privação de liberdade não como meros ouvintes de
monólogos apresentados por universitários, mas como um diálogo entre sujeitos sempre em
condição de inacabamento. Não de meros objetos, mas sujeitos de sua própria história.
Cientes, todos, de seu condicionamento, e não de sua determinação a qualquer sorte de
destino (FREIRE, 1996, p. 22-23). Nesse sentido, o sujeito é pensado como alguém
atravessado pelas condições históricas de seu contexto social, mas que também pode
construir espaços de liberdade e transformação – ainda que limitados. Para construir essas
possibilidades de autodeterminação, presamos um processo pedagógico horizontal, por meio
do qual os sujeitos possam desenvolver e aplicar um conhecimento construído coletivamente
– e, portanto, reinventado – em situações existenciais concretas.
Em suma, com a atuação do Grupo C.E.L. junto às unidades prisionais em que já
tivemos a oportunidade de trabalhar, buscamos a edificação coletiva de uma consciência
crítica. A esse respeito,
A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos como
se dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e
circunstanciais. A consciência ingênua (pelo contrário) se crê superior
aos fatos, dominando-os de fora e, por isso, se julga livre para entendêlos conforme melhor lhe agradar. A consciência mágica, por outro lado,
não chega a acreditar-se superior aos fatos, dominando-os de fora,
nem se julga livre para entendê-los como melhor lhe agradar.
Simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder superior, que a
domina de fora e a que tem, por isso mesmo, de submeter-se com
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docilidade. É próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao
cruzamento dos braços, à impossibilidade de fazer algo diante do
poder dos fatos, sob os quais fica vencido o homem. Por isso é que é
próprio da consciência crítica a sua integração com a realidade,
enquanto que da ingênua o próprio é sua superposição à realidade
(FREIRE, 1967, p. 112).

Por outro lado, a Extensão na prisão tem especificidades ainda mais desafiadoras.
Considerando a realidade do sistema prisional brasileiro – seletivo, superlotado e violento – o
trabalho extensionista deve preocupar-se não só com sua pedagogia, mas também com suas
consequências para o próprio sistema.
Desta maneira, destacamos que o objetivo do nosso trabalho de extensão é “intervir
sobre as múltiplas formas de violência e privações que constituem o encarceramento,
contribuindo para tornar menos danosas e dolorosas as condições presentes da prisão e da
saída da prisão” (ANDRADE, 2008, p. 304).
Entretanto, a administração da unidade prisional decide quem pode ou não
desenvolver trabalhos – e quais os tipos de trabalho a serem desenvolvidos.
Institucionalmente, cabe ao poder público conceder ou não permissões, o que resulta numa
seleção política dos grupos que poderão ter contato com as pessoas em privação de
liberdade.
Há também outras regras que permeiam o cárcere e exercem um controle sobre o que
é discutido e realizado. O poder e a negociação do que acontece nas prisões paulistas, em
geral, são locais e compartilhadas com os presos e seus coletivos organizados (BRAGA,
2014, p. 59). Dessa forma, todo grupo que adentra aos muros da prisão enfrenta um duplo
controle e, conscientemente ou não, posiciona-se politicamente, a todo instante.
Na maioria dos casos, aderir ao objetivo institucional e manter
cumplicidade com os mecanismos de poder que ali atuam são
condições básicas para a atividade do voluntário em ambiente
prisional. Um grupo que queira se manter crítico e que objetive afrontar
o dispositivo carcerário enfrentará dificuldades políticas e econômicas
para sua manutenção. Sempre se preferirá conceder autorização de
entrada e subvenções a ações que assumam a perspectiva
institucional e que não perturbem a ordem posta (BRAGA, 2014, p. 64).

Em verdade, o momento de transição em que estamos inseridos deixou mais evidente
tal questão, especialmente pois a unidade prisional em que nos inserimos posteriormente à
desativação da Cadeia Pública Feminina também passou por recentes mudanças: após quase
sete anos como um Centro de Detenção Provisória, portanto destinado a pessoas sem
condenação criminal definitiva, a unidade se transformou em Penitenciária em agosto de
2017, também após movimento de reorganização promovido pela SAP.
Tal contextualização se faz necessária porque, embora enquanto membros do Grupo
Cárcere, Expressão e Liberdade busquemos nos manter sempre críticos ao sistema de justiça
criminal, também reconhecemos as limitações que o próprio campo impõe ao
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desenvolvimento de nossos trabalhos de extensão. E é a partir do reconhecimento dos limites
político-institucionais que o grupo constrói sua intervenção.
Afinal, a extensão na prisão serve como uma forma de relativizar o processo de
“prisionização”1 que constitui a vida no cárcere e, ainda que inconscientemente, grupos de
fora travam uma disputa com o sistema carcerário, produzindo espaços de fala na relação
entre interno e externos e dando visibilidade ao que normalmente se oculta em seu interior
(BRAGA, 2014, p. 57).
Explicados os fundamentos teóricos e políticos que movem nossas atividades,
discutimos a seguir impressões e reflexões desenvolvidas pelas relações travadas com
presos e presas, coletivos organizados e funcionários da administração carcerária. Em um
primeiro momento, descrevemos as questões que se mostravam mais evidentes ao longo dos
trabalhos na Cadeia Pública Feminina, em especial o lugar social e a autonomia de mulheres,
mães e criminosas.
As questões de gênero, raça, pobreza, trabalho e território surgiram em quase todos
os debates e, portanto, constituem a experiência de quase todas as presas que mantiveram
contato com o grupo. Em um segundo momento, exploramos o fechamento da Cadeia
Feminina, o encerramento de anos de trabalhos de extensão, a reorganização do grupo para
iniciar atividades em uma Penitenciária e algumas atividades desenvolvidas neste novo
ambiente, uma prisão masculina.
Vivemos mudanças substanciais: da estrutura arquitetônica; da dinâmica das equipes
de profissionais da administração; da forma de contato com a população prisional; da criação
de novos vínculos a partir de um novo (e ainda mais transitório) formato de trabalho; de
comunicação e construção de confiança em um ambiente masculino, em forte contraste com
o ambiente feminino anterior; dentre tantas outras coisas. Este trabalho, ao invés de
apresentar questões e respostas sistematizadas, de tentar construir elaboradas análises das
relações de poder no sistema carcerário, se pretende apenas um relato de uma experiência
coletiva intensa e complexa.
Dividimos aqui angústias, dificuldades e conquistas de um grupo que adentra os
portões da prisão para, desde seu interior, repensar o sistema de justiça criminal, as
desigualdades e os processos políticos de transformação ou manutenção das estruturas
sociais e relações interpessoais e coletivas.

1

O processo de prisionização pode ser compreendido como os efeitos da prisão sobre a identidade da
pessoa presa – ou mesmo do trabalhador prisional. A perda de antigas referências e assunção de
novas corresponde às duas faces do processo, denominadas por Baratta (2002) “desculturação” e da
“aculturação”, respectivamente.
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2. Os desafios do fazer extensionista na prisão: transição entre o cárcere feminino e o
masculino
O CEL (Grupo de Extensão Cárcere, Expressão e Liberdade) é composto tanto pelos
estudantes quanto pelas mulheres aprisionadas, e busca construir um projeto pedagógico
pautado na horizontalidade, muito diferente da mera transmissão de conhecimento científico,
posto que tratar uma população como objeto receptor de informações não caracteriza uma
educação autêntica (FREIRE, 1983). Dessa forma, procura-se colocar todos os membros na
posição de educadoras(es) e educandas(os), permitindo que o conhecimento seja construído
coletivamente na realidade fática.
Nesse sentido, não cabe de forma alguma aos acadêmicos dizer o que as pessoas
que se encontram privadas de liberdade devem fazer ou pensar. Desde nosso ponto de vista,
aos intelectuais não cabe dizer às pessoas presas o que as oprime, nem como enfrentar a
opressão. Primeiramente, porque intelectuais também são oprimidos em sua própria
realidade, já que toda pessoa, a todo o momento, sujeita e é sujeitada. A própria produção de
conhecimento é um produto histórico, condicionada pelas possibilidades materiais e
epistemológicas de pesquisa.
Nosso compromisso enquanto extensionistas, portanto, não é de reproduzir na prisão
o conhecimento produzido na universidade, mas repensá-lo a partir das vozes e experiências
das pessoas presas, entendendo que “a mesma sociedade que oprime é aquela que integra”
(BRAGA, 2010). Desse modo, pretende-se pensar o mundo do crime e o sistema de justiça
criminal, a punição e a ressocialização, sabendo que a tarefa da extensão não é de “libertar
o outro”, ainda mais considerando realidades tão distintas como as abordadas, mas de
proporcionar fomento para reflexões e análises conjuntas, para que cada pessoa possa
compreender o mundo à sua volta e assim articular-se e determinar-se.
o intelectual não tem mais que desempenhar o papel daquele que dá
conselhos. Cabe àqueles que se batem e se debatem encontrar, eles
mesmos, o projeto, as táticas, os alvos de que necessitam. O que o
intelectual pode fazer é fornecer os instrumentos de análise, e é este
hoje, essencialmente, o papel do historiador. Trata-se, com efeito, de
ter do presente uma percepção densa, de longo alcance, que permita
localizar onde estão os pontos frágeis, onde estão os pontos fortes, a
que estão ligados os poderes - segundo uma organização que já tem
cento e cinqüenta anos - onde eles se implantaram. Em outros termos,
fazer um sumário topográfico e geológico da batalha... Eis aí o papel
do intelectual. Mas de maneira alguma dizer: eis o que vocês devem
fazer! (FOUCALT, 1979, P. 151).

Na prisão, a extensão tem desafios ainda maiores do que aplicar um modelo de
educação horizontal, já que as ações realizadas podem trazer consequências para o sistema
prisional, correndo-se o grande risco de legitimá-lo. Este talvez seja um dos grandes dilemas
dos extensionistas que atuam no ambiente carcerário, já que ir totalmente contra ao sistema
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pode ensejar a expulsão dos acadêmicos pelas autoridades responsáveis, ao mesmo tempo
que estar nela e buscar formas de melhorá-la pode ser uma forma de legitimar tal instituição.
Nesse sentido, é necessário dizer que a prisão, apesar de ser considerada como uma
instituição falida, já que não conseguiu cumprir com seu suposto objetivo de acabar com a
criminalidade, consolidou-se como uma resposta irrecusável contra a criminalidade. O que
este discurso ignora, no entanto, é que séculos de “fracasso” e a elaboração cada vez mais
vingativa e punitiva de políticas criminais indicam que, na verdade, a seletividade e a
desigualdade são um projeto político – o que a criminologia crítica costuma denominar “função
não declarada”. Revestido de uma busca por ordem e segurança, o sistema de justiça criminal
reproduz e aprofunda os conflitos sociais por meio de violência. Neste contexto político, a
recusa pura e simples da prisão não nos parece suficiente para modificá-la. Buscamos, por
isso, criar mecanismos de resistência ao sistema prisional e, ao mesmo tempo, medidas
emergenciais de contenção dos efeitos perversos do cárcere sobre as pessoas que estão
atualmente presas. Afinal, por mais que o poder punitivo pareça inevitável, não é
intransponível nem imutável, pois
lá onde há poder há resistência e, no entanto (ou melhor, por isso
mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade (...) Não
existe, com respeito ao poder, um lugar da grande recusa - alma da
revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim,
resistências no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias,
improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas,
arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso,
interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição não podem existir
a não ser no campo estratégicos das relações de poder. (...) Elas não
são o outro termo nas relações de poder; inscrevem-se nestas relações
como interlocutor irredutível (FOUCAULT, 1979, p.91).

Uma vez explicitado nosso arcabouço teórico e político, enquanto acadêmicas(os) e
extensionistas comprometidos com os projetos políticos emancipatórios e com a
transformação social e diminuição de preconceitos e desigualdades, passamos aos debates
específicos dos trabalhos em uma prisão feminina e os desafios de se passar a trabalhar em
uma penitenciária masculina.
2.1 “Ser mulher” na prisão
Segundo os dados do último Infopen, levantamento nacional de informações
penitenciárias, o número de mulheres encarceradas cresceu 567,4 % entre as décadas de
2000 e 2014 no Brasil. Grande parte dessas mulheres possui filhos, é economicamente
vulnerável e unicamente responsável pelo sustento integral do núcleo familiar; ademais, 68%
delas foi aprisionada pelo crime de tráfico de drogas não relacionado a grandes organizações
criminosas. Com um contingente populacional de mulheres em tão alto e constante
crescimento, é de suma importância que existam projetos de modo a entender as
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peculiaridades do cárcere feminino, criando e mantendo mecanismos de resistência a esse
espaço, historicamente composto por constantes violações de direitos. Afinal, como bem
pontuado por Sykes (1999, p. 3-8), “o muro da prisão faz mais do que prevenir fugas, ele
também esconde os prisioneiros da sociedade”.
O CEL (Grupo de Extensão Cárcere, Expressão e Liberdade) atua promovendo
debates e dinâmicas com as presas da cadeia pública de Franca (SP). Nesses encontros,
discute-se diversos assuntos polêmicos, entre eles o aborto, a legalização das drogas e a
repressão sofrida por elas em relação à polícia. Entre os temas abordados, no presente
trabalho discutiremos o “ser mulher” na sociedade.
Segundo Lombroso e Ferreiro (1895, p.70), na obra “A Mulher Criminosa”, a mulher
possuiria uma menor tendência ao crime, já que teria evoluído menos. Ademais, as mulheres
seriam organicamente mais passivas e conservadoras do que os homens, devido à
imobilidade do óvulo em comparação ao espermatozóide. Portanto, segundo os autores, a
mulher criminosa seria uma dupla exceção – porque age, contrariando sua passividade, e age
contra as leis, contrariando sua docilidade e submissão. Ainda nesse raciocínio, alguns
autores afirmavam que o crime feminino seria uma rebelião contra o natural papel biológico
da mulher e evidenciaria um “complexo de masculinidade”.
Esse pensamento coloca a mulher como um ser dócil, “feminino” e conservador, sendo
aquelas que cometem crimes portadoras de características psicológicas masculinas,
configurando-se como verdadeiras aberrações, condenadas legalmente e socialmente.
Contudo, como estudiosos (e, principalmente, estudiosas) da criminologia feminista
demonstraram, a mulher é submetida a diversos controles que envolvem seu corpo e suas
decisões, recebendo privações sociais infinitamente maiores do que as vivenciadas pelos
homens. Isso posto, é completamente justificável, em face ao rígido controle exercido nas
mulheres pelas instituições, tais quais família, igreja e sociedade, que a criminalidade entre
as mulheres tenha sido em menor escala.
No caso das mulheres, o sistema de controle por excelência tem sido
o controle informal. Através de instâncias informais, como a família, a
escola, a igreja, a vizinhança, todas as esferas da vida das mulheres
são constantemente observadas e limitadas, dando pouca margem ao
controle formal limite do sistema punitivo (materializado no cárcere).
Essa situação gera uma menor visibilidade da mulher nos índices de
criminalidade (ESPINOZA, 2002).

Entretanto, críticas criminológicas aos dados oficiais de criminalidade (YOUNG, 2003)
e às formas que o sistema de justiça criminal gerencia os desvios femininos (SMART, 1986)
nos fazem questionar as presunções de menor grau de envolvimento das mulheres com o
crime. Como demonstrado em diversas pesquisas criminológicas e pelos dados já citados do
Infopen, a criminalidade entre as mulheres teve um crescimento alto, que está diretamente
relacionado ao aumento de mulheres com a função de provedoras do lar – consequência, em
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muitos casos, da “feminilização da pobreza”, já que a maioria delas é pobre e responsável
pela família – que recorre a meios ilegais que permitem garantir o sustento de seu núcleo
familiar sem sair tanto de casa (HELPES, 2014).
Portanto, as mulheres membras do grupo que se encontram encarceradas sofrem com
a dupla estigmatização por parte da sociedade, sendo de suma importância escutar o que têm
a dizer e dar visibilidade às suas vozes e lutas. Em março de 2016, durante as atividades e
debates realizados pelo grupo no mês da mulher, foi proposto um “concurso de miss”, no qual
todas as mulheres seriam vencedoras, cada uma delas recendendo uma faixa ressaltando os
atributos que mais lhes destacavam.
Para a construção e execução do concurso, discutimos sobre os padrões de beleza
impostos pela sociedade e a importância do empoderamento feminino, especialmente para
mulheres como elas, empurradas para as margens de uma sociedade desigual e com
desemprego massificado, únicas responsáveis por suas famílias, constantemente vigiadas e
moralmente julgadas. Os resultados foram surpreendentes, pois as categorias diziam respeito
às suas personalidades, suas contribuições e funções na dinâmica da prisão, e tiveram como
objetivo ressaltar qualidades que as outras pessoas viam nelas – e que elas não
necessariamente viam em si mesmas. Da “miss olhos de águia” à “miss gordinha saliente”,
todas as presas foram premiadas e, ao menos por um dia, puderam celebrar seus corpos, sua
autonomia e suas vidas.

3. Relato da dinâmica do dia 18 de setembro de 2017
uma perspectiva diferente no estudo do Direito foi recentemente
proposta por autores como (…) Geertz (1983). (…) enfatizam a
necessidade de se privilegiar questões de significado, tanto no que
concerne à elaboração de relatos etnográficos, como na comparação
propriamente dita, (…) concebendo o Direito como (…) "conhecimento
local" (Geertz). Neste sentido, (…) Geertz oferece um programa de
pesquisa mais amplo e é reconhecido como o principal representante
da recente "virada interpretativa" na antropologia Americana (…)
Finalmente, gostaria de enfatizar que a atitude crítica,
insuficientemente desenvolvida no trabalho de Geertz, não é apenas
uma opção, mas sim a condição para o desenvolvimento de uma
compreensão mais profunda e abrangente das "sensibilidades
jurídicas", assim como para a realização de interpretações reveladoras
dos processos de resolução de disputas. Da mesma maneira, a
dimensão contextual do caso específico constitui um domínio
fundamental de significação/interpretação, e não pode ser descartada
para que o empreendimento analítico tenha sucesso. (OLIVEIRA,
1990, p. 27-28 e 44)

Transpomos o seguinte relato a luz do referencial teórico e antropológico de Clifford
Geertz. Dessa forma, esse se dará de forma bastante pessoal, utilizando, inclusive, o sujeito
em 1ª pessoa do plural, com vistas a transmitir com maior fidedignidade as sensações,
anseios e receios dos autores, frente a análise da atividade desenvolvida no dia supracitado
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dentro da Penitenciária masculina.
No que concerne ao entendimento de que somos “apartados” da estrutura da
Penitenciária, a estrutura do sistema dentro dessa tem um impacto exponencialmente maior
em comparação à estrutura da Cadeia Pública Feminina de Franca, a qual se limitava a um
quarteirão murado, por sua vez subdividido em dois pátios cercados por celas.
A estrutura do sistema claramente deixa de ser os servidores/funcionários da SAP
tomados individualmente, isto é, não tem mais aquela relação de nós, “de fora”, e eles (que,
por mais que não conhecêssemos separadamente, por nome, entendíamos em grupo), do
staff da Cadeia Pública, uma vez que, agora, não há a possibilidade de conhecermos todos
eles, nem de vista, nem imaginar a planta completa daquela estrutura na qual estamos
entrando, isto é, não conseguimos ter a dimensão de suas proporções conforme vamos
adentrando seus espaços, quantos portões levam a quantos raios, uma vez que, a cada novo
setor do edifício, ou a cada novo edifício dentro daquele espaço murado, você avança
passando por um portão, enquanto outro se fecha às suas costas.
A Estrutura organizada, higienizada, transparecendo eficiência, nos causa mais
estranhamento e desconforto do que a desorganizada, isto é, de “caos organizado”2 da
realidade da Cadeia Pública Feminina de Franca.
Nesse sentido, entendemos que em ambientes mais aparentemente organizados ou
que enfatizam diretrizes e técnicas de demonstração de ordem e organização/fiscalização, as
estruturas de controle estão mais bem articuladas, podendo ter como consequências
engessamentos de todas as ordens. Desde fiscalização mais rigorosa para visitas, até
discricionárias punições aplicadas desproporcionalmente frente a faltas de pequena
relevância.
Iniciamos o trajeto na guarita de entrada com a conferência de documentos e
superação dos portões de entrada do Complexo, seguido ao portão do primeiro prédio, após
caminhada de aproximadamente cinquenta metros. Passado esse, há a retenção de
documentos de identidade e chaves de carro na recepção, seguida pela sala de detectores
de metais.
Passamos de dois em dois para a sala com os detectores de metais, estávamos em
sete membros universitários. Em seguida, saímos desta sala e, consequentemente, deste
prédio inicial, andando trajeto de poucos metros até o prédio seguinte.
Adentrando esse, passamos para uma antessala e ficamos parados alguns instantes
até que os portões às nossas costas se fechassem e os portões seguintes (no interior deste

2

Proveniente do que as condições degradantes que a Cadeia Pública Feminina de Franca
minimamente proporcionavam às mulheres presas, como água e gás em alguns barracos para que
pudessem complementar as marmitas disponibilizadas, das quais, segundo relatado pelas mulheres
presas, pouco se podia aproveitar.
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prédio) se abrissem. Avançamos pouco dentro do segundo prédio até uma nova grade, em
forma de gaiola, localizada no átrio do prédio.
Adentramos esse núcleo gradeado que levava, após uma porta, ao espaço da escola,
na qual existem quatro salas de aula dispostas em seguida e ligadas por corredor, ao final do
qual existe o banheiro dos alunos. Tudo bem pintado, organizado, higienizado, nos transmite
a sensação de que está havendo a necessidade de transparecer isso, o que nos trouxe,
novamente, sensação de desconforto, uma vez que “demonstrar serviço” por meio de
demonstração de ordem pode facilmente decair a situações de abuso decorrentes de
arbitrariedades praticadas contra presos.
Arbitrariedades essas, fruto do enrijecimento no tratamento de normas de
funcionamento interno da unidade e que afetam sobremaneira a dinâmica cotidiana do
cárcere, uma vez que essa envolve uma rede de complexas relações formais e informais entre
presos, facções e agentes.
Antes de iniciar a dinâmica organizamos a primeira sala3 com as cadeiras
posicionadas em círculo e em torno de duas carteiras, em cima das quais havia três caixas,
duas delas vazias, com as inscrições das letras “H” e “M” em respectivas tampas, e terceira
caixa sem qualquer inscrição, dentro da qual havia recortes de revista, de frases e de gravuras
que representavam espectros distintos e diversos abarcados pelos estereótipos de gênero.
Pouco a pouco os presos começaram a chegar, foram entrando aparentemente
animados, dizendo “boa tarde” e logo se sentando em alguma das cadeiras. Nos espalhamos
previamente no círculo de cadeiras de forma a deixar pelo menos dois assentos vagos entre
nós, membros universitários do grupo.
Ademais, o círculo foi se preenchendo conforme os presos iam entrando e, à vontade,
se posicionando para o início da atividade. Contudo, com cerca de seis a oito presos na sala,
notamos a ausência de um relevante número de integrantes, os quais foram nominalmente
sendo indicados à assistente social da SAP, pelos presos presentes, para que fossem
chamados nos raios antes do início da atividade.
Estabelecendo ponte com o último encontro, iniciamos a conversa com a lembrança
de que discutiríamos sobre gênero, já que esse havia sido um questionamento levantado no
último encontro, quando, em certo momento, debatemos a relevância de certas construções
de masculinidades entre homens no desenvolvimento de comportamentos agressivos. Dessa
forma, um membro universitário do grupo explicou que iríamos discutir a importância de a
sociedade taxar certos comportamentos, sentimentos, reações e relações como “de menina”

3

A maior das quatro e que, mesmo assim, tinha tamanho restrito, possuindo capacidade máxima de
aproximadamente trinta a trinta e cinco pessoas - aproximadamente vinte pessoas, se sentadas
conforme disposição padrão de salas de aula, isto é, em fileiras.
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ou “de menino”, desde o nascimento até a idade adulta, atrelando as experiências e
possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional daquela pessoa.
Em seguida, outra universitária explicitou a relação da explicação com a dinâmica que
desenvolveríamos, na qual, conforme cada um se sentisse à vontade, que se levantasse de
uma das cadeiras do círculo, fosse até o centro para retirar uma imagem/frase/palavra sortida
(sem escolher) da caixa de papelão posicionada ao centro, mostrasse a todos e
explicasse/lesse a imagem/frase/palavra, escolhendo a caixa com o “H” ou com o “M” inscritos
e, por fim, explicasse o porquê da escolha. Ao final da explicação, a sensação de ansiedade
ao início da atividade já era sensível pelos olhares curiosos que compunham a roda, nossos
inclusos.
Nesses momentos imediatamente prévios ao início da dinâmica não pudemos deixar
de continuar o exercício de comparação dos ambientes que vinhamos fazendo intimamente,
não deixando nunca de sentir o enorme peso que a estrutura estatal organizada na função de
punir exerce sobre nós quando adentramos seus espaços, mesmo tendo a consciência de
nosso acesso enquanto um privilégio (temos a liberdade de, inclusive, transitar por ambientes
de controle sem sermos o alvo de seus efeitos nefastos).
Neste caso, comparativamente à Cadeia Pública Feminina, a estrutura do sistema de
justiça criminal articulada em torno da punição, conforme já brevemente explanado, na
Penitenciária Masculina nos transmitiu a sensação de muito mais intricadamente organizada,
e, nesse sentido, a consequente e constante atenção ao ambiente e seus dispositivos de
controle, bem como a sensação de vigilância e auto vigilância pautaram as nossas
experiências do dia na Penitenciária.
Nesta, dispõe-se de efetivo de funcionários os quais, atualmente, desconhecemos que
função desempenham especificamente, uma vez que o único contato que temos com cada
um desses é no momento que passamos de um obstáculo/dispositivo de controle até o
seguinte, contato que permite, ao máximo, um cumprimento de “boa tarde”, algumas vezes
correspondido, em outras não (essas, sempre acompanhadas de semblante “sisudo” do
funcionário - não que trabalhar nesse ambiente pesado favoreça ou estimule a
simpatia/alegria, talvez como exercício de resistência me forço em sorrisos nessas, mesmo
que breves, dinâmicas interpessoais), somando isso ao fato de que esses se dividem em
diferentes dias de acordo com organização de plantões.
Nesse sentido, em comparação, a Cadeia Pública Feminina possibilitava, dadas suas
dimensões limitadas (espaciais – terreno total ocupava um quarteirão –, mas também de
número de funcionários), uma maior familiaridade, fisionômica e envolvendo a identificação
da rigidez do procedimento de entrada ao qual seríamos submetidos, conforme determinado
funcionário fosse delegado para essa função. Os funcionários da Cadeia existiam em menor
número e, consequentemente, se organizavam em menor número de plantões.
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De volta à dinâmica de gênero, algumas inquietações e questionamentos relacionados
ao desenrolar da atividade começaram a povoar nossas mentes nos instantes prévios ao seu
início. Como será a recepção dos presos à temática? Será essa encarada, de alguma forma,
como tabu? Haverá alguma censura entre eles ou em relação a nós? Alguma norma de
conduta, algum “proceder” que desconhecemos quanto a tratar da temáticas e afins? Que
discursos articularão se o debate se direcionar à questão da violência doméstica? E
homo/lesbo/transfobia?
Antes que pudéssemos notar, o primeiro membro do grupo, um preso, já havia se
levantado de uma das cadeiras dispostas em círculo e estava pegando uma imagem na caixa
da mesa central. A fim de dar conta dos questionamentos supra encadeados, bem como das
reflexões surgidas a partir dos discursos dos membros do grupo, especialmente dos presos,
durante o desenvolvimento da dinâmica, seja em momento de explicação do porque dispor a
imagem/palavra/frase na respectiva caixa, seja nas discussões e debates desdobrados
dessas, exporemos análise estruturada em 4 categorias.
Quanto à elaboração das supracitadas, esclarecemos que essas têm o condão de
operacionalizar codificação para sintetizar parte do objeto de análise, qual seja, a abordagem
da problemática de gênero pelos presos a partir da dinâmica com as caixas. Assim, não
ambicionamos esgotar todas as possibilidades de leitura desse campo, entendemos se tratar
apenas das categorias que emergiram nos relatórios das visitas e foram debatidas entre os
membros do grupo que co-escrevem o presente trabalho. Dessa forma, temos a consciência
de que o campo não foi saturado (CAPPI, 2016), podendo outras categorias virem à tona,
futuramente, sob a luz de novos aportes teóricos, por exemplo.
3.1. Reforço dos estereótipos de gênero
Percebemos

a

presente

categoria

em

justificativas

que

relacionavam

a

imagem/palavra/frase sorteada à caixa com a letra “H” ou “M” inscritas, com base na
reiteração de construções socioculturais determinantes do comportamento/identidade de
homens e mulheres (FIGUEIREDO, 1997, p. 45). Nesse sentido e com finalidade
exemplificativa, ao longo das seguintes análises, eventualmente, transcreveremos alguns
discursos dos membros do grupo, presos e universitários(as), seguidos de contextualização,
dentro do desenvolvimento da dinâmica.
Imagens como um manequim vestindo terno completo, um boneco de brinquedo do
Super-Homem, e um carro foram, por diferentes presos, dispostas na caixa com o “H” inscrito,
sob breves justificativas, algumas vezes em tom indagativo-confirmativo, como “é de
homem?!”.
Também notamos o reforço de estereótipos de gênero que entendem como
incompatível o trabalho braçal como atributo feminino, presente na escolha da mesma caixa
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referida para a imagem de uma enxada, ao que ouvimos, em seguida, que “homem que tem
a mão calejada, né?”. Por fim, com o advento da escolha do mesmo fim para imagens como
a de uma caixa de ferramentas e para a frase “trabalhar fora de casa”, somadas a discursos
que ridicularizavam a possibilidade da escolha oposta como em “é a caixa de ferramentas da
minha esposa” ou que não só identificavam o estereótipo masculino, como também o
construíam em oposição ao feminino como em “o homem vai trabalhar fora e a mulher põe
ordem na casa”, seguida de explicação, inclusive com aspirações de “homenagem”, acerca
da importância da mulher na organização do que seria entendido como economia doméstica.
Nesse sentido, o reforço de estereótipos de gênero também se deu em relação aos
atributos, comportamentos e identidade femininos. Da mesma forma que o boneco do Superhomem foi entendido como brinquedo “de menino”, imagens como a de uma boneca vestida
de princesa e uma casinha de brinquedo de “tamanho real” foram alocadas na caixa com o
“M” inscrito, sob a justificativa de serem “de menina”.
Nesse momento, um membro do grupo, universitário, levantou o questionamento
sobre o que o grupo achava da influência que a divisão entre brinquedos “de menina” e “de
menino” teria sobre o desenvolvimento das crianças. Frente ao questionamento, os presos
demonstraram reconhecer se tratar de construções sociais (“negócio cultural, vem de lá
atrás”), bem como a presença de indivíduos que, desde idade prematura, as rejeitam (“minha
prima, desde pequena, só quer saber de brincadeira de moleque, jogava futebol com nós”).
Por fim, a reflexão foi encerrada com episódio interessante, no qual um dos presos mais
participativo e entusiasmado relatou que, quando criança, por ter muitas primas meninas,
sempre brincava junto delas, adicionando, ao final, a fala, em tom jocoso: “aquela coisa né,
ficava brincando com as primas”, buscando reforço da masculinidade frente à constatação de
que seu relato poderia coloca-la “em cheque”
Ademais, a imagem de um bebê, bem como o verbo “cuidar” foram relacionados à
estereótipos da maternidade, de uma habilidade natural das mulheres para atividades que
envolvam o cuidado de terceiros, mobilizando características e termos como “carinhosa”,
“sensibilidade” e “de mãe” em suas justificativas na escolha da caixa “de mulheres” para as
referidas.
Características relacionadas ao cuidado com a aparência foram reiteradas como
femininas com a associação da palavra “academia” e a justificativa de que “mulher que vai na
academia”, bem como breves justificativas, novamente, de tom indagativo-confirmativo, para
disposição de imagens de uma panela de pressão e de uma máquina de costura na mesma
caixa com o “M” inscrito. Outro momento interessante pontuou a escolha dessa caixa, quando,
frente ao questionamento do que seria um “assistente social”, termo retirado da caixa central,
um universitário explicou que seria a funcionaria da SAP que, inclusive, participava da
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dinâmica, e, então, o membro do grupo, justificou: “então é de mulher”, provocando risos entre
os presentes.
Por fim, conforme refletido, concluímos que o reforço dos estereótipos de gênero se
deu com vistas a buscar confirmações da necessidade de categorizar atitudes e
características como especificamente masculinas ou femininas, em um sentido de
organização social que perpassa o tempo. Em outros momentos, notou-se a partir dos debates
desdobrados, o reconhecimento dos prejuízos que esses representam para, por exemplo, os
indivíduos que a eles não se conformam. Por fim, discursos de teor machista e homofóbico
que surgiram em meio a esses debates, somados às reflexões feitas, nos fizeram perceber a
presença das seguintes possibilidades no desenvolvimento da dinâmica, quando do
aparecimento dessa categoria: o reconhecimento dos estereótipos de gênero e, frente a esse
reconhecimento, seu reforço consciente ou não.
3.2. Reforço de estereótipos negativos de gênero
Partindo à segunda categoria, essa pode ser entendida como desdobramento da
primeira, sobretudo, devido ao seu conteúdo, qual seja, o reforço de estereótipos de gênero
de conotação negativa.
Dessa forma, saltou aos olhos dos autores a desproporção de atribuições de
estereótipos negativos para mulheres, muitas vezes introduzidos por intermédio do humor,
em comparação aos homens. Imagem com um saco de dinheiro, e os verbos “ganhar” e
“comprar” foram rapidamente deslocados para a caixa com o “M” inscrito, sob justificativas
que utilizavam termos e expressões como “mulher sabe bem de ganhar”; “comprar é com
mulher mesmo”; “mulher só quer saber do carro que você tem”, reforçando estereótipos que
relacionam a mulher a características negativas. Ademais, as palavras “raiva” e “inteligente”
também foram atribuídas a mesma caixa, sob justificativas que atrelavam as mulheres a
atributos negativos como “ser brava” e enganar os homens, uma vez que “o homem é burro,
a mulher que é inteligente”.
Ademais, ressaltamos dois momentos distintos, nos quais os discursos inferiram a
atribuição, de formas distintas, de conotação negativa ao desempenho de atividade de chefia
por mulheres. Primeiramente, por meio da escolha da caixa “das mulheres” para a palavra
“política”, ouvimos: “política? A presidente. É de mulher. A chefe, a diretora, a quem manda”,
transparecendo, no tom do discurso e no semblante do emissor que, ao proferi-lo imitou
expressão sisuda, a relação entre o exercício da chefia por mulheres e características como
seriedade e braveza, já corroboradas discursivamente em outros momentos da dinâmica nos
quais essa categoria estava presente.
De outro lado, quando o verbo “mandar” foi alocado na caixa “dos homens”, o foi
seguido da frase “mulher na chefia, não”, discurso esse que foi parcialmente retificado por
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outro preso quando, ao questionamento posterior de uma das universitárias do grupo sobre a
presença de mulheres em cargos de chefia na “hierarquia do crime”, esse afirmou existirem,
agora, muitas mulheres em cargos de chefia, atribuindo pela primeira vez, inclusive,
características positivas ao desempenho da chefia por mulheres: “as mulheres são mais
organizadas”.
Por fim, a escolha do verbo “beber” como pertencente a mesma caixa representou
outro pontual momento em que uma atitude de conotação relativamente negativa foi atribuída
aos homens, marcando não só a já referida desproporção na atribuições de estereótipos
negativos para mulheres, principal conclusão da presente categoria, mas também
representando ligação com próxima categoria, uma vez que a mesma ideia foi trabalhada em
outro momento, por intermédio da imagem de um caneco de cerveja, por meio da qual
notamos categoria diversa, que será abordada a seguir.
3.3. Possibilidades de rejeição aos estereótipos de gênero
Quanto à penúltima categoria, inicia-se a reflexão em torno dessa a partir da ligação
estabelecida com a anterior. Nesse sentido a escolha do caneco de cerveja como opção da
caixa “das mulheres” se deu por meio de uma das universitárias do grupo, seguida de
justificativa de que “mulher também bebe muito”, rejeitando estereótipo de gênero, chancelada
pelos demais membros do grupo.
Da mesma forma, notou-se por meio dessa categoria, da articulação de discursos que
demonstravam a importância do reconhecimento da igualdade de gênero no âmbito
profissional e dos esportes, quando da escolha da caixa com o “M” inscrito para as imagens
do caminhão, do computador, da chuteira de futebol, das bolinhas de gude, bem como das
expressões “futebol” e “brincadeira ou esporte de luta”, seguida de justificativas como “essa
vai em homenagem as mulheres da seleção [de futebol]”; “tem muita mulher que dirige
caminhão, também”; “menina também brinca de bolinha de gude” ou mesmo quando outro
preso justificou que “eu conheço uma engenheira que é responsável por uma usina inteira”,
quando o outro colocou a palavra “eletricista” dentro da caixa “dos homens”.
Por fim, notou-se também a articulação de argumentações que vinculavam, seja a
possibilidade de homens, nos dias atuais, assumirem comportamentos tidos como femininos
sem sofrer prejuízo na construção de suas masculinidades, por intermédio de discursos que
vinculam esses comportamentos a cuidados com a aparência (“antes o homem não podia ter
uma camiseta rosa”; “hoje o homem se depila”; “homem também dança”; “o [nome de outro
preso] tinha brinco”, seja por meio de identificação com alguma subcultura que subverta algum
item marcado por gênero (“os punks pintam todas as unhas de preto e passam batom
escuro”). Nesse sentido e sob as justificativas referidas, as palavras “brinco”, “unha pintada”,
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“depilação” e o verbo “dançar” foram alocados na caixa “dos homens”, enquanto a imagem do
batom foi alocada na caixa “das mulheres”.
As conclusões principais dessa categoria giraram em torno do reconhecimento da
possibilidade de rejeição de estereótipos de gênero (no caso das profissões e esportes para
mulheres e da aparência e cuidado consigo mesmo para homens), atentando para o caso da
imagem do batom, que foi alocada sob a seguinte justificativa: “essa é eu acho que é uma das
poucas que não teria outra escolha”, adicionando, com a resposta recebida de outro preso,
camada adicional ao debate, acerca da possibilidade de subversão dos estereótipos de
gênero, por meio da reflexão sobre a subcultura punk e a utilização de batom por homens.
3.4. Indecisão quanto a itens aparentemente pouco marcados por gênero
Por fim, a última categoria foi elaborada a partir da percepção, ao longo do
desenvolvimento da dinâmica, de momentos nos quais os membros do grupo demonstraram
dificuldade em decidir em qual caixa alocar a respectiva imagem/palavra/frase. Nesse sentido,
discursos que procuraram despir as imagens de marcadores de gênero foram a constante.
Ao retirar as imagens de pipas sendo empinadas e de um escorregador, os membros
do grupo vocalizaram a dificuldade de aloca-las em alguma das caixas. Frases como “essas
brincadeiras podem os dois” foram, então, ouvidas.
Nesse sentido, notamos ainda que, apesar da dúvida na escolha das caixas-destino
para os referidos itens, ambos foram alocados na caixa com o “H” inscrito, o que é importante,
quando analisado em conjunto ao fato de que outras imagens de brinquedos sobre os quais
levantou-se a discussão da possibilidade de servirem, também, a ambas caixas (debate
levantado por outros membros do grupo, que não o que buscou a imagem), devido a
indicativos de pertencimento ao universo feminino, foram direcionadas a caixa “das mulheres”,
gerando a sensação, corroborada discursivamente ao longo da dinâmica, de que a
incompatibilidade entre brincadeiras como descer o escorregador e empinar pipas com
características da feminilidade influenciaram a escolha supracitada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do desenvolvimento da dinâmica de gênero algumas reflexões levantadas em
debate se mostraram relevantes por possibilitarem o alcance do objetivo almejado com essa,
qual seja, o entendimento do conceito de gênero e da sua influência na construção dos
indivíduos enquanto homens e mulheres em sociedade.
Nesse sentido, pontua-se um momento antes de passarmos as conclusões gerais do
presente trabalho. Um dos universitários do grupo levantou o questionamento acerca da
possibilidade do tratamento diferenciado na criação de meninos e meninas, sendo o
tratamento dispensado ao meninos marcado pela agressividade (“Já disse para o meu menino
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aparecer em casa falando que apanhou, ele apanha duas vezes, daí”), e o das meninas
marcados pelo cuidado (“minha menina é minha princesa”), bem como a atitude de repreender
comportamentos tidos como femininos (“eu mesmo repreendi meu filho esses dias, falei ‘anda
que nem homem, moleque’) como possíveis responsáveis pelos elevados índices de violência
doméstica e homo/lesbo/transfobia em nossa sociedade, ao que um debate sobre transexuais
se iniciou sem qualquer indício de que o assunto seria tratado como tabu: “tem homem que
nasceu mulher”, com exceção de momento no qual dois integrantes do grupo, após se
apresentarem enquanto religiosos, mobilizaram argumentos presentes na bíblia para explicar
a situação “desse tipo de pessoa”, evidenciando dificuldade em nomear o indivíduo hipotético
enquanto homossexual ou transexual (situação tabu).
Dessa forma, notamos o bem-sucedido transcorrer da atividade, tendo sido
levantadas, refletidas e debatidas questões de gênero de diversas ordens, problematizandoas frente ao entendimento do conceito de gênero e da problematização de sua característica
de situação naturalizada na sociedade. Ademais, o grupo notou a relevância a aplicação das
reflexões às situações de construção de masculinidades e de violência doméstica, vinculadas
às questões de gênero.
A atuação do Grupo C.E.L sempre aconteceu na Cadeia Pública Feminina de Franca,
e mesmo as pesquisas e estudos estando majoritariamente voltadas para o cárcere
masculino, o grupo conseguiu se adaptar e desenvolver de maneira crítica suas atividades. A
mudança do cárcere feminino para o cárcere masculino foi um grande desafio para os
integrantes.
A Cadeia Pública de Franca, é coordenada pela Secretaria de Administração
Penitenciária de Franca, sua administração está a cargo de um delegado e alguns policiais
civis. A unidade abrigava um número razoavelmente pequeno de presas, o que não
demandava muito dos funcionários que permitiam de uma certa forma que as atividades do
grupo transcorressem de maneira tranquila e mais livre. As presas participavam de maneira
mais voluntária das atividades. Por seu aspecto abandonado e precário o ambiente da cadeia
feminina se mostra hostil.
Ao adentrarmos os portões do Centro de Detenção Provisória, agora Penitenciária de
Franca, com uma estrutura grandiosa comparada a Cadeia Pública, encontramos um
ambiente além de hostil, extremamente opressor. Coordenado pela SAP (Secretaria de
Administração Penitenciária) percebe-se uma hierarquia muito enraizada, forte e latente.
Conseguir um espaço de atuação dentro do sistema engessado, traz desafios instigantes ao
grupo, pois estamos em um jogo de interesses e de forças: de um lado funcionários que não
acreditam mais em uma possível “ressocialização” e de outro um grupo que acredita e busca
uma transformação no sistema penal e procura trabalhar de maneira crítica temas que
incomodam a sociedade.
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O começo das atividades se deu de maneira conturbada, pois havia conflitos políticos
envoltos na atuação do grupo. Percebemos que nosso trabalho se desenvolve de maneira
vigiada, por conta disso foi necessária uma adaptação na didática utilizada para que nos
encaixássemos nos moldes da prisão: manter a criticidade dos temas abordados, mas de
maneira menos incisiva para que não cause uma “revolução” entre os presos. Há um controle
de nossos atos, nossas falas, nosso tempo e espaço. Com o decorrer dos encontros estamos
percebendo que o nosso contato direto vem nos permitindo ir avançando aos poucos e
estamos estabelecendo um vínculo de confiança. Mas, mesmo tendo estabelecido esse
vínculo de confiança com o setor de reintegração, ainda percebemos que nossa presença
ainda incomoda os outros setores, principalmente os ASP (Agentes de Segurança
Penitenciária), a cada encontro nos deparamos com olhares atravessados, comentários
inadequados. Nossa homogeneidade e experiência é colocada à prova a todo momento, com
imprevistos que surgem que dificultam nossa entrada e atuação na unidade.
Em relação aos presos, diferentemente do que acontecia com na Cadeia Pública,
temos um público que foi selecionado pela diretoria da unidade para participarem das nossas
atividades. Apesar dessa seleção, os presos se mostram muito receptivos e participativos nas
atividades desenvolvidas, em um primeiro momento houve questionamentos se as atividades
contribuiriam na remição da pena, mas com o decorrer do tempo, eles participam de maneira
fluida e positiva.
As atividades desenvolvidas abordaram temas como preconceito e gênero, dentro os
quais pudemos observar pontos importantes que são discutidos dentro de um sistema
completamente machista, onde a todo momento busca-se a reafirmação da masculinidade.
Em sua maioria os presos desconheciam o termo gênero, mas conseguiram participar da
discussão e abordar pontos importantes: identificaram preconceitos vividos e praticados,
perceberam a importância da criação e seus reflexos nas questões de gênero. Em sua maioria
repudiaram casos de violência contra mulheres e entenderam a importância da igualdade,
mesmo com reflexões críticas em alguns casos ainda possuem um discurso machista que
esta arraigado pelo ambiente que estão convivendo e em muitos casos pela falta de
oportunidade de ter contato com a discussão.
No geral, os presos mantêm uma relação de respeito com os integrantes do grupo,
estão abertos ao diálogo independente do tema a ser abordado. E mesmo que tenhamos uma
hierarquia muito forte, supomos que o respeito tem se dado pela confiança adquirida.
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PÕE NA TELA – UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS PROGRAMAS POLICIAIS
SENSACIONALISTAS
Isabella da Costa Porto de Paiva1
RESUMO
A mídia é responsável pela difusão de informações perante toda a sociedade, razão
pela qual exerce forte influência na opinião pública. Diante desse quadro, é
extremamente preocupante o valor que os programas policiais sensacionalistas têm
para a sociedade brasileira. Como se não bastassem todos os estereótipos e
preconceitos disseminados nesses programas, tem-se, ainda, que eles apresentam
soluções simplistas face ao sistema penal, através da defesa da redução da
maioridade penal, do armamento e do encarceramento. Em suma, defendem que é
necessário mais rigor penal como se fosse à única saída, com discursos punitivistas
para legitimá-la. Nesse cenário, o presente trabalho visa analisar o conteúdo desses
programas, sob a ótica de como esse discurso afeta as concepções dos
telespectadores sobre a criminalidade e de que forma legitimam o encarceramento em
massa como saída eficaz para o problema da violência.
Palavras chave: Criminologia midiática. Sensacionalismo.

ABSTRACT
The media is responsible for disseminating information to society, and which it exerts a
strong influence on public opinion. In this context, the value that the police‟s
sensationalist programs have for a Brazilian society. As if all the stereotypes and
prejudices disseminated in these programs are not enough, they also has share
simplistic solutions to the penal system, by defending reducing the legal age for
criminal responsibility, of arming of society and of the incarceration. In short, they argue
that more penal rigor is needed as if it were the only way out, with punitive discourses
to legitimize it. So, this paper aims at analyzing the content of this programs, from the
perspective of how this discourse affects hoy viewers when they view the criminality
and how they justify mass incarceration as an effective way out of the problem of
violence.
1
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INTRODUÇÃO
No mundo globalizado, a informação e o conhecimento se tornaram recursos
estratégicos e agentes transformadores da sociedade2. Nesse aspecto, tem-se que a
televisão é um pilar da formação de opinião da sociedade contemporânea, sobretudo a
da sociedade brasileira na qual esse veículo de comunicação aparece no primeiro
lugar no ranking de meio de informação, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia do
ano

de

2016

3

.

Assim, como principal meio adotado pelos brasileiros de divulgação de notícia e de
formação de opinião, sabe-se que a televisão é responsável não apenas para a
propagação da informação, mas também por injetar valores, ideias e informações no
receptor, o que leva a produção de efeitos e de influências em pensamentos e ações.
Nessa conjuntura, é extremamente preocupante a atuação dos programas
sensacionalistas de caráter policialesco.
Tal apreensão ocorre uma vez que esses programas vão além da função jornalística
de transmissão de informação, já que geram sentimentos coletivos de medo, de
insegurança, de criminalidade elevada, de descrença nas instituições judiciárias e nas
garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito, proliferando, portanto, o
discurso punitivista em uma sociedade que, desde a sua formação, desconhece uma
atuação não autoritária do Estado, ainda que algumas épocas não seja tão evidente.
Em função disso, não é exagero afirmar que, embora não seja um recurso exclusivo
desse tipo de telejornal, ao narrar um fato delituoso, o jornalismo sensacionalista
explora a violência de uma forma onde se demonstre uma nítida separação da
sociedade em duas: “nós” e “eles”, ligados a estereótipos de raça e classe e, bem
como, provocando uma histeria coletiva de sensação de insegurança. É através de
discursos inflamados e de excessiva dramatização que há o despertar de uma
2

BOLDT, Raphael. Criminologia midiática: do discurso punitivo à corrosão simbólica do
garantismo. Curitiba: Juruá, 2013. p. 57
3
Pesquisa
Brasileira
de
mídia.
Disponível
em:
<
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-decontratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view > Acesso em: 29 ago. 2017.
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sensação de prazer ao ver a humilhação daqueles classificados como “eles”, e,
enquanto isso, cresce uma sensação de que as leis não são severas o suficiente.
Nesse quadro, ao mesmo tempo em que se alimentam de um discurso punitivo, esses
programas transformam esse discurso em alimento para os telespectadores.
Faz-se necessário constatar que esse contexto é, no mínimo, preocupante, uma vez
que o discurso punitivista ganha cada vez mais espaço na sociedade, motivando o
judiciário, o executivo e o legislativo. E, com isso, o Estado tira de si a
responsabilidade por anos de omissão e toma para si a tarefa de reprimir, criminalizar
e encarcerar todos aqueles que apresentarem comportamento “desviante” das regras
sociais previamente estabelecidas, sem se fazer a autocrítica sob a sua
responsabilidade em levar esses indivíduos a cometerem tais desacertos.
1 BREVE SÍNTESE SOBRE A MÍDIA SENSACIONALISTA
Não é exagero afirmar que a televisão tem um papel importantíssimo na sociedade
brasileira. Um dos motivos para tanto encantamento diz respeito ao fato de que esse
meio de comunicação tem a particularidade de poder produzir o “efeito de real”, o que
faz com que ela possa fazer ver e fazer crer no que faz ver 4 . Dessa maneira, a
televisão pode carregar implicações políticas e éticas, capazes de gerar sentimentos
tais como racismo, xenofobia, entre outros, e “a simples narração, o fato de relatar, to
record, como repórter, implica sempre uma construção social da realidade capaz de
exercer efeitos sociais de mobilização (ou de desmobilização)5.
Isto posto, sabe-se, de antemão, que o jornalista atua como mediador entre a
realidade e o telespectador, sendo, portanto, obrigado a selecionar, destacar e
reordenar a seleção dos fragmentos representativos da realidade6. Logo, a mediação
e a manipulação possuem limites nebulosos, tendo em vista que a narração de alguma
notícia poderá se condicionar às questões do emissor ou da emissora, aqui entendida
como o canal responsável pela veiculação do programa. Nesse sentido, no jornalismo
sensacionalista esse limite é impreciso, e, portanto, para que haja a dominação, é
necessária a “espetacularização da informação” 7 , que consiste, basicamente, em
selecionar dramas humanos, explorando os sentimentos mais básicos das pessoas.
Sob essa conjuntura, não é raro que tais programas mostrem perseguições
4

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Trad. Maria Lúcia Machado, Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed., 1997. P. 28
5
Idem
6

CANAVILHAS, João. Televisão: o domínio da informação-espetáculo. Disponível em <
http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-televisao-espectaculo.pdf > Acesso em 29 ago 2017
7
CANAVILHAS, João. Televisão: o domínio da informação-espetáculo. Op. Cit. p.5
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acontecendo em tempo real, imagens do momento no qual os suspeitos são
encontrados e levados à delegacia, entre outras formas de demonstrar a realidade
“nua e crua”, que busca despertar sentimentos no telespectador.
Nesse âmbito, ressalta-se que a imagem, apesar de ser o fator crucial, não é o único
ponto chave do discurso, uma vez que precisam ser acompanhadas com uma
mensagem para que o telespectador entenda da forma como querem que isso ocorra.
Para isso, então, são necessários três processos: i) simplificação ao máximo da
notícia; ii) maniqueização, existindo sempre o lado bom e o lado ruim; iii) atualização e
modernização, com a utilização de anacronismos intencionais.8
Conclui-se, portanto, que para que a intenção do discurso ganhe êxito, a linguagem
tem que ser apelativa – até mesmo para combinar com as imagens. Assim, lança-se
mão da linguagem coloquial exagerada, com emprego excessivo de gírias e palavrões,
por não se admitir distanciamento nem proteção da parcialidade9. Verifica-se, dessa
forma, que a linguagem sensacionalista não se admite o distanciamento ou
neutralidade, muito pelo contrário, objetiva-se o envolvimento para se aproximar e
provocar emoções ao telespectador 10 , e, por isso, não pode cortar a imagem de
choros desesperados, de cadáveres ou de sangue no chão. Não deve optar pela
objetividade e distanciamento, pois o jornal sensacionalista não pode ter equilíbrio
entre o signo e o clichê11.
Desse modo, não é raro as reportagens violarem inúmeros direitos, como o da
presunção de inocência, o de permanecer em silêncio, o da preservação de imagem,
entre outros, já que a linguagem tem que ser agressiva, para que tais reportagens se
deem sob o prisma do “chicote punitivo”, influenciando a forma como a sociedade age
e pensa face às pessoas apontadas como criminosas. Isso porque a televisão não é
propícia à expressão do pensamento, pois trabalha com a ideia de urgência, não
devendo haver tempo para pensar e refletir12. Com isso, os conteúdos das reportagens
são “mastigados” para o telespectador, que, após ter despertado emoções assistindo
às reportagens, passe a acreditar nos discursos punitivistas. Contudo, não consegue
enxergar que tais frases representam ideias feitas, reproduzidas pelo telespectador.
Nesse sentido, as ideias feitas são:

8

CANAVILHAS, João. Televisão: o domínio da informação-espetáculo. Op. Cit. P.6
SOBRINHO, Danilo Angrimani. Espreme que sai sangue: um estudo do sensacionalismo na
imprensa. São Paulo: Summus, 1995. P. 16
10
Ibid p. 39-40
11
Ibid p. 40-41
12
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Op. Cit. p. 39
9
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“ideias aceitas por todo mundo, banais, convencionais, comuns; mas
também são ideias que, quando as aceitamos, já estão aceitas, de
sorte que o problema da recepção não se coloca. […] Quando
emitimos uma “ideia feita” é como se isso estivesse dado; o problema
está resolvido. A comunicação é instantânea porque, em certo
13
sentido, ela não existe. Ou é apenas aparente.”

Nesse quadro, importante é trazer à baila as transcrições de algumas reportagens de
„programas sensacionalistas policiais:
“[Âncora] eu digo o seguinte, velho, sempre disse o seguinte, é que essa situação ganhou um
corpo maior depois que a Sheherazade falou lá no jornal da SBT que o cara que foi preso lá
naquele poste que era um menor tinha que levar cacete e tal e ai ganhou um corpo enorme
esse tipo de noticia, aliás prenderam aquele cara de novo, aquele cara que estava roubando lá
[...] sou a favor do seguinte, tem que ter lei, a policia tem que prender e a justiça tem que julgar,
mas não funciona, pelo contrário, os caras matam o cidadão, arrebentam com o cidadão, o
cara é julgado e tem progressão de pena. [...] a lei tem que funcionar em relação a prender
alguém e julgar alguém, mas e a lei funcionando para cidadão? Essa lei não está funcionando!
Aliás, só fazem lei para favorecer bandido, inclusive menor, os nossos senadores de Brasília
provaram isso e por isso que a sociedade cada vez mais vendo que não existe lei para ela, a
sociedade começa a ter essas reações, eu falo há vinte anos isso ai, se não melhorarem as
leis, falo ate cansar, de torrar a paciência, o povo vai fazer justiça com as próprias mãos. Ta
certo? Não, tá errado, é crime, mas não tá certo também o cidadão não ter proteção. O
bandido tem que ser protegido pela lei e o cidadão brasileiro não tem que ser protegido? Ah me
14
ajuda ai. Por isso que a gente vê esses casos bárbaros.”
“[Âncora] Deixa eu falar uma coisa aqui, nós estamos defendendo a policia pra caramba
desses ataques que a polícia sofre, mas para chegar um imbecil de um PM desse ai que não
merece usar a farda e dar uma porrada no nosso cinegrafista? [...] Agrediu nosso cinegrafista
pelas costas! Deu uma cacetada! Deixa eu ver o momento que o nosso cinegrafista foi
agredido... [...] Eu exijo uma resposta da policia militar, sob pena de eu não defender mais
ninguém aqui. [...] Nós defendemos policial aqui todo dia, lutamos para caramba para defender
o policial pra que? [...] Po tudo que a gente defende da policia militar cai por terra, eu exijo uma
resposta da policia militar! Vou parar de defender todo mundo e vocês é que se danem! [...]
isso é uma covardia inominável! Esse cara é um covarde e tem que ser punido. [...] E pegando
aquela mulher e algemando, pra quê, se a mulher tá dominada? Mas o que prova a covardia é
15
a porrada que ele deu no nosso cinegrafista pelas costas!”
“[Âncora] Mas vem cá, deixa eu entender, o tricolor ali ficou borrado? Ele ficou borrado? Ele
borrou na viatura? [...] mostra a cara do tricolor que ficou borradinho na viatura da policia militar
16
[...] olha só a situação! [...]”
“[Repórter]: “Você atacou a mulher, né, „Fulano‟”? [Acusado]: “Não, não fiz nada com ela não.
Eu cheguei, tomei só o celular, tomei a corrente de ouro e, quando eu ia ganhar, veio dois
caras, me segurou, me levou pra sessão Mussurunga e me quebraram no pau. Não estrupei
ela não, e pode chamar ela aqui e colocar na minha cara. E pode até perguntar, eu viro pra lá,
e a senhora pergunta pra ela se eu estrupei ela”. [Repórter]: “Não estuprou mas queria
estuprar!”. [Acusado]: “Não ia estrupar não, senhora, não ia estrupar não...”. [Repórter]: “Você
13
14

Ibid p. 41

Brasil
Urgente.
Disponível
em:
http://videos.band.uol.com.br/brasilurgente/14875880/ladrao-e-agredido-e-tem-o-corpoqueimado.html > Acesso: 25 ago 2017

<

15

Brasil Urgente. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=UjV3AV1tjiU > Acesso:
25 ago 2017
16

Balança Espírito Santo. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=RYfbHGG2veg >
Acesso: 25 ago 2017
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não ia, não...”. [Acusado]: “Não ia, pelo amor de Deus. Eu não sou estrupador, rapá, nunca
estrupei ninguém. Já caí em delegacia, mas nunca com negócio de estrupo [Chora]. Pode fazer
exame de estropa nela, em mim, e vai ver...”. [Repórter]: “Exame do quê?”. [Acusado]: “De
estropa... Esse negócio que faz aí pra ver se a mulher foi estrupada mesmo” [chora].
[Repórter]: “Exame de quê?”. [Acusado]: “De estropias...”. [Repórter]: “Estrópias?”. [Acusado]:
“É, uma coisa dessa aí...”. [Repórter]: “Fala o nome do exame de novo”. [Acusado]: “Estropas,
sei lá... não sei falar direito não”. [Repórter]: “Estropas?” [Acusado]: “Num sei... Tomara que a
minha mãe esteja... [Chora] ...esteja me escutando, ou a minha avó ou os meus primos... não
deixa eu ir pra detenção não que eu nunca estrupei ninguém [Chora], que bem sabe vocês.
Alguns de vocês devem estar me assistindo e sabe que eu nunca estrupei ninguém, pô... Eu
nunca estrupei ninguém na minha vida, nunca, véio...”. [Repórter]: “E agora, quando ela fizer o
exame, como é o nome do exame?”. [Acusado]: “É que eu não sei falar direito. É prósta,
alguma coisa dessa...”. [Repórter]: “Como é?”. [Acusado]: “Prósta... manda ela fazer o exame
que vai ver que não tem nada”. [Repórter]: “Um exame de quê?” [Risos]. [Acusado]: “De
prósta”. [Repórter]: “Um exame de quê?” [Risos]. [Acusado]: “De prósta, sô”. [Repórter]:
“Prósta?” [Sonoplastia de risos ao fundo]. “Ô, Usiel” [Usiel Bueno, âncora do programa],
“depois você não quer que o vídeo vá pro YouTube” [Risos]. “Quando ela fizer o exame de
corpo delito, vai dizer se foi você ou não?”. [Acusado]: “É, vai dizer”. [Repórter]: “E aí?”.
[Acusado]: “E aí eu vou tomar a minha cadeia consciente”. [Repórter]: “Vai?”. [Acusado]: “Vou,
sim”. [Repórter]: “Estuprador! „Fulano de Tal‟, estuprador!” [Acusado]: “É... eu caio como
estrupador...”. [Repórter]: “E aí?”. [Acusado]: “Mas e aí é que não vai dar nada, sô”. [Repórter]:
“Não vai dar nada? Agora, ó, só pra resumir aqui a situação, o exame de próstata é homem
que faz”. [Acusado]: “Ah, eu pensei que era... Eu também vou ter que fazer então, pra ver se fui
u?”. [Repórter]: “Se você quiser...” [Risos]. [Acusado]: “Se tiver que fazer eu faço, não vou
tomar cadeia por causa disso, ué...”. [Repórter]: “Você vai fazer o exame de próstata?” [Risos].
[Acusado]: “Faço”. [Repórter]: “Mas você é muito novo”. [Acusado]: “Então ela faz, ué”.
[Repórter]: “Não, mulher não faz não”. [Acusado]: “É só homem? Então eu faço”. [Repórter]:
“Mas homem faz, assim, por volta dos 40 anos”. [Acusado]: “De qualquer jeito eu faço”.
[Repórter]: “Você gosta?”. [Acusado]: “Não, gosto não...”. [Repórter]: “Você já fez?” [Risos].
[Acusado]: “Não, nunca fiz não”. [Repórter]: [Risos] “Você sabe onde é a próstata?”. [Acusado]:
“É na parte da bunda? Sei não...”. [Repórter]: [Risos]. [Acusado]: “Mas se pra comprovar que
eu não fiz tem que fazer...”. [Repórter]: “Pois é, Usiel, o sistema é bruto para „Fulano de Tal‟.
Ele vai ficar aqui à disposição da Justiça. E vai tentar fazer o exame de próstata, né?”.
[Acusado]: “Que negócio é esse de próstata... deixa quieto... nem quero mais”. [Repórter]: “Mas
você não disse que queria? Que estava com vontade?”. [Acusado]: “Mas a próstata é logo por
17
trás... deixa quieto”.”
[Âncora]: “O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que em vez de prestar queixa
contra os seus agressores ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a
ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26
assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquérito de homicídios e
sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso,
a polícia, desmoralizada, a justiça, falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi
desarmado? Se defender, é claro! O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima
defesa coletiva de uma sociedade sem Estado, contra um estado de violência sem limites. E
aos defensores dos Direitos Humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste eu
18
lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil! Adote um bandido!”.”

2 A PENA COMO SALVADORA DA CRIMINALIDADE E O ENCARCERAMENTO
COMO EFETIVAÇÃO DA PUNIÇÃO
Após analise dos trechos acima transcritos, inúmeras são as problemáticas percebidas
nessas passagens. A primeira delas é que em um discurso punitivo, a pena aparece
17

Brasil Urgente Bahia. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=1lk0yMCCWso >
Acesso: 25 ago 2017
18

Jornal do SBT Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=unVIpQHLDwE> Acesso

em 25 ago 2017

94

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

como a solução sagrada dos conflitos sociais. Isso é perceptível, sobretudo, com a
insatisfação mediante as penas existentes no ordenamento jurídico atualmente
externalizada pelos discursos de que as penas são brandas, demonstrando certo
desconhecimento do próprio sistema e da realidade social do país. Assim, as
constatações científicas de que o encarceramento em massa não é a solução são
ignoradas pelo simples fato de que se utilizam a seguinte lógica: “se houve delito, tem
que haver pena – a equação penal é a lente ideológica que se interpõe entre o olhar
da mídia e a vida, privada ou pública”19.

Percebe-se, então, que o raciocínio não gira em torno de encontrar os motivos que
levaram o cometimento do delito, mas sim as consequências deste. Nesse contexto,
todo e qualquer discurso que legitime ou aumente a importância da pena para a
segurança pública é automaticamente bem aceito e incorporado ao discurso do
jornalista. Em vista disso, a mídia aparece como um entrave para a discussão
aprofundada sobre a questão criminal 20 , uma vez que a história demonstra que a
função da pena e o encarceramento não são suficientes para evitar a prática de delitos
ou a formação de conflitos21.

É importante destacar, nessa altura do campeonato, que a pena não é um instrumento
idôneo para resolver conflitos22, até porque, esta é justamente a característica que a
distingue das demais sanções jurídicas. Em função disso, é vital superar a ilusão de
que a pena é o meio de defesa da ordem social23, existindo para proteger a sociedade
da violência e insegurança pública, tendo em vista que esse é o alimento para a falsa
crença de que o encarceramento em massa é a saída para a proteção da sociedade.
Isso porque o sistema carcerário é cruel face aqueles que nele estão inseridos, e, em
função disso, dificilmente se conseguirá alcançar o pilar basilar desse sistema: a sua
função ressocializadora.

Sob essa ótica, a privação da liberdade, ceifando o direito de poder ir é um mal um
tanto quanto significativo. Mas o encarceramento vai além dessa restrição, haja vista

19

BATISTA, Nilo. Mídia e Sistema penal no capitalismo tardio. In: Discursos Sediciosos. Crime,
direito e sociedade; Rio de Janeiro: Revan, 2002. P. 273
20
MALAGUTI, Vera Batista. O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma
história. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 100
21
KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. Niteroi: Luam Ed.: 1993 p. 175
22
Ibid p. 179
23
HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas. O sistema penam em
questão.2ª edição Tradução Maria Lúcia Karan. Niteroi: Luam Editora Ltda. 1997 p. 61
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que a prisão degrada os corpos24. Assim, em que pese os castigos corporais terem
sido abolidos, não é exagero afirmar que o encarceramento é uma manifestação
destes, eis que mantém, em grande maioria das vezes, os apenados e presos
provisórios em situações degradantes, humilhantes e completamente insalubres.

Nesse cenário, dentro do cárcere, os autoritarismos e as opressões já existentes na
sociedade se amplificam ao extremo25, seja na relação dos presos face aos agentes
ou entre os próprios presos. Isso porque, segundo Hulsman, a condenação à prisão
penetra em um universo alienante, no qual as relações são deformadas. Ou seja, o
encarceramento apresenta-se muito mais do que a privação da liberdade e sua
consequente retirada do mundo normal da atividade e do afeto, sendo, principalmente,
um universo onde tudo é negativo 26. Ademais, outro fator a ser destacado na questão
do ponto de vista do apenado é que ele sempre carregará o estigma de ter passado
por esse sistema. Dessa maneira, o primeiro passo para a ressocialização não deveria
ocorrer face ao preso, mas sim à sociedade, uma vez que é através da modificação da
sociedade excludente que se resolve a raiz da exclusão27. Além disso, sabe-se que o
tratamento dado pela sociedade punitiva ao apenado após o cumprimento de sua
pena consiste em perpetuar o estigma de encarcerado 28.

Portanto, é inegável que os programas policiais, ao lançarem mão dos discursos como
os acima transcritos estão contribuindo para o discurso punitivo da sociedade. Nesse
sentido: “se a cultura for concebida como uma lente por intermédio da qual o homem
vê o mundo, isto é, se a visão de mundo está condicionada pela cultura, nada mais
“lógico” em tempos de difusão da ideologia punitiva do que a existência de uma
propensão em considerar a sanção penal como instrumento mágico para a solução
29

dos conflitos.”

E, ao analisar o discurso predominantemente punitivo, nota-se a clara separação entre
“nós” e “eles”. Nessa dicotomia, “eles” poderão ter suas garantias cidadãs restringidas,
uma vez que deverão sofrer a crueldade do sistema penal, já que romperam com as
regras estabelecidas, razão pela qual não são mais vistos como membros da
sociedade. Dessa forma, a violação de seus direitos é legitimada. Assim, pouco
24

Ibid p. 61-62
KARAM, Maria Lúcia. Op. Cit. p. 183
26
HULSMAN, Louk. CELIS, Jacqueline Bernat de. Op. Cit. p. 62
27
BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à
sociologia do direito penal. Tradução Juarez Cirino dos Santos 3ª ed. Rio de Janeiro: Revan.
2002. P.186
28
BARATTA, Alessandro. Op. Cit. p. 186
29
BOLDT, Raphael. Op. Cit.p. 36
25
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importa se a pessoa que está sendo filmada quer exercer seu direito de permanecer
em silêncio e proteger seu direito de imagem, se ela está classificada como “eles”, se
torna válido estampar seu rosto nas reportagens, como meio de defesa da sociedade.
Entretanto, é lamentável destacar que “eles” já não eram tratados como membro da
sociedade muito antes de terem cometido algum ato que rompesse com as regras préestabelecidas. Na verdade, esses membros permanecem invisíveis até o momento
que cometem alguma ação que descumpra as “regras”. Contudo, sabe-se que eles
sequer foram chamados para fazer parte desse jogo, muito pelo contrário: eles são
excluídos, mas têm o dever de respeitar as regras, sob pena de ter a suas garantias
(mais) desrespeitadas.
Nessa seara, no tocante a segregação, é interessante pontuar que o racismo e o
segregacionismo encontram-se, culturalmente, limitados pelo politicamente correto,
razão pela qual não se pode afirmar categoricamente a associação de uma raça e
classe à criminalidade. Contudo, utiliza-se de insinuações, através do discurso e das
imagens, fazendo com que o telespectador realize conexões por conta própria30. Aliás,
não basta que se perpetue um estereótipo criminalizando um determinado grupo de
pessoas, mas também se faz necessário que esse grupo seja temido, sendo
associado como o mal responsável pela insegurança pública e violência. 31
Nesse cenário, é importante ressaltar, também, que esse discurso maniqueísta que
divide os civilizados e os bárbaros se reflete na questão territorial 32. Assim, não é
exagero afirmar que há uma correlação imediata entre favela e violência urbana,
sobretudo no Rio de Janeiro, gerando, portanto, uma criminalização automática do
favelado33. Nesse contexto, o telespectador automaticamente associa a imagem da
criminalidade à favela sem nem fazer uma crítica sobre os “porquês”, separando a
cidade, portanto, em duas zonas: a selvagem e a civilizatória, onde moram “eles” e
“nós”, respectivamente. Essa divisão faz parte do conceito de “facismo do apartheid
social”, na qual a cidade é dividida entre as zonas de estado natural hobbesiano e as
zonas do contrato social. Nesse contexto, o facismo do apartheid social é algo comum
na sociedade brasileira, reconhecidamente autoritária e hierarquizada, fazendo com

30

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A palavra dos mortos : conferências de criminologia cautelar
Coord. GOMES, luiz Flávio. BIANCHINI, Alice. São Paulo: Saraiva, 2012. Coleção Saberes
Críticos. P. 306-307
31
Ibid p. 307-308
32
VALENTE, Júlia. UPPs: governo militarizado e a ideia de pacificação. Rio de Janeiro: Revan,
2016 p.19
33
Ibid p. 21
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que cada um já saiba o seu lugar, ou melhor, busca estar sempre no seu lugar social
mais adequado34.
Dessa maneira, em que pese os discursos politicamente corretos, nota-se que estes
não foram suficientes para frear o higienismo, o racismo e o punitivisto do século XIX,
mas tão somente para moldá-los às realidades contemporâneas. Assim, todo o
estigma que um escravo possuía foi transportado para o morador de uma favela, por
exemplo. Nesse sentido, é comum ver inúmeras declarações, tanto na mídia, quanto
por parte do poder público, que demonstram que essa correlação entre criminalidade e
favelas é automática. Um exemplo disso é a declaração dada pelo então governador
do Rio de Janeiro, em 2008:
“Tem tudo a ver com violência. Você pega o número de filhos por
mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier e Copacabana, é
padrão sueco. Agora, pega na Rocinha. É padrão Zâmbia, Gabão.
Isso é uma fábrica de produzir marginal. Estado não dá conta. Não
tem oferta da rede pública para que essas meninas possam
35
interromper a gravidez.”

Percebe-se, então, que segundo o ex-governador do Rio de Janeiro - que, aliás,
atualmente encontra-se na condição de preso provisório após uma condenação em
primeira instância por corrupção – caso os moradores das favelas não procriassem ou,
então, se realizassem abortos, haveria a diminuição da criminalidade, em função da
queda da população nesses locais. Nada contra a defesa do aborto, muito pelo
contrário, contudo, vê-se que as razões pela qual se defende, nesse caso, são um
tanto quanto maquiavélicas.
Ainda sobre essa divisão na sociedade, nítido é notar que tudo o que se fizer contra
“eles” é pouco, ao mesmo tempo em que se crê que não se faz quase nada contra
“eles”. Dessa forma, considera-se o Estado extremamente permissivo e, até mesmo,
generoso no trato, sobretudo nas condições dos presídios, pois se tem a crença de
que os presos possuem regalias pagas com o salário do contribuinte, que, segundo os
jornalistas “porta-vozes da opinião pública”, não aguenta mais se sentir trancado
dentro de casa enquanto “eles” estão à solta, e, quando ocasionalmente são pegos,
possuem direito de estarem em um presídio com condições mínimas de dignidade. 36

34

BOLDT, Raphael. Op. Cit. p.31
Cabral defende aborto contra violência no Rio de Janeiro. Disponível em
<
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL155710-5601,00CABRAL+DEFENDE+ABORTO+CONTRA+VIOLENCIA+NO+RIO+DE+JANEIRO.html >
Acesso 17 set 2017
36
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. Cit. p. 310
35
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Portanto, verifica-se que o cárcere é aclamado como a forma mais eficaz e rápida de
afastar “eles” da sociedade, para que não se depare e enfrente os reais problemas,
ou, até mesmo, as semelhanças. Assim, os meios de comunicação têm modificado a
percepção sobre a criminalidade e, consequentemente, o próprio controle do crime37.
Isso ocorre porque, ao se portarem como porta-vozes de uma sociedade “cansada da
impunidade” o discurso da lei e da ordem é apresentado como solução para a questão
criminal, o que muita das vezes leva a políticos, promotores e magistrados a adotarem
tal posicionamento.
Em função disso, busca-se resolver os problemas das zonas hobbesianas com a
questão da lei e ordem e os fundos sociais são destinados nas construções de
presídios e modernização de equipamentos de punição e vigilância38. Assim, enquanto
o modelo neoliberal multiplica a pobreza, o sistema penal criminaliza 39. Portanto, o
discurso por mais punição - sob o falso entendimento de que a punição é o que falta
no país - atinge significativamente mais sobre uma classe do que às demais da
sociedade.
Por fim, outro fator a se destacar, também, é que o jornalismo transita em campos
perigosos no tocante à proteção de direitos fundamentais duramente conquistados ao
longo dos séculos. Isso porque, a televisão "pode mudar a relação de forças no interior
de seu campo [jurídico] e provocar um curto-circuito nas hierarquias internas" 40. Em
outras palavras, a televisão põe em risco a racionalidade do sistema jurídico –
sobretudo o penal – ao abordar determinados temas, principalmente relacionados à
segurança pública e criminalidade. Assim, a televisão põe em xeque as aquisições do
processo penal, moldado a opinião pública através de incitar discussões sobre a
maioridade penal, sobre o desarmamento, sobre o endurecimento de leis penais e da
execução penal.
Nesse contexto, os jornalistas narram valores ao mesmo tempo em que dão a notícia,
sem receio nenhum de parecer imparcial ou tendencioso, uma vez que assumem o
papel de porta-vozes da opinião pública, o que manipula a opinião dos telespectadores
e pressiona o trabalho dos juízes. A televisão, portanto, “põe lógica própria às
instituições do senso da justiça, do senso comum jurídico, frequentemente vítimas das
aparências ou das paixões”41. Aliás, a importância desses “âncoras” é tamanha que a

37

BOLDT, Raphael. Op. Cit. p. 44
Idem p. 33
39
Idem p. 40
40
BOURDIEU, Pierre. Op. Cit. p. 81
41
BOURDIEU, Pierre. Op. Cit.p.81-82
38
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Comissão Especial da Câmara dos Deputados que avalia a PEC que prevê a redução
da maioridade penal convidou quatro jornalistas e apresentadores de TV para uma
audiência pública sobre o tema, no ano de 201542.
Nessa conjuntura, não é exagero afirmar que as reportagens ampliam os medos e as
angústias ao narrar os fatos de uma forma que contribui para o alarmismo e a
sensação de medo e histeria coletiva, que dificilmente chegariam ao ponto que
chegam se não existisse o auxílio das máquinas midiáticas43. Dessa forma, importante
destacar que boa parte do que os indivíduos sabem ou imaginam do crime, das
penitenciárias, do processo penal e do direito penal diz respeito às imagens e ideias
difundidas na televisão, que muito contribui para o imaginário coletivo de insegurança,
uma vez que a mídia alerta, sublinha e estigmatiza os conflitos sociais44, através das
chamadas “ondas midiáticas de criminalidade” que devem ser enxergadas sob quatro
prismas:

i)

visualização

desproporcional

dos

fatos

delitivos,

concedendo

45

hipervisibilidade a um determinado acontecimento ; ii) insistência injustificada: ocorre
com a repetição de acontecimentos delitivos ocorridos diariamente, mas sob uma ótica
nova e surpreendente; iii) utilização de um estilo narrativo de tipo sensacionalista e iv)
globalização da experiência: quando acontecimentos ocorridos em locais diferentes
misturam-se com os acontecimentos locais, ainda que os motivos sejam diferentes.46
Assim sendo, a mídia inflama a sensação de insegurança pública, que, por sua vez, é
o motor que guia as políticas criminais. Essas, no que lhes concerne, não estão
preocupadas em resolver a raiz do problema, já que as medidas que combatem às
causas da questão não encontram respaldo no discurso público. Isso demonstra,
portanto, que a mass média está ajudando a construir o que os sociólogos do desvio
42

Comissão da maioridade convida Rezende, Datena, Sheherazade e Barcelos. Disponível em
<
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/04/29/comissao-da-maioridadeconvida-rezende-datena-sheherazade-e-barcelos.htm > Acesso 17 set 2017.
43

BARATA, Francesc. A midiatização do Direito Penal. In: Discursos Sediciosos. Crime, direito
e sociedade; Rio de Janeiro: Revan, 2014 p. 475
44
BARATA, Francesc. Op. Cit. p. 476
45
Um exemplo é a cobertura midiática do sequestro de Eloa Cristina. Nesse caso específico é
difícil apontar onde termina o furo de notícia e onde começa a espetacularização da audiência.
Isso porque o responsável pelo cárcere deu uma entrevista ao vivo para algumas emissoras de
televisão, fazendo com que a linha utilizada pela polícia para as negociações ficasse ocupada
durante as entrevistas. Nesse aspecto, o Ministério Público criticou a atuação da mídia no caso
Eloá, bem como, a Defesa pegou esse argumento para fins de linha de defesa: YOUTUBE.
Promotor
criticando
a
atuação
da
mídia
no
caso
Eloá.
Disponível
em<http://www.youtube.com/watch?v=lRhkZZII5EE&feature=related> Acesso em 30. ago 2017
PORTAL R7. Defesa tenta culpar mídia por desfecho no caso Eloa < http://noticias.r7.com/saopaulo/noticias/defesa-tenta-culpar-midia-por-desfecho-do-caso-eloa-20120214.html > Acesso
em 30 ago 2017
46

BARATA, Francesc. A midiatização do Direito Penal.p. 475
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chamam de “falso inimigo” 47, uma vez que o verdadeiro problema não está onde a
mídia aponta, mas sim na ausência e omissão do Estado. Dessa maneira, “os meios
de comunicação alimentam uma ideia da (in)segurança que se torna muito fácil de
explorar em termos políticos a partir de posições conservadoras”48.
Dessa maneira, o Estado encontra-se em uma posição um tanto quanto cômoda: não
é cobrado pelo que deixou de fazer, apenas sobre o que pode realizar diante do
quadro de insegurança pública. Assim, buscando reprimir a violência gerada por sua
omissão, atua com mais violência, sem abrir mão das políticas excludentes
provenientes do paradigma neoliberal

49

. Verifica-se, portanto, que o discurso

punitivista cai como luva para o Estado.
3 O DISCURSO PUNITIVISTA E SUA REPERCUSSÃO SOCIAL
No âmbito do jornalismo sensacionalista é demonstrado, de forma nítida e cristalina,
que o direito penal é o único capaz de salvar a sociedade de uma violência
desenfreada. Portanto, a solução é, justamente, criminalizar mais. Acontece que
tipificar mais condutas e aumentar as penas é, muita das vezes, a saída do Estado
relacionada a “o único ato de governo do qual ele dispõe ele para administrar, de
maneira drástica, os próprios conflitos que criou” 50. Ou seja, esse discurso retira a
responsabilidade do Estado como causador da insegurança púbica, atribuindo a ele a
tarefa de resolver um problema estrutural da forma mais imediatista possível: punindo
mais.
Assim, a maior parte das soluções apontadas pela população para a questão da
segurança pública se pauta, basicamente, nas seguintes crenças: “bandido bom é
bandido morto”, “tem que aumentar a pena das leis”, “tem que diminuir a maioridade
penal”, “tem que jogar uma bomba nas cadeias e matar todo mundo”. Dessa maneira,
é evidente que em nenhum momento se atribui ao Estado a culpa, por exemplo, no
fato de que as penas e os presídios são incapazes de cumprir com seu papel
ressocializador. Sob esse aspecto, cumpre ressaltar que a maioria dos presos não
está nem socializada o que mostra que a ideia da ressocialização é absolutamente
incompatível com o fato da segregação, uma vez que é impossível reintegrar alguém a
um lugar no qual ela nunca pertenceu. O problema da criminalidade não vai se
resolver enquanto acreditarem que a punição é caminho, já que a única parte do
Estado que entra nas zonas marginalizadas é a polícia.
47

Ibid p. 482
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Nesse aspecto, ganha particular relevância que a violência urbana

51

decorre,

52

basicamente, da negação da dignidade de outrem . E, por sua vez, após a ocorrência
de um ato delitivo, esse indivíduo – que já tinha a sua dignidade negada – se sujeita a
um sistema que restringe, ainda mais, a sua condição de “ser” humano. Isso porque,
todo o castigo para “eles” é pouco, na perspectiva de “nós”.
Além dessas questões, o discurso punitivista também esquece que as ciências
criminais puseram em evidência a relatividade do conceito de infração, eis que a
mesma varia conforme tempo e espaço53. Um exemplo disso encontra-se no fato de
que o adultério já foi um crime tipificado no código penal, da mesma forma que o uso
de drogas também (apesar de que muitos usuários ainda sejam condenados como
traficantes), o que demonstra que o conceito de crime é fruto de uma decisão humana
modificável, não sendo algo operacional54. Nesse sentido, “de um dia para o outro, o
que era delito deixa de sê-lo e aquele que era considerado delinquente se torna um
homem honesto, ou, pelo menos, não tem mais que prestar contas à justiça penal. É a
lei que diz onde está o crime; é a lei que cria o “criminoso”.”55
Assim, torna-se nítido que as questões públicas foram deslocadas para o âmbito do
direito penal, em função da insegurança, uma vez que toda essa histeria coletiva de
insegurança e risco provoca sensações de descontrole, que serão contidas pela
reinvenção dos mecanismos de controle, ironicamente 56 . Logo, é um tanto quanto
preocupante a tentativa de se criminalizar o maior número de condutas possíveis, haja
vista que o sistema penal fabrica culpados.
4 A MÍDIA COMO MEIO DE PROPAGAÇÃO DE ESTEREÓTIPOS
Um fator a ser mencionado é que os trechos trazidos acima foram proferidos, em
maior parte, face pessoas pobres e de maioria negra, o que não é nenhum espanto se
considerar que o Levantamento Nacional de Informações Penintenciárias (INFOPEN)
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Aqui entendidos como o conjunto de crimes que mais causam histeria e consequente
sensação de insegurança coletiva, abarcados, basicamente pelos crimes patrimoniais e de
tráfico de drogas.
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CARVALHO, Thiago Fabres de. Criminologia, (in)visibilidade, reconhecimento: o controle
penal da subcidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2014. p. 67
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HULSMAN, Louk Op. Cit. p.63
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FREIRE, Christiane Russomano. A violência do sistema penitenciário brasileiro
contemporâneo: o caso do Rdd (Regime disciplinar diferenciado). São Paulo: IBCCRIM, 2005.
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de Junho de 201457 divulgou um relatório que continha as seguintes informações: 67%
da população carcerária é composta por negros. Para se ter uma ideia, a população
de negros no Brasil consiste em 51%, dessa maneira, a proporção de negros nas
prisões é de 14 pontos percentuais maior que na população. Já os brancos
representam 48% da população brasileira e preenchem 31% da população carcerária,
ou seja, 17 pontos percentuais a menos. Outro fator evidenciado foi que a maior parte
da população carcerária (53%) detinha o ensino fundamental incompleto, sendo 6%
analfabeta. Em outras palavras, oito em cada dez pessoas presas estudaram, no
máximo, até o ensino fundamental. Assim, enquanto 32% da população brasileira
completou o ensino médio, apenas 8% da população carcerária conseguiu o mesmo
feito.
Não é exagero afirmar, portanto, que a mídia trata os jovens marginalizados na
condição de problema social, o que justifica a ação do Estado ou das instituições
sociais 58 . Entretanto, é extremamente necessário pontuar que a mídia não cria
estereótipos, mas sim, difunde e naturaliza determinadas visões de mundos, em
detrimento de outras59, não podendo se ater a visão simplista de que o estereótipo é
apenas uma distorção, uma falsidade ou uma irrealidade 60 , mas sim que eles
"equivalem a padrões que correspondem às expectativas normativas sobre os
comportamentos dos atores numa dada sociedade e, nesse sentido, remetem
diretamente aos papéis socialmente definidos"61.
Ou seja, estabelecem padrões de aproximação e de julgamento, guiando uma
apreciação do que é ou se apresenta como novo a partir de referências prévias. Nessa
maneira,

“diminuem

as

variações

e

matrizes

presentes

nas

trajetórias

e

comportamentos individuais, que se definem e se explicitam em interações e contextos
sociais específicos”62. Assim, os programas sensacionalistas policialescos nada mais
fazem que não se alimentar de preconceitos prévios e difundi-los a níveis
estratosféricos: alimentando, mais ainda, o preconceito.
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BIROLI, Flávia. Mídia, tipificação e exercícios de poder: a reprodução dos estereótipos no
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pp. 71-98 p. 74
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Percebe-se, portanto, que não se pode afirmar que o estereótipo é uma visão
fantasiosa da realidade, pois tal afirmativa levaria a conclusão de que existe uma
fronteira bem delineada entre o discurso que fomenta o estereótipo e a realidade,
como se essa, de alguma forma, contradissesse o que aquele diz e, a partir do
momento em que se afastasse o discurso, a realidade demonstraria a ausência de
estereótipos, o que não é verdade. Nesse sentido, não é raro encontrar mulheres
reproduzindo discursos machistas, negros reproduzindo discursos racistas e
homossexuais reproduzindo discursos homofóbicos, o que demonstra, por sua vez,
que o estereótipo não é separado da realidade, muito pelo contrário, é uma forma de
naturalizar e realizar valores e julgamentos e internalizá-los.
Nesse sentido:
“eles [os estereótipos] não poderiam, portanto, ser reduzidos a um
fenômeno que deturpa modos de ser (caráter, personalidade,
disposições individuais) que existiram de maneira prévia porque são,
eles mesmos, parte dos processos sociais de definição de papéis e
reprodução de valores. Os estereótipos participam da dinâmica social
na qual se definem caráter, personalidade e disposições
63
individuais.” .

Em suma, os estereótipos são as definições socialmente aceita dos sujeitos e,
querendo ou não, possuem efeitos sobre eles, uma vez que as pessoas enquadram o
próprio comportamento e o comportamento alheio nos esquemas fornecidos por esses
padrões. Em função disso, estereótipo e realidade andam juntos, confirmando papéis,
comportamentos e valores socialmente produzidos64.
Entretanto, não se deve retirar a responsabilidade da mídia em propagá-los só porque
eles participam da dinâmica social. Isso porque todas essas matérias sensacionalistas
fazem com que haja a sensação de “confirmação” entre o preconceito do
telespectador e a realidade uma vez que ajudam a internalizar as imagens de
“bandidos” como sendo aqueles demonstrados pelas lentes desses programas o que
faz com que o receptor da mensagem, em seu interior, comprove potencialmente os
estereótipos e seus preconceitos.
Além disso, engana-se quem pensa que essa manipulação midiática advém da
contemporaneidade. É claro, a televisão amplifica os estereótipos e aumenta o
discurso punitivo justamente por conseguir transmitir a notícia quase que em tempo
real e com todo o caráter dramático e emocional que isso significa. Porém, as mídias
já segregam desde antes da república. Nessa seara, Vera Malaguti Batista traz
63
64
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histórias de como a imprensa sempre trouxe discursos que matam, através da
propagação do medo 65 . Assim, desde antes da abolição, há a necessidade de
hierarquização da sociedade e, em função disso, discursos punitivistas atravessam o
controle social, uma vez que formulam "argumentos de raça para o diagnóstico da
situação" 66 .

Nesse sentido, importante trazer à baila a notícia do jornal Aurora

Fluminente, em julho de 1829:
"Há certo tempo a esta parte, os negros capoeiras que costumão exercer o seu barbaro valor,
esfaqueando-se huns aos outros, tem commetido varias desordens e assassinios, dividindos
em magotes por algumas ruas da cidade, e a abrigo da escuridão. A sua ferocidade se fez
notavel na noite de São João, em que chegárão a ferir e matar 3 a 4 pessoas brancas. Já hum
mês antes, outra noite elles tinhão practicado iguaes actos de barbaridade, e insolência. He
preciso que a policia tenha mais alguma actividade, para prevenir semelhantes desgraças, o
que não he muito dificil, persistindo em apaplpar os pretos, de quem se desconfia,
principalmente aos domingos e dias santos, em que são mais usuaes as contendas, e desafios
dos capoeiras.[...] Se o corpo da Policia não he suficiente para manter a ordem; não falta ahi
tropas nos quarteis, que lhe póde prestar auxilio, afim de fazer cessar hum flagelo, que ameaça
a vida dos cidadãos pacíficos, e que priva as familias de passearem livremente de noite com
tempor de que re repitão scenas tão tristes. Mais algum zelo, e tenacidade me fazer observar
as medidas de policia preventiva àcerta dos escrevos; os capoeiras desapparecerão, e com
elles até a dura necessidade de proceder a castigos deshumanos, e que offendem a decencia,
67
nas praças publicas do Rio de Janeiro"

Não é exagero afirmar que se atualizasse o português e corrigisse algumas
expressões politicamente incorretas, esse discurso poderia ser muito bem passado
pelas mídias atuais.

Assim, há séculos que os medos propagados pela mídia se

constituem em discursos que ferem e matam68.
Não obstante, além disso, a mídia ainda faz com que esse determinado grupo seja ao
mesmo tempo estereotipado e invisível. Isso porque as suas perspectivas sociais são
silenciadas e demonstradas através da ótica de outros grupos69. Mostra-se, portanto, a
imagem de uma forma com que não seja percebida que ela deve ser questionada. Ou
seja, os telespectadores enxergam a pessoa que cometeu algum delito como alguém
frio, cruel, violento, brutal, mas não conseguem perceber que a perspectiva social da
pessoa que está ali exposta é marcada pela ausência de Estado, nas formas de
escola, saúde, lazer e oportunidade e na negação de sua dignidade por parte da
sociedade.
Aliás, essa opinião pública de que os direitos humanos são para humanos direitos, de
que pessoas que cometem delitos devem perder toda a sua humanidade acaba por

65

MALAGUTI, Vera Batista. Op. Cit. P. 169-202
MALAGUTI, Vera Batista. Op. Cit p.176
67
Aurora Fluminense, nº207. Rio de Janeiro, 1º de julho de 1829, pp. 860-861.
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inflamar as práticas adotadas por policiais, promotores e juízes ao longo de todo o
processo de apuração dos fatos, o que confere ao processo penal uma influência
direta da mídia.
Dessa maneira, não é exagero afirmar que existe uma correlação direta entre o que é
produzido pelas mídias e o que pensarão as pessoas que assistem a esse discurso.
Sob essa perspectiva, essa espetacularização da violência faz com que o discurso
punitivo tenha um peso muito maior do que os discursos garantistas, que muita das
vezes são propagados em mídias de menor circulação e que, na grande maioria das
vezes, não se comunica com a sociedade em um modo amplo.
5 O PROCESSO PENAL DE ACORDO COM A MÍDIA
Seria injusto dizer que os programas sensacionalistas têm como objetivo influenciar o
julgamento, uma vez que o que eles fazem é, justamente, o próprio julgamento70. E o
pior, esse julgamento público se porta como se não devesse respeito à Constituição.
Assim, a presunção de inocência, o direito de imagem, o devido processo legal, o
julgamento justo não fazem parte das regras do jogo do julgamento midiático. Não é à
toa, portanto, que houve um estudo para demonstrar que esse tipo de programação
viola inúmeras leis brasileiras71.
Contudo, em que pese esses programas estarem manifestamente contra as garantias
trazidas na Constituição Federal, não é absurdo concluir que esse julgamento
midiático produz efeito dentro do processo penal, sobretudo nos casos de homicídios
que contaram com grande divulgação midiática. Assim, casos como o do casal Von
Richthofen, da Eloa Cristina, do menino João Hélio, entre outros, que foram
sucessivamente explorados pela mídia já tinham o seu final premeditado: ninguém
duvidava da condenação dos acusados nesses crimes. Entretanto, em casos de
menor veiculação na mídia, sobretudo de crimes patrimoniais e de tráfico de drogas,
demonstram certo descrédito no poder judiciário. Dessa forma, é cada vez mais
comum se deparar com linchamentos se tornando fontes de notícias. Assim, constatase que ao narrar um linchamento, tem-se que a emoção passada para o telespectador
é uma sensação de alívio face o linchamento do suspeito, como se a justiça tivesse
sido feita independente do judiciário. Dessa forma, demonstra que o telejornal aprova
a execução, ainda que possa fazer algumas ressalvas.
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Ou seja, através da analise dessas notícias, nítido é, portanto, a propagação de
preconceitos implícitos, de uma desmoralização das instituições do judiciário, de uma
propagação de discursos que violem direitos humanos por se acreditar que os direitos
humanos não protege quem “deveria ser protegido”. Assim, parece que a culpa de
toda a criminalidade recai sobre o fato de haver leis que concedem garantias ao
acusado no processo penal, não pela a ausência do Estado.
CONCLUSÃO
Nesse quadro, destacam-se duas das inúmeras consequências nefastas, que, por
sinal, acabam por mascarar a raiz do problema: a omissão do Estado. A primeira a ser
destacada é, então, que o processo penal, com todas as suas garantias conquistadas
é demonstrado como entrave à efetivação da justiça pela sociedade, o que gera uma
espécie de autorização para a flexibilização ilegal e corte das garantias do réu, uma
vez que será utilizado o argumento “clamor público” para que isso ocorra. Interessante
é destacar que, muita das vezes, esse clamor público não passa da repetição de um
discurso inflamado daquele que se põe como porta-voz da sociedade. A segunda,
nessa conjuntura, é a crença de que a pena, sobretudo através de leis mais severas, é
a salvadora do problema de criminalidade no país e o encarceramento é a solução
para anos de omissão do Estado. Dessa forma, a resposta para todo esse problema
estrutural é apresentada através de soluções simplistas, que visam intervir na
consequência, ao invés de atuar na causa do problema. Isso, claro, aliado à restrição
de direitos e garantias fundamentais, legitimando, por sua vez, discursos e atos
autoritários.
Nesse triste contexto, verifica-se que a forma utilizada para reverter esse avanço
punitivo, antes mesmo de se falar do papel da mídia, é que a sociedade faça a
autocrítica e perceba as reais causas dos problemas, buscando apoiar projetos de
resoluções à médio e longo prazo, ao invés de querer resolver problemas estruturais
de forma imediatista. Dessa maneira, a solução cobrada do Estado não deverá ocorrer
tão somente na consequência, mas, principalmente, na raiz do problema. Nesse
contexto, a mídia tem o papel de impulsionar tais percepções, através da maior
democratização da comunicação, com consequente acesso de todos à receptação e
emissão de produtos midiáticos, que deverão se pautar nas garantias constitucionais,
sobretudo na proteção da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO
Este trabalho decorre de estudo qualitativo, do tipo documental, tendo por objetivo apresentar e
discutir os sentidos de notícias publicadas em dois jornais eletrônicos de circulação regional.
Foram encontradas 40 notícias cujos conteúdos foram organizados em quatro temas, a saber:
reincidência e ressocialização; superlotação e precariedade infraestrutural; resistências ao
aprisionamento; engajamento de mulheres ligadas ao tráfico de drogas e a criminalidade e o
domínio das facções. As conclusões apontam para o papel da mídia no fortalecimento e
legitimação da visão negativa da instituição prisão, raramente revelando os fatores sociais,
institucionais e culturais.
Palavras-chave: Prisões; Mídia.
ABSTRACT
This paper is about a qualitative study, of the documentary type, aiming to present and discuss the
meanings of news published in two electronic newspapers of regional circulation. There were 40
news articles whose contents were organized in four themes, namely: recidivism and
resocialization; overcrowding and infrastructural inefficiency; resistance to entrapment; the
engagement of women involved in drug trafficking and criminality, and the domination of factions.
The conclusions point to the role of the media in strengthening and legitimating the negative view
of the prison institution, rarely revealing social, institutional and cultural factors.
Keywords: Prisons; Media.

1. Introdução
O Brasil ocupa a quarta posição em termos de população privada de liberdade
(DEPEN, 2014), compondo em 2014, um total de 607.731 pessoas em privação de liberdade,
correspondendo 300 (trezentos) presos para cada 100 (cem) mil habitantes, o qual faz com que o
Brasil perca em números, apenas para os EUA, China e Rússia (MINAYO e CONSTANTINO,
2015).
Nesse sentido, há uma deterioração das condições de vida da população em privação
de liberdade que passa a conviver em situação degradante dentro das penitenciárias (KOLLING et
al., 2013). Ainda para esses mesmos autores, as pessoas em privação de liberdade vivem diante
de uma situação de negligência, esquecidos e isolados pelo Estado, convivendo em um ambiente
considerado insalubre e insuficiente quando se trata em oferta de serviços de saúde.
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Dentre os propósitos da pena de privação de liberdade, está o impedimento da prática
criminal, prisão de indivíduos, bem como sua reabilitação, por vezes parecendo ser o maior
desafio encontrado, por diversas circunstâncias. Melhores condições infra-estruturais, de
organização e de serviços são indispensáveis para alcançar os objetivos propostos (DAMAS,
2012).
O crescimento populacional nas penitenciárias e as questões ligadas à desigualdade
social vêm tensionando as instituições responsáveis para a elaboração de políticas sociais que
visem melhorar as condições de vida dos presos no sistema prisional. No que tange à saúde, nas
últimas três décadas foram desenvolvidas políticas específicas para esse público (LERMEN et al.,
2015).
Historicamente há três marcos fundamentais das políticas de saúde voltadas à
população em privação de liberdade: a Lei de Execução Penal (LEP) de 1984; o Plano Nacional
de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), de 2003 e a Política Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), de 2014 (BATISTA e SILVA, 2015).
Considerando que as pessoas ao serem inseridas no sistema prisional levam consigo
seus problemas de saúde, muitas vezes pre-existentes e/ou agravados pela precariedade local,
alguns questionamentos são de extrema importância e relevância para as políticas no âmbito do
SUS.
Assim, para além de elementos concretos, materiais há também elementos simbólicos
que podem comprometer (ou acentuar, agravar) a saúde e a atenção às pessoas privadas de
liberdade, entre os quais se destacam neste estudo, as ideias do senso comum sobre esta
população porque se entende que não se dissociam das práticas discriminatórias propriamente,
mas se retroalimentam.
As ideias sobre a população privada de liberdade e a instituição prisão remetem a
noções predominantes e circulam na sociedade pelos diversos meios de comunicação tais como:
jornais, revistas, televisão, internet, dentre outros. As regras de organização da imprensa
produzem o que são vistos como fatos e acontecimentos, pois envolve processo de seleção de
temas, hierarquia no destaque na notícia, influenciado pelo perfil cultural e político da equipe, linha
editorial, entre outros (SOUZA, 2007).
Neste sentido, há elementos invisíveis que organizam o percebido determinando o que
se vê ou não e, no caso da imprensa, o que se registra como acontecimento constituindo-se em
referência para transformá-lo em notícia. Tais notícias são carregadas de características e de
sentidos que nos dão pistas de como se configura atualmente a situação de pessoas em privação
de liberdade
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O objetivo deste trabalho é caracterizar as notícias segundo categorias temáticas
sobre pessoas em privação de liberdade, publicadas em matérias de dois jornais online de
circulação regional no Estado de Mato Grosso, entre maio de 2015 e abril de 2016.
Esta pesquisa se insere no Projeto Matricial “Fortalecimento da linha de pesquisa:
Diversidade sociocultural, ambiente e trabalho”, vinculado ao Mestrado em Saúde Coletiva do
ISC/UFMT” e financiado pela CAPES – PNPD/2011, processo nº 23028.007708/2011, sendo parte
do subprojeto “Saúde Penitenciária: experiência de profissionais atuantes na atenção em
unidades prisionais de Cuiabá-MT e nas ações no nível central” (BARSAGLINI e col., 2013).
2. Metodologia
Do ponto de vista metodológico, este estudo é definido como qualitativo, de análise
exploratória documental. De acordo com MINAYO (1994) a pesquisa qualitativa se ocupa em
responder questões muito particulares. Nas Ciências Sociais ela se preocupa, com um nível de
realidade que não pode ser quantificada, ou seja, trabalha com o universo de significados,
aspirações, crenças, atitudes e valores.
Contrariamente ao que muitos crêem, pesquisas nas quais as pessoas são atingidas
indiretamente, a partir de documentos, são as mais numerosas no campo das Ciências Humanas
(LAVILLE e DIONNE, 1997). Pesquisas documentais apresentam algumas vantagens por ser
“fonte rica e estável de dados”: sem altos custos, sem contato direto com os sujeitos, como
também possibilita uma leitura aprofundada das fontes (GIL, 2008).
Na concepção de FLICK (2009) a pesquisa documental representa uma forma que
pode se revestir de um caráter inovador, trazendo importantes contribuições aos estudos
qualitativos. Assim, os documentos podem se constituir em uma rica fonte de dados, e, no exame
de materiais que ainda não receberam tratamento analítico, o pesquisador pode buscar novas
interpretações ou interpretações complementares acerca do fenômeno estudado
Nesta vertente GIL (2008) diz pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa
bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza-se
fundamentalmente das contribuições teóricas de vários autores sobre determinado assunto, a
pesquisa de cunho documental vale-se de materiais que não receberam nenhum tratamento.
Como as dimensões já deixam claro, materiais de cunho documental não são apenas
uma simples representação da realidade ou dos fatos. Alguém os produz visando algum objetivo e
algum tipo de uso. Assim, os documentos devem ser vistos como forma de contextualização da
informação, como meios de construção de uma versão específica de um processo em si, como
também em uma perspectiva mais ampla (FLICK, 2009).

O jornal como fonte de pesquisa
No presente estudo trabalhamos com ideias sobre a população privada de liberdade,
que circulam na sociedade por um meio especifico de comunicação – o jornal. Para MORAES
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(1996) o jornal se configura como um discurso muito atrativo por expor a realidade do cotidiano,
além de ajudar a constituir o imaginário social de determinado grupo, ou seja, podendo elaborar e
definir a imagem do mundo no qual está inserido, dando significado a esta imagem.
Ainda de acordo com MORAES (1996) o jornal torna-se construtor da realidade de
forma discursiva, pelo qual utiliza estratégias que resultam na formação de opiniões. Suas
mensagens atingem a opinião e o modo de pensar das pessoas, efetuando-se através de
símbolos, palavras e ícones que traduzem a maneira de lidar com o real.
Assim é que o uso da imprensa como fonte e documento de análise torna-se pertinente
por permitir problematizar a construção de relações sociais lembrando, no entanto, os filtros que
constituem tais relações expressas por este veículo. As regras de organização da imprensa
produzem o que são vistos como fatos e acontecimentos, pois envolvem o processo de seleção
de temas, hierarquia no destaque na notícia, influenciado pelo perfil cultural e político da equipe
(SOUZA, 2007).
Neste sentido, há elementos mais ou menos invisíveis, anteriores, contextuais e que
estão, portanto, além da noticia veiculada, que organizam o percebido determinando o que se vê
ou não e, no caso da imprensa, o que se registra como acontecimento constituindo-se em
referencia para transformá-lo em notícia.
De acordo com CALONGA (2012) por meio de discursos, os jornais produzem
estratégias e práticas, pois se trata de um produto advindo da sociedade. Assim, os jornais
procuram atrair o público e conquistar suas mentes e corações por meio de seu conteúdo, cuja
função é de despertar as consciências e modelá-las, procurando dessa forma indicar uma direção
ao comportamento desse público leitor.
Leva-se em consideração que meios midiáticos, em particular, os jornais, fornecem aos
acontecimentos visibilidade peculiar, pois levam informações para pessoas em diferentes
contextos e, assim, acabam modelando e influenciando o rumo dos acontecimentos (BORGES e
RIBEIRO, 2014). Desta forma, compreende-se os textos jornalísticos como documentos de
domínio público, os quais constrói uma grande circulação de sentidos, reestruturando os espaços
de interação. Esses documentos acabam proporcionando novas produções de sentidos,
oferecendo visibilidade para dinâmica de tal produção e que ao serem publicados, tornam-se
acessíveis, abertos para leituras e releituras, interpretações e questionamentos (Idem).
No que diz respeito a utilização do jornal como fonte de pesquisa e estratégia
metodológica, SPINK(2004) afirma que os jornais fazem parte das práticas do cotidiano e,
portanto, ofertam pistas para a reflexão de realidades. Ainda para esta última autora, nos
conteúdos dos jornais é que a informação emerge do cotidiano, onde é noticiada, citando nomes e
causas, fugindo da estatística fria e distanciada do acontecimento.
Levando em consideração os critérios de ser de grande circulação no Estado de Mato
Grosso e disponíveis eletronicamente para consulta; foram selecionados dois jornais eletrônicos, a
saber: Diário de Cuiabá e A Gazeta.
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Mediante consulta às edições disponíveis foram levantadas as notícias do período
entre maio de 2015 e abril de 2016 junto aos cadernos “policiais”, “cidades” e “judiciário’. Pelos
títulos das notícias foram selecionadas aquelas referentes à população presa, excluindo-se
duplicidades. Em planilha, foram registradas as seguintes variáveis: notícia/título e data de
publicação, seção, número de edição e assunto, bem como os excertos considerados mais
importantes de seu conteúdo, para posterior análise. segundo núcleos de sentidos. Pela análise
temática procedeu-se a leitura de cada notícia na íntegra identificando assuntos e seus núcleos de
sentidos construindo-se quatro categorias: reincidência e ressocialização; resistências ao
aprisionamento; mulheres e a drogadição; domínio das organizações criminosas, as quais serão
apresentadas a seguir.
3. Resultados e discussão
3.1. Reincidência e ressocialização
Um dos conteúdos recorrentes nas notícias se refere à reincidência dos presos,
indicando contradições entre a proposta institucional de reinserção social comprometida pela
precariedade do sistema expressa pelas reincidências.
A questão das prisões se coloca nessas críticas em termos de problemas e soluções,
repetidamente referidos. No entanto, a questão está em que os problemas através dos quais se
expressam as dificuldades do sistema prisional em hipótese alguma questionam a existência
mesma da cadeia e, as soluções, em geral, não são mais que tentativas de a adaptar às novas
consequências que o tipo de desenvolvimento socioeconômico tem acarretado para o crescimento
da população das cadeias, sem, contudo, cogitar de redefinir a forma de punição por
transgressões à lei (RAMALHO, 2008).
Por mais graves que sejam as críticas ao sistema prisional, por mais que se chegue à
constatação de que ela não cumpre as finalidades básicas pela qual se justifica que ele exista –
punição do infrator e sua “recuperação” para a sociedade -, por mais que se conclua que ele pune
em excesso e devolve à sociedade um ser humano marcado para sempre, exatamente por ter
passado pela cadeia, ainda assim os autores das críticas, eles mesmos, permanecem
irremediavelmente presos à ideia de que cadeia é vital para a existência da sociedade
(RAMALHO, 2008).
Segundo FOUCAULT (2011), já no século XIX, se faziam críticas à prisão que se
resumiam nos seguintes pontos: - as prisões não diminuem a taxa de criminalidade; - a detenção
provoca a reincidência; - a prisão não pode deixar de fabricar delinquentes, - a prisão torna
possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes, solidários entre si,
hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras; - as condições dadas aos detentos
liberados condenam-nos fatalmente à reincidência; - a prisão fabrica indiretamente delinquentes,
ao fazer cair na miséria à família do detento. Na verdade, estas formulações críticas têm se
repetido até hoje, e também se verificam no Brasil.
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Sabe-se que existem vários fatores que influenciam na reincidência do preso no crime.
Dentre os diversos fatores existentes, dois merecem ser destacados. Um deles seria o da
deficiência nos programas de reabilitação/ressocialização e o outro a exposição à redes/facções
criminosas nas prisões.
Tais fatores combinam-se e influem negativamente como aspectos reprodutores da
violência e do crime. Dessa forma, os presídios têm se configurado, conforme WACQUANT (2007)
denominou: “fábrica de exclusão”, compreendendo as prisões como instituições organizadas com
a finalidade de proteger a sociedade contra os perigos de ruptura do tecido social pelo crime e
que, na maioria das vezes, impossibilitam a inclusão social das pessoas em privação de liberdade
(GOFFMAN, 1961). Tal perspectiva foi apresentada por THOMPSON (2002), quando afirma que o
fato de um ex-presidiário tornar a cometer atos criminosos é, em geral, visto com naturalidade,
pois, da prisão, exige-se, apenas, que mantenha seus internos longe da sociedade.
Existem vários outros fatores que influenciam na reincidência da pessoa privada de
liberdade. A dificuldade de inserção no mercado de trabalho devido à folha de antecedentes é
permeada pela discriminação e pelo preconceito que essas pessoas enfrentam, inclusive para se
inserir novamente no mercado de trabalho, visto que, a sociedade raramente abre portas para
quem já experenciou/vivenciou a privação de liberdade (FERREIRA, 2011).
Ainda para FERREIRA (2011), muitas das vezes àqueles que já foram presos,
preferem ao invés do emprego, o crime. Em seu relato de pesquisa, os próprios privados de
liberdade relataram querer consumir os diversos produtos que são ofertados no mercado. Para a
autora, esses sujeitos buscam no mundo do crime uma forma de garantia à sobrevivência material
e social, no entanto, como não possuem níveis altos de escolaridade, nem qualificação
profissional, consequentemente não possuem perspectiva de conseguir bens e dinheiro para o
consumo dos produtos ofertados pelo mercado. Para tanto, novamente, optam pela vida do crime,
pois lhes parece mais fácil.
Nessa perspectiva, ZALUAR (2004) salienta que: “a ilusão do “dinheiro fácil" revela a
sua outra face: o jovem que se encaminha para a carreira criminosa enriquece não a si próprio,
mas outros personagens que quase sempre permanecem impunes e ricos: receptadores de
produtos roubados, traficantes de atacado, contrabandistas de armas, policiais corruptos e, por
fim, advogados criminais”.
Desta maneira, é possível dizer que, apesar de ser praticado por todas as classes
sociais, quem acaba indo para o sistema prisional é aquele qual está inserido numa classe
subordinada, o que acaba explicitando o caráter classista do sistema prisional brasileiro.
Tais argumentos revelam que as instituições de privação de liberdade vêm servindo de
práticas que sedimentam a exclusão social, escancarando o encarceramento de determinados
perfis sociais assolados pela pobreza e desemprego. Conforme supracitado, bem como da
ausência de políticas de proteção social sobrevivendo a todo custo ao que WACQUANT (2007)
anuncia como sendo a ditadura sobre os pobres, via pauperização do trabalho assalariado,
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desregulamentação da economia e intensificação do aparelho policial e judiciário incidindo sobres
as camadas populares.
Outro fator motivador no tocante à reincidência são as drogas. HYGINO e GARCIA
(2003) afirmam que as drogas não podem ser vistas apenas "como um entorpecente, um
componente químico que produz sensações específicas no corpo biológico, mas como um recurso
mediador, ou seja, um artifício por meio do qual se satisfaz uma necessidade psíquica e social". O
conhecimento que se produz sobre o produto e o consumidor da droga é ainda muito
estigmatizador e preconceituoso a partir de uma visão farmacológica e epidemiológica. Nessa
perspectiva, as medidas preventivas advertem para as implicações de seu uso abusivo, assim
como para o crescente mercado de produção, distribuição e circulação.
Pode-se afirmar que, a partir do uso, muitos se envolvem em um círculo vicioso do qual
não mais conseguem sair. Acredita-se que eles iniciam muito cedo no uso das drogas e, não
conseguindo sair, entram para o tráfico e perdem o controle da própria vida. Do uso passam para
a criminalidade como forma de garantir a continuidade do consumo, porque não conseguem cobrir
com os altos custos, o que, para milhares de jovens/adultos no mundo, torna-se um caminho sem
volta. Não conseguindo se livrar do vício, passam a furtar, roubar ou traficar para se manter. São
presos, não são submetidos a nenhum tipo de tratamento nem dentro das unidades nem fora
delas -, muitos continuam usando drogas no interior das próprias unidades prisionais -, o que
acaba por forçá-los a repetir o percurso criminoso, sendo que, para muitos, é por toda a vida
(FERREIRA, 2010).
Por outro lado, é notória a possiblidade de reintegração do preso na sociedade,
através de políticas públicas que concebam a educação como direito humano, investindo em suas
dimensões escolares e em recursos didático-pedagógicos, técnicos e humanos (ONOFRE e
JULIÃO, 2013). Assim, pensar educação nesse contexto denota repensar a instituição
penitenciária como uma comunidade de aprendizagens, dotando as pessoas em privação de
liberdade de conhecimentos e por competências que lhe possam permitir que se reconheçam
como sujeitos de direitos (ONOFRE e JULIÃO, 2013).
Pode-se dizer também que, o trabalho, junto ao isolamento, deveria ser outro agente
transformador dos indivíduos, atendendo a necessidade de requalificação de “ladrão” em “operário
dócil”. Desta maneira, o salário penal passaria a funcionar como “a marca de transformações
individuais: uma ficção jurídica” (FOUCAULT, 2011, p. 229-230). Dessa forma, o trabalho não
passa a ser um corretivo ao regime de detenção, da reclusão, do encarceramento, mas sim,
concebido como uma necessidade.
É importante frisar, no entanto que tal reinserção, por vezes não ocorre de forma
simples, pois estudos revelam que será dificultada pela falta de acesso à qualificação profissional
intra/extramuros na maioria das vezes e pelo estigma que sofrerão como ex-presidiários (MINAYO
e CONSTANTINO, 2015). O ex-preso carrega consigo um estigma, que o assume na condição de
desacreditado e depreciado (GOFFMAN, 1961) e o impede, na maioria das vezes alcançar a
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reinserção no mercado de trabalho e de qualquer modo, a crítica detém a ordem contrária em que
as coisas estão acontecendo: tendo por objetivo reeducar o infrator e deixá-lo apto à reintegração
social ao fim de um período de segregação, no entanto, o próprio documento pelo qual é liberado
condena-o, ainda que fora das grades, a permanecer segregado (RAMALHO, 2008).
Três presos do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) foram aprovados
para cursos na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade de
Cuiabá (Unic). Com isso, eles poderão transformar a própria vida e hoje já
conseguem enxergar com esperança uma nova chance de recomeçar (Edição nº
14406 - Presos passam no Enem e vão estudar).
“Segundo o diretor, a unidade será toda reestruturada com um planejamento
voltado para o trabalho agrícola, qualificação profissional, educação e
ressocialização dos presos de baixa periculosidade vindos do regime fechado”
(Edição Nº 14256 – Penitenciária agrícola passa por revitalização completa).
Um ex-presidiário foi novamente preso por comercializar drogas em um lava-jato,
no bairro Araés, em Cuiabá, na manhã de ontem” (Edição Nº 14214 – Expresidário é preso novamente).
“Se não tiver ‘professores’ especializados em delitos, ainda poderá ser
encaminhado para uma real ressocialização”, disse. (Edição nº 14193 - Menores
de 21 anos terão celas separadas).
“Um detento do regime semiaberto foi preso dentro do Fórum de Várzea Grande
por ser suspeito de ter participado de um roubo de carro, na última segunda-feira
(8)” (Edição nº 14256 - Detento usava um carro roubado).

WACQUANT (2007, p. 462) pontua que a "prisão apresenta a particularidade de ser
uma bomba social que regurgita: quase todos aqueles que são 'sugados' por ela são
eventualmente 'expelidos' de volta para a sociedade". Porém a prisão devolve à sociedade
pessoas com sequelas e marcadas para sempre, uma vez que, quando o sujeito adquire a
liberdade, a sociedade o rejeita, o estigmatiza, o repugna e o força a voltar à criminalidade por
ausência de condições dignas de subsistência material e social.
Chamam a atenção para a necessidade de estudos aprofundados sobre a função, ou
não, ressocializadora das prisões, o fenômeno da reincidência criminal e seus fatores
determinantes, bem como sobre a eficácia de dispositivos alternativos como meios de contornar
esta crise no sistema prisional brasileiro.
3.2. Resistências ao aprisionamento
Outro grupo de notícias que se destaca se refere às resistências ao aprisionamento,
expressas pelas fugas (com êxito ou frustradas, por meio de túneis, serras, cordas etc.) ou
rebeliões, motins que simbolizam reinvindicações e não passividade diante da ordem e
precariedade institucional.
Na maior parte das penitenciárias do País, mesmo naquelas ditas de segurança
máxima, os controles sobre a massa carcerária são frouxos, incapazes para conter a organização
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dos presos, as atividades ilegais, as revoltas e fugas. A insuficiência da segurança dinâmica – isto
é, as atividades que favorecem a manutenção da ordem interna, como o trabalho, a educação,
esporte, lazer, atividades culturais– acaba por contrapor e anular as expectativas depositadas no
endurecimento da disciplina e da contenção do comportamento dos presos (ADORNO e SALLA,
2007).
Expressas pelas fugas (com êxito ou frustradas, por meio de túneis, serras, cordas,
etc.) ou rebeliões, motins, simbolizam reinvindicações e não passividade diante da ordem e
precariedade institucional, associadas tanto às péssimas condições infraestruturais e degradadas
de encarceramento, bem como a deficiência do Estado em exercer controle sobre o cotidiano
prisional. Muitas rebeliões são desdobramentos de fugas frustradas, mas também, estratégia de
reivindicações de que direitos sejam respeitados. É um recurso de negociação do qual lançam
mão os presos que tentam a fuga e não conseguem, procurando evitar a imposição de
penalidades para a infração cometida. ‘Virar a casa’, ou seja, provocar uma rebelião é também
uma forma de criar um caos momentâneo que permita ampliar as chances de fuga (SALLA, 2006).
A partir de uma análise sociológica, SALLA (2006), diz que rebeliões são articulações
sincronizadas, sempre lideradas por presos pertencentes a alguma organização criminosa. Para
ele, essas articulações ocorrem de maneira emergencial devido às privações que são impostas
aos presos, sendo assim, formas de protestos e inconformismo contra tais imposições adversas,
na maioria das vezes devido, principalmente, pelas condições infraestruturais das penitenciárias,
má alimentação e pelos maus tratos vivenciados no ambiente prisional. Contudo, SALLA (2006)
ainda diz que há outras possíveis explicações, mas enfatiza a relação entre movimentos de
protestos que ocorrem fora do ambiente prisional, a partir do afrouxamento dos controles de
ordem, na vida social.
Em situações frustrantes, de acordo com THOMPSON (2002), existem vários tipos de
reações. Quando não há conformismo por partes dos presos, há a rebelião e tentativas de fugas,
oposta a premissa na qual se funda a privação de liberdade. Não obstante, Thompson diz que:
“pode, pelo menos durante algum tempo, transformar-se na escolhida por alguns presos, cuja
preocupação concentra-se, predominantemente, em preparar e tentar a evasão” (THOMPSON,
2002, p. 78).
Líderes de grupos criminosos/ facções- (alta periculosidade), envolvidos com tráfico de
drogas, roubo de cargas, grandes assaltos, sequestros, com frequência, tentam ou conseguem
fugir das prisões brasileiras contando com a rede de ilegalidades e de corrupção existente nestes
estabelecimentos. Assim, conseguem subornar guardas, obter celulares, armas, ferramentas,
planejar a fuga contando com apoio externo e interno. Tudo sugere que passou a ser uma
estratégia de gerenciamento das prisões, deixar que o cotidiano seja administrado pelos próprios
presos, por suas lideranças, que são sempre construídas a partir do prestígio adquirido nas
atividades criminosas (SALLA, 2006).
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“Uma tentativa de fuga, foi registrada na tarde deste domingo (24), por volta das
12 h, na Penitenciária central do Estado (PCE). Doze presos estariam envolvidos
no caso. Agentes penitenciários flagraram grades cerradas na janela, localizada
em uma das celas. O horário de visitas do dia foi suspenso”. (Edição nº 450039 Tentativa de fuga é frustrada por agentes).
“Quatro presos que cumprem pena na Penitenciária Central do Estado (PCE),
em Cuiabá, iniciaram de motim e início de rebelião durante banho de sol, na
tarde de segunda-feira (13), e precisaram ser contidos por agentes
penitenciários”. (Edição nº 453371 - Presos iniciam princípio de motim na
Penitenciária Central).
“Detentos de um raio que cumprem pena na Penitenciária Central do Estado
(PCE), no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, tentaram fugir da unidade nesta
segunda-feira (7). De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), o grupo conseguiu serrar parte de uma
grade do Raio 3 e tiveram acesso ao pátio” (Edição nº457014 - Presos serram
grade e tentam fuga de penitenciária).
“Buraco foi escavado no raio 4, onde cumprem pena 380 presos. Quinze deles
foram flagrados sujos de barro. As informações são do diretor da unidade,
Roberval Barros [...] De acordo com Barros, o Núcleo de Inteligência do presídio
recebeu a denúncia no domingo (10), e desde a data vem monitorando o local, já
que segundo as informações, suspeitos que estariam do lado de fora da
unidade, auxiliariam a fuga. Caso se concretizasse, a fuga em massa seria ‘uma
das maiores do Estado’” (Edição nº 475537 - Agentes descobrem túnel de 70
metros na PCE direto para a rua).
“Onze presos foram encontrados foram encontrados com serras e cordas
artesanais, chamadas de” Maria Tereza” feitas de lençóis. Os presos são
considerados de alta periculosidade”. (Edição nº 453450 - Onze presos tentam
fugir da Penitenciária Central do Estado).
As privações materiais e de toda ordem continuam a ser impostas aos presos no Brasil.
Elas constituem um poderoso ingrediente na emergência dos movimentos de revolta das pessoas
em privação de liberdade.

3.3. Mulheres e as drogas
Em 2014 o Brasil ocupava a quinta maior população de mulheres encarceradas no
mundo (DEPEN, 2014). Com uma população feminina prisional de 37.380 mulheres, o país
apresentou também um aumento significativo na taxa de aprisionamento, sendo que no período
de 2000 a 2014 o aumento dessa população1 foi de 567,4% (Idem). Esse montante forma uma
população homogênea na qual se predomina certos perfis demarcando as tendências de
encarceramento de mulheres nas penitenciárias brasileiras. Presas principalmente devido ao
envolvimento com o tráfico de drogas (58%), são mulheres jovens (entre 18 e 29 anos) 50%,
solteiras (57%), de baixa escolaridade ( não concluíram o ensino fundamental) 50% e negras
(68%) de acordo com os dados do (DEPEN, 2014).

1

O aumento da população masculina foi de 220,20% para o mesmo período (BRASIL, 2014).
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Dados revelam os motivos de encarceramento feminino evidenciando tais questões.
De acordo com o DEPEN (2014) quanto à distribuição por gênero de crimes tentados/consumados
entre os registros das pessoas privadas de liberdade no Brasil, nota-se que 63% das mulheres
estão presas pelo crime de tráfico de drogas (DEPEN, 2014). O grande aumento de pessoas
presas por este tipo de crime pode estar ligado à criação da lei 11.343 de 2006, que institui “o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas-Sisnad; prescreve medidas para prevenção
do uso indevido, atenção e reinserção social; estabelece normas de repressão a produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, definindo-o como crime e dá outras providências”
(BRASIL, 2006).
Paralelo à essa questão as notícias indicam que tal organização criminosa
apresentada pelas mulheres, no que se refere ao atendimento de um pedido do parceiro, qual
seja, o manejo de drogas para dentro da prisão aumentou nas últimas décadas. Dessa forma, a
quantidade de mulheres nas prisões brasileiras cresceu de maneira significativa. Segundo dados
do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN, 2014) – no ano de 2013, chegaram a 240% de
aumento, chegando a 35 mil detentas.
Nas notícias encontradas no presente estudo, observam algumas peculiaridades em
que sobressai o aprisionamento enredado por ações (tráfico de drogas) que envolvem o
companheiro já preso.
Os estudos que enfocam as mulheres presas, na questão das drogas ilícitas, referem
sua participação como coadjuvantes do tráfico, destacando que o envolvimento se dá por meio de
relações de afeto com homens do seu entorno social: companheiro, irmão, ou outro parente,
sendo pouco exploradas situações nas quais elas aparecem sós, como decorrência de escolhas
pessoais (BARCINSKI, 2009).
O engajamento de mulheres em atividades criminosas, notadamente no tráfico de
drogas, é descrito de maneira geral como subordinado à participação dos homens nessas
mesmas atividades. Sem ignorar o fato de que parecem ser de fato, os homens os maiores
motivadores para a entrada das mulheres na rede do tráfico de drogas (ZALUAR, 2004), a ênfase
quase que exclusiva na criminalidade feminina como decorrente de suas relações afetivas retira o
protagonismo e reforça a invisibilidade feminina na prática de crimes violentos e atividades ilícitas
(BARCINSKI, 2012).
Nota-se que, a situação de mulheres presas por envolvimento com o tráfico de drogas
é bastante diferente do caso dos homens, salvo algumas exceções. Como citado anteriormente, a
maioria das mulheres são detidas por se associar aos companheiros (maridos, namorados) em
atividades ilegais ou por lhes entregar substâncias tóxicas dentro das prisões. Para conseguirem
alcançar o objetivo traçado, expõem-se ao risco da detenção que por vezes se concretiza.
É importante frisar que, no entanto, o atendimento específico para presas nessa
condição, não tem acompanhado o crescimento acelerado dessa modalidade criminosa, o que
tem preocupado as autoridades incumbidas da segurança pública.
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Entender o comportamento criminoso dessas mulheres tem despertado a atenção de
pesquisadores das mais diferentes vertentes. E várias são as questões endossadas frente a esse
assunto, tais como: mulheres de delinquentes têm mais chances de enveredar pelo mesmo
caminho? Há um caráter biológico na atitude violadora das leis ou ela é fruto do meio? Seria a
dimensão afetiva a única responsável por esse enveredamento para o crime? Dentre outras
questões.
A maioria dos estudos tem indicado que o aspecto mobilizador da entrada da mulher
para esse mundo de criminalidade está bastante associado à dimensão afetiva, conforme
supracitado. Ao vender, guardar e, mesmo transportar a droga para dentro da prisão, das mais
diversas formas, não o faz somente porque passa por dificuldades financeiras e tem no tráfico
um meio de subsistência, mas, em muitos casos, por que tenta dar provas de seu afeto pelo
companheiro e parentes. É como se houvesse uma idealização de um modelo de amor e a
necessidade de dar provas aos parceiros com os quais se relacionam fossem tão fortes a ponto
de levá-las ao envolvimento com as drogas e a correrem os riscos de sofrer penalidades legais
por suas práticas (MAGALHÃES, 2011).
Diante deste fato social, entendemos ser de suma importância à realização de
discussões e, ou reflexões que nos auxiliem a compreender os reais motivos referentes a este
crescimento, conforme tem anunciado as notícias presentes nos recursos midiáticos locais.
De forma geral, a criminalidade é um fenômeno de enorme crescimento no Brasil,
sendo importante ressaltar que não apenas os homens, mas também as mulheres estão
cometendo mais crimes hoje do que no passado o faziam. Ao longo dos anos a mulher tem
assumido uma postura diferente perante a sociedade, tem assumido várias funções e
ocupações pessoais, profissionais e inclusive de liderança na criminalidade, que no passado
não eram admitidas.
Estudiosos como LOMBROSO (2001) e RATTON et al. (2011) indicam em seus
escritos que até a primeira metade do século XX, o que se tinha em pauta eram perspectivas
que localizam a mulher criminosa sob um ponto de vista preconceituoso, buscando sempre
restringir o debate às questões biopsicológicas, não se atendo a elementos socioculturais. A
partir da década de 1960 esta realidade começa a se transformar, mas, ainda assim, podemos
perceber muitas lacunas nos estudos sobre a criminalidade feminina.
Da mesma forma, MAGALHÃES (2011) salienta que as discussões frente à
criminalidade feminina são baseadas em preconceitos, e por vezes, as explicações são de
cunho meramente biológico, no intuito de justificar a inferioridade da mulher e sua consequente
incapacidade “natural” de cometer crimes da mesma forma que homens.
Sendo assim, por muito tempo as mulheres criminosas foram vistas, de acordo com
estes tópicos, como pessoas que fogem de sua condição natural, ou seja, seres dotados de
passividade e de submissão. Nessa categoria, percebe-se que a violência e a criminalidade
feminina são realmente crescentes em todo o país, e que as causas são as mais diversas.
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Nessa perspectiva, o gritante aumento da criminalidade feminina está relacionado a
vários fatores, incluindo, obviamente todos os motivos que levam ao aumento da criminalidade
em geral, tais como: pobreza, miséria, desemprego, analfabetismo, etc. Porém, como a mulher
ganhou (e está ganhando) mais espaço no meio social, é fato que a mesma também tenha
conquistado maior participação no mundo do crime.
“Duas mulheres foram presas em flagrante tentando entrar na Penitenciária
Central do Estado (PCE), em Cuiabá, com drogas para os respectivos
companheiros. Uma delas escondeu tabletes de maconha em uma vasilha com
molho de cachorro quente. A outra carregava na vagina”. (Edição nº 449329 Mulheres levam drogas na vagina e em molho de cachorro quente).
“Elas são descobertas porque apresentam comportamento estranho e
nervosismo, conta um agente. Uma delas, A.F.S, foi autuada por tráfico de
drogas e encaminhada para o Presídio Feminino Ana Maria do Couto May”.
(Edição nº 458691 - Mulheres tentam entrar com drogas e fermento na PCE).
“A cozinheira Marcia Regina da Cunha Moraes, 33, foi presa na tarde de
domingo (26) ao tentar entrar no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC)
com uma porção de maconha introduzida na vagina. Ela visitaria o companheiro
Ranielson Pessoa de Barros. Ela foi autuada por tráfico de drogas e
encaminhada ao Presídio Feminino Ana Maria do Couto May”. (Edição nº
454275 - Cozinheira tenta entrar em presidio com maconha na vagina).
Quando tratamos da participação feminina no tráfico de drogas, a questão da
invisibilidade como motivadora de comportamentos criminosos ganha contornos peculiares. Como
o tráfico é, na maioria das vezes, reconhecido como uma atividade masculina, participar dele dá
às mulheres traficantes a possibilidade de se distinguir de outras mulheres, tornando-as
protagonistas.
Atualmente merece ser mais bem investigada cientificamente a ocupação, por parte da
mulher, de altos escalões do tráfico de drogas, já que a violência feminina encontra-se cada vez
mais relacionada ao tráfico, muitas das vezes também estão ligadas à parceiros líderes de
organizações criminosas.
3.4. Criminalidade e o domínio das facções
De acordo com a Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013: Art. 1º, §1º: “Considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas
penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(BRASIL, 2013).
Para MINGARDI (1996), os grupos criminosos têm as seguintes características:
prática de atividades ilícitas; atividade clandestina; hierarquia organizacional; previsão de lucros;
divisão do trabalho; uso da violência; simbiose com o Estado; mercadorias ilícitas; planejamento
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empresarial; uso da intimidação; venda de serviços ilícitos; relação clientelista; presença da lei do
silêncio; monopólio da violência e controle territorial.
A constituição da organização decorre da assunção das vontades individuais voltadas
para a consecução de metas específicas, através de prévia distribuição dos membros em uma
estrutura hierárquica.
As organizações criminosas, associações criminosas, quadrilha ou bando, em geral,
conseguem se estruturar de maneira tão organizada que chegam a formar uma força paralela ao
Estado. Muitas vezes, contam com ramificações em diversos segmentos da sociedade e do
governo nos seus diferentes níveis, o que acaba por vilipendiar o próprio estado democrático de
direito (ARAÚJO e FONSECA, 2015).
Seguramente, o crime organizado e o domínio das facções não é uma invenção
comum. Sua versão moderna está profundamente marcada por organizações europeias e desde a
Idade Média e, mais recentemente, sobretudo por organizações americanas. Atualmente, muitas
das características observadas no crime organizado já estavam de fato, presentes nas formas
anteriores (ADORNO, 1998).
A noção de "Crime Organizado" esconde mais do que revela as pequenas nuances e
as grandes diferenças da diversidade de atores, redes e práticas que caem sob a acusação social
(e o respectivo processo de incriminação) por infringir, regular e articuladamente, artigos do
Código Penal e de Leis Especiais. O que se pretende, afinal? Distinguir a articulação social de
grupos criminosos daqueles diversos fatos da crônica cotidiana da imprensa? O uso metonímico
do termo "máfia" incide a tal ponto nos mesmos problemas, que aquilo que no Código Penal é
tipificado simplesmente como "formação de quadrilha" ou máfia mesmo (MISSE, 2007).
Tais características podem ser aqui mencionadas como: valor atribuído à posse de
armas de fogo, monopólio concentrado das atividades criminosas; estruturas de mando
hierarquizadas e personalizadas (característica mais marcante) reatualizadas por rituais
codificados por normas e regimentos; fixação de redes de espias e informantes, dentre outros.
Nesse conjunto de práticas ADORNO (1998), diz que as penitenciárias se tornam lugar
estratégico à corrupção, e mais, talvez sem a cumplicidade dos agentes públicos e segmentos
estatais, certamente as atividades não teriam se expandido.
De qualquer modo, o crime organizado também propõe problemas novos, insolúveis
em curto prazo, para a Justiça penal. O que tem sido evidenciado, seja no tráfico, seja nos casos
de alta corrupção envolvendo agentes do Estado, é que as leis penais não podem ser aplicadas
do mesmo modo que são aplicadas às modalidades delituosas cometidas pelo delinquente
comum. Os processos penais, que têm como alvo o crime organizado, ensejam uma
complexidade ímpar (ADORNO, 1998).
CALDEIRA (2004) afirma que a política penitenciária se torna condicionada de pelo
menos dois fatores que se interligam e se condicionam reciprocamente: os controles formais,
aqueles autorizados pela legislação, que deveriam orientar a atuação do sistema penal e os
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controles informais, enraizados nas ações cotidianas. Para ele, em particular a política
penitenciária, reage aos problemas e acaba se adaptando às novas circunstâncias, onde diz que:
“de fato, os controles sociais formais suplementam os controles sociais informais cotidianos,
apesar de, às vezes, interferirem diretamente nesses mecanismos, produzindo efeitos perversos”.
Focalizar uma política específica de controle sobre lideranças da criminalidade
organizada introduz, no entanto, sérios problemas. Primeiro, reduz a visibilidade de uma das
principais causas da desordem carcerária: as violências que os "donos da cadeia" e os guardas
penitenciários praticam contra os presos pobres. Segundo, ao se selecionarem para análise
episódios de crise prisional, como tentativas de fuga seguidas de rebeliões com reféns, silencia-se
sobre as condições desumanas do encarceramento, que degradam cotidianamente a todos
(CALDEIRA, 2004).
“Os líderes da quadrilha comandam o crime de dentro das unidades
prisionais e contam com “soldados do crime” dentro e fora dos presídios que
atendam as demandas determinadas pelos líderes. A denúncia feita pela
Gaeco é baseada nas investigações realizadas pela polícia civil, que chegou
a deflagrar as operações “Grená” e “Grená 2” para desarticular a organização
criminosa. Ainda como parte das tentativas de desmobilizar o grupo
criminoso, em fevereiro a “SEJUDH” transferiu sete presos para
penitenciárias federais. Entre eles estavam líderes da facção criminosa”.
(Edição:474755 - Gaeco denuncia 14 do Comando Vermelho).
“A ordem de matar, como a do empresário Renato Cury, de 44 anos, em
Várzea Grande, pode ter partido de dentro do presídio [...] Segundo L.P. S,
que foi preso por latrocínio e agora está em liberdade, conta que, quando se
associa a uma facção dentro do presídio, a regra é gerar dinheiro e muitas
vezes através de golpe [...] (Edição: 14448 - Grande parte dos roubos e
mortes ocorridos na grande Cuiabá tem relação com o crime organizado
dentro dos presídios).
“O peculiar nas ações da quadrilha era o fato de serem elas comandadas de
dentro do presídio Pascoal Ramos, onde o Líder da turma cumpre pena”.
(Edição: 14232 - Ordens saíam de dentro do Pascoal).
.
A Lei Penal no Brasil é apenas um paliativo na questão do avanço das organizações
criminosas, pois a evolução contínua do Crime Organizado se deve a mais completa ausência de
políticas de controle da criminalidade, associado à miséria em que vive boa parte da população
brasileira. Assim, perante a população mais carente, O Estado não ocupou o seu lugar e paga
caro por sua omissão.

4. Considerações Finais
Tendo em conta as preocupações que nortearam e motivaram este estudo, os resultados
corroboram a compreensão de que os meios de comunicação operam construindo a realidade
social, recortando e selecionando discursos sociais correntes de atores sociais diversos. Neste
estudo, os sentidos produzidos pelos jornais mostram que as notícias contribuíram para conformar
a realidade.
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Por diversos motivos, existe de certa forma uma inconformidade por parte de alguns
grupos/ classes sociais que se simpatizam à ideia de que “bandido bom é bandido morto”. Fica
inviável, muitas vezes, tecer comentários e provocar discussões acerca do tema. Tal dificuldade
faz parte da tentativa de negar os privados de liberdade que, apesar de invisibilizados pelo estado
e pela sociedade, representam a quarta maior população em privação de liberdade do mundo,
fator este muito preocupante.
No referido trabalho, percebeu-se, ao longo da discussão, de tudo que foi relatado e
discutido, todos os fatores configuram-se como problemas crônicos, não só nas prisões do
Estado, mas de todo Brasil. Desta forma, não há como se esquecer de pensar que todos essas
questões relacionadas às questões estruturais exercem influências explicitamente negativas na
vida dos presos, reflexo da deterioração da saúde dos mesmos.
Deste modo, no que tange às questões prisionais e os problemas oriundos delas, há uma
grande dificuldade em dar início a diálogos e considerações mais humanas, visto que, a cultura de
exclusão, herdada do estado de exceção dos governos totalitários, sobretudo a ditadura militar
brasileira, impera na nossa sociedade, ficando muito mais confortável dar continuidade ao
julgamento e preferir fechar os olhos às problemáticas. É preciso considerar: porque o cenário é
este? O que é necessário para mudar esta realidade?
Finalizar este trabalho significa deixar as portas abertas ou estimular que outros
aprofundem questões aqui apenas tangenciadas; proporcionem estudos e deem voz e vez a quem
está esquecido. Entender criticamente os acontecimentos transformados em notícias (para além
da notícia) requer considerar os processos sociopolíticos e culturais nos quais se inserem.
Comporta, enfim, esforços em direção à emancipação intelectual diante do inacabamento humano
já que são verdades produzidas sobre o mundo e pessoas.
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