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RESUMO
Esse artigo é um fragmento de uma dissertação que teve como objetivo compreender
a lógica estrutural do sistema prisional e o que tem de similar nas histórias de vida de
Mulheres Negras que estão dentro desse sistema. O perfil da população carcerária
feminina é caracterizada como preta ou parda, jovem, mãe solteira e na grande
maioria presa por envolvimento com tráfico de drogas. Sendo assim, visamos
desenvolver uma compreensão que possa contribuir com os novos caminhos que
possibilitem a organização desses sujeitos de direitos e suas demandas. Para
alcançar esse objetivo temos como metodologia o levantamento e análise dos
conteúdos dos materiais bibliográficos considerados relevantes ao tema. E analisando
o relato de algumas dessas mulheres sobre como observam os conceitos de raça,
gênero e Direitos Humanos dentro das suas vidas. Esses dados foram coletados
dentro do Presidio feminino Bom Pastor na cidade de Recife/PE. Os resultados da
pesquisa demonstram a necessidade de se abordar,as especificidades das mulheres
negras e do racismo presentes na lógica do sistema prisional, assim com a
necessidade de efetivação das práticas educativas emancipatórias que enfrentem as
vulnerabilidades da condição dessas mulheres. Salientamos que os problemas cíclicos
do sistema carcerário só podem ser enfrentados devidamente por intermédio de ações
fundamentadas nos reais motivos do encarceramento em massa da população preta,
pobre e periférica.
Palavras-chaves: Sistema Prisional. Mulheres Negra. Racismo.

INTRODUÇÃO
Essa pesquisa irá explorar a trajetória de vida de mulheres negras que estão
no sistema carcerário, visando entender quais os tipos de violações que elas sofreram
ao longo das suas vidas e que possa ter influenciado a situação que elas vivem
atualmente. Para realizar esse estudo foi necessário refletir sobre a realidade da
mulher negra na sociedade atual, em que alude pensar que ela está marcada por um
longo processo de discriminação e exclusão sendo estes reflexos de uma sociedade
patriarcal marcada pelo racismo na qual se estabelece um triplo sistema de dominação
(patriarcal-racista-capitalista). Essa situação dimensiona a mulher negra para a base
da pirâmide social, excluindo-a por muitas vezes do acesso aos direitos humanos.
Como objetivo principal desse trabalho, analisaremos as principais formas de
violações dos direitos humanos com foco nas discriminações raciais que mulheres
negras sofreram ao longo das suas vidas até chegarem ao sistema prisional. Além
disso, identificaremos a história de vida de mulheres negras que estão atualmente no
sistema prisional, buscamos compreender como essas mulheres se posicionam em
relação à construção da sua auto-imagem a partir das suas características raciais e
investigaremos os motivos e condições que levaram essas mulheres a cometerem
crimes. Para isso utilizamos uma metodologia variada que procure responder essas
questões.
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METODOLOGIA
A presente investigação possui um viés qualitativo, procurando identificar as
violações dos direitos humanos que mulheres negras que estão atualmente no
presídio feminino Bom Pastor, localizado na cidade de Recife-PE, passaram ao longo
das suas vidas antes de adentrarem o sistema prisional. Através da leitura e das
entrevistas buscamos analisar as histórias de vida dessas mulheres, para assim
compreendermos as situações vivenciadas por elas. Com o intuito de aprofundarmos o
conhecimento dos temas envolvidos na pesquisa foi realizado o levantamento
bibliográfico sobre racismo, gênero, direitos humanos, identidade, reconhecimento.
Para viabilizar o andamento da pesquisa, estabelecemos articulações com
alguns representantes do Governo do Estado de Pernambuco, especificamente com a
Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco; o fato de já possuir uma relação
profissional com um membro dessa secretaria facilitou os primeiros contatos.
A Secretaria da Mulher por sua vez nos encaminhou para a SERE/ Secretaria
de Executiva de Ressocialização através da Gerência de Educação e Qualificação
Profissionalizante/ CEQP que autorizou nossa entrada no Presídio já citado. A partir
desse contato contamos com um suporte institucional para dialogar com o cotidiano
das presidiárias e assim desenvolver a pesquisa da melhor forma possível.
Nosso primeiro contato com o corpo institucional do Presídio Bom Pastor, se
deu com o setor do psicossocial da instituição, onde apresentamos a proposta da
pesquisa e pensamos coletivamente qual seria a melhor forma de se aproximar das
mulheres do sistema carcerário. Quais seriam os espaços utilizados? Onde
poderíamos observá-las? Quais os grupos já existentes?
Essas perguntas nos levaram à Escola Estadual Olga Benário que se localiza
dentro do presídio. Foi estabelecida, junto com o setor psicossocial e a direção da
escola, a observação participante das alunas uma vez por semana no turno da manhã,
com intuito de conhecê-las e para que as mesmas sentissem confiança no momento
das realizações das entrevistas. Salientamos que não existiam muitos espaços de
socialização disponível para o nosso acompanhamento.
Estabelecemos que as observações participantes acontecessem todas as
sextas-feiras no horário da manha das 08h00min às 11h30min, a partir da
disponibilidade da pesquisadora e o perfil da turma. Esse momento de observação
participante proporcionou o estreitamento da relação com as futuras entrevistadas e a
sala com um todo inclusive as duas professoras que acompanhavam a turma. Vale
salientar que em alguns momentos esse horário não era respeitado, pois a
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pesquisadora passava muito tempo do lado de fora esperando autorização para entrar
no presídio, o que acabava por atrasar a sua entrada.
No

primeiro

momento

apresentamos-nos

as

duas

professoras

que

acompanhavam essa turma e logo depois às alunas das duas turmas. Nesse momento
explicamos o que nos trazia àquele local, qual o intuito da minha pesquisa, assim
como tirei as dúvidas que surgiram por parte delas. O questionamento que mais
chamou atenção foi de uma aluna que perguntou o porquê de ter escolhido pesquisar
o presídio feminino e conviver com elas, a aluna também afirmou que muitas pessoas
tinham medo delas. Já outra aluna pontuou que elas tinham errado, mas que “eram
gente”. Uma das professoras também se colocou afirmando que era discriminada por
outros professores por trabalhar num presídio.
Essa vivência durou três meses, ao fim desse período foi circulado um
questionário com a finalidade de traçar um perfil social das presidiárias que
frequentavam a escola e estabelecer a escolha das mulheres que seriam
entrevistadas. Foram aplicados vinte e sete questionários, com a finalidade de
convidar seis mulheres que possuíssem o perfil desejado, para participarem das
entrevistas. Sendo o mesmo composto de 10 questões básicas que tinham como
finalidade alcançar o perfil social das participantes.
A seleção das participantes se deu a partir dos critérios: faixa etária entre 18 a
29 anos priorizando as mulheres que ainda estão na faixa etária considerada jovens
adultas; segundo o PEC/ Projeto Emenda Constitucional da Juventude, bom
comportamento no presídio e que se auto-identifiquem com a raça negra (preta ou
parda). Realizamos as entrevistas com um grupo de 6 mulheres com esse perfil. Suas
identidades

são

mantidas

em

sigilo

seguindo

os

preceitos

da

ética

da

confidencialidade.
Em relação ao local que seria realizado as entrevistas, conversamos com o
setor psicossocial para saber quais locais poderíamos ter acesso para a realização
das entrevistas, um espaço que teria como “lócus” o silêncio e a privacidade. O setor
psicossocial nos informou que eram poucos os ambientes que poderiam ser utilizados
com esse intuito e nos disponibilizou a utilização de uma divisória que poderia ser
instalado na própria sala do setor psicossocial dividindo o espaço da entrevista com o
espaço de trabalho desse setor.
A partir do diálogo com as professoras sobre o espaço de realização das
entrevistas, foi-nos sugerido um contato com a direção da escola para a utilização da
biblioteca. Assim sendo, procuramos a direção da escola e nos foi cedida à biblioteca
para a realização das entrevistas, por se tratar do local mais silencioso da escola e
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com a deliberação que nesse momento o espaço ficaria vazio para que nós e as
entrevistadas ficássemos mais a vontade.
As entrevistas foram realizadas de forma individual a partir da técnica “historia
de vida”, onde lançamos algumas perguntas norteadoras e deixamos as entrevistadas
livres para discorrerem sobre as suas vivências. Assim, pretendemos capturar os
detalhes da vida dessas mulheres e que sentido elas dão à realidade que as cerca:
“[...] A historia de vida é um instrumento de pesquisa que privilegia a coleta de
informações contidas na vida pessoal de um ou vários informantes” (CHIZZOTTI,
1998, p.95). Foram seis entrevistadas com o seguinte perfil: negras divididas entre
auto-identificação com a cor parda e preta; de idade entre 18 e 28 anos e que não
tinham o segundo grau completo, tendo em vista que ainda estão estudando.
Escolhidas as seis mulheres foram feitos os convites verbais para sua
participação nas entrevistas e elaboradas as cartas de autorização para que elas as
assinassem, juntamente com as testemunhas. Ao procurar o setor psicossocial para
informar que as entrevistas começariam, houve mais um problema relativo às normas
de segurança da penitenciária. Foi-nos informado que no local não é permitida a
entrada de nenhum tipo de equipamento de filmagem ou telefonia, inviabilizando o uso
de celulares, câmeras e filmadoras para a gravação das entrevistas. Sugerimos a
utilização do MP3 ou MP4, pois o intuito era só gravar a voz das entrevistadas para
que depois fosse realizada a transcrição e não registrar imagens do local ou das
detidas.
Dada a necessidade da gravação e a indisponibilidade do local, fomos
orientados a voltar a SERE/CEQP para conseguirmos uma possível autorização da
entrada de equipamento de gravação de áudio. Passamos um mês entre idas e vindas
tentando conseguir a permissão e no final do processo ela foi indeferida. Devido a isso
tivemos que transcrever as entrevistas no momento da sua realização para que não
fosse perdida nenhuma das minúcias contadas pelas entrevistadas.
Dessa forma, entre os procedimentos desta pesquisa estão: articulação com
intuito de obter acesso ao nosso público alvo; observação participante para o
estreitamento dos vínculos com as pessoas pesquisadas; aplicação dos questionários
para elaborar um perfil do grupo e as entrevistas em profundidade para assim alcançar
as possíveis respostas aos questionamentos.
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QUADRO TEÓRICO
A construção dos conceitos de Direitos Humanos em paralelo as demandas da
Mulher negra Presidiária
No dia 10 de Dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos
Direitos Humanos pela ONU, esse documento fruto do repúdio dos Estados nações
aos atos de horror do nazismo, e as inúmeras guerras que antecederam o documento.
O documento pretendia plantar a semente de um novo mundo, onde a convivência
humana estava baseada na busca permanente da igualdade, justiça e liberdade,
contribuindo assim para a paz mundial.
Apesar disso, desde seu surgimento até os dias atuais, o conteúdo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos sofre inúmeras críticas, entre elas está a
sua própria invenção que seria uma estratégia da burguesia capitalista para dar uma
falsa sensação de igualdade num contexto de desigualdades ou ainda seu conteúdo
ocidental baseado no ser humano branco, homem e europeu.
A abordagem desse trabalho propõe que haja um debate e reflexão sobre o
processo formativo e político da situação dos direitos humanos no Brasil, a partir do
que rege as leis sobre Direitos Humanos e o que é vivenciado na prática por um grupo
historicamente excluído como as mulheres negras detentas. Ele visa assim, contribuir
para a inclusão por parte desse segmento populacional numa cidadania ativa
possibilitando a efetivação dos seus direitos por meio do fortalecimento da luta pelos
Direitos Humanos como forma de combater o racismo. Compreendemos que:
Assim, direitos são construção histórica, produtos da vida em sociedade, da luta
existente entre classes e/ou segmentos sociais pela conquista de seus
interesses. são resultados de processos concretos de disputa, não dádiva divina
ou premissa estabelecida previamente para a vida dos indivíduos sociais (RUIZ ,
2013, p. 226).

Apesar de o Brasil ter aderido às diretrizes da ONU desde seu início, o país
vivenciou um regime político ditatorial (de 1964 a 1985) que violou os direitos civis de
toda a população. Como consequência da política então vigente, ocorreram várias
tentativas de denúncias sobre violações dos direitos humanos, como exemplo,
torturas, assassinatos e desaparecimentos que até os dias atuais não foram
resolvidos.
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Através das reivindicações da população brasileira e a materialização da
Constituição de 1988, o Brasil começa um processo de reconhecimento e
incorporação jurídica dos direitos humanos. A partir desse marco histórico podemos
observar alguns avanços institucionais e o desenvolvimento de políticas públicas que
buscam ajudar a concretização dos direitos da população.
Nesse contexto, entende-se Direitos Humanos como sendo os direitos
fundamentais à dignidade humana e a garantia de oportunidade de desenvolvimento
do potencial humano de forma livre, autônoma e plena.

O conjunto de leis que

defendem os Direitos Humanos é entendido como universal, indivisível e
interdependente, assim a violação de um direito significa o rompimento de todo o
conjunto.
Embora existam vários documentos nacionais e internacionais que garantam
os direitos básicos para a sobrevivência digna do ser humano, ainda verificamos
cotidianamente as várias formas de suas violações, são mulheres, homens, crianças,
idosos, entre outros, sem o direito ao trabalho digno, educação, moradia, alimentação,
saúde, etc., uma verdadeira massa de excluídos. Como demonstra:
A inviabilização da produção e da reprodução da vida se manifesta nos
altíssimos graus de desigualdade e na pobreza insidiosa que atinge a milhões de
pessoas, afetando de forma mais dura a negros, mulheres e jovens, entre outros
grupos (CARBONARI, 2012, p. 22).

Entendemos que tanto os direitos como a cidadania estão sempre em processo
de construção e transformação, a partir da organização e luta dos segmentos
invisibilizados da sociedade como mulheres, negros e indígenas. Esses, que lutam
contra a discriminação e a opressão reafirmam o direito a ter direito, através das
reivindicações que possibilitam a formulação de políticas públicas que alcancem esses
segmentos mais estigmatizados.
Como já foi dito, no Brasil, nos últimos anos observamos alguns avanços para
concretizar os direitos da população, mas, apesar disso, verificamos que a população
negra ainda é negligenciada não conseguindo alcançar essas novas oportunidades.
São várias as pesquisas que demonstram que a população negra tem menos acesso
aos direitos básicos, por exemplo, a maioria dos assassinatos acontece com jovens
negros, as crianças negras possuem as maiores taxas de desistência escolar e nas
estatísticas os mais pobres ainda são os negros. Violando assim o terceiro artigo da
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Declaração dos Direitos Humanos que diz “[...] Todo ser humano tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal” (ONU, 1945, p. 4).
Essa realidade nos faz questionar qual a importância da questão racial para o
acesso aos Direitos Humanos no Brasil? Analisando a realidade brasileira observamos
que a formação do país como nação foi acompanhada pelo surgimento do mito da
democracia racial embasado pelas teorias freyrianas, que se caracterizam pelo
suposto “adoçamento” das relações de poder entre brancos e negros, ou seja, na
atualidade percebemos a ausência de mecanismo de segregação racial explícito.
Porém, essa realidade não dilui a persistência das desigualdades sociais que são
marcadas pelos fenótipos da população negra, selecionando os mais aptos dos menos
aptos, os que possuem oportunidades dos que não possuem.
Podemos afirmar que ainda hoje vivemos numa sociedade marcada pela
diferenciação racial, fortalecendo uma construção social que possibilita fronteiras e
empecilhos ao acesso de direitos como, por exemplo, escola de qualidade para todos
ou até mesmo a expectativa de um futuro digno. Sendo de fundamental importância as
leis como esfera de reconhecimento da cidadania com base na idéia de que a
sociedade moderna deve garantir os pressupostos básicos de liberdade e igualdade
para todos.
Numa análise primeira, percebe-se que a desigualdade de condições
econômicas, sociais e políticas se baseiam na hierarquia permeada pelas questões de
raça e gênero que vêm a excluir uma grande parte da população. Nesta cruel
realidade, a mulher negra se encontra na base da pirâmide social abaixo do homem
branco, da mulher branca e do homem negro. É possível observar esse cenário
claramente em nossa sociedade quando constatamos que a grande maioria dos
pobres são negros e que a mulher negra ainda possui os piores empregos e
consequentemente, os piores salários. Isso demonstra que a população negra ainda
encontra-se nos dias atuais, politicamente ignorada e excluída dos seus direitos de
cidadãos legítimos.
O mito da democracia racial possibilita que a população acredite que não há
racismo, sendo os problemas derivados da estratificação social a partir da diferença de
classe e não de raça. “[...] o referido mito se converteu numa formidável barreira ao
progresso e à autonomia do “homem de cor” – ou seja, ao advento da democracia
racial do Brasil” (FERNANDES, 1964, p. 327). Mas a realidade encontrada nos
presídios, por exemplo, onde a grande maioria da população carcerária é composta de
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negros, reflete, além das desfavorecidas condições econômicas dessa população, a
presença do viés racial.
Esse viés é percebido, por exemplo, com a diferenciação de tratamento dentro
do sistema público entre brancos e negros. Verifica-se que a situação vivenciada pela
população negra não depende só das suas condições econômicas, o fato de ser negro
numa sociedade que tem suas bases no escravismo e que possui um racismo
disfarçado, tem peso expressivo. Assim, observamos a importância do acesso
igualitário e garantia aos Direitos Humanos como forma de garantir uma vida digna a
todos os indivíduos e a população negra que historicamente é excluída dos direitos
básicos de sobrevivência.
Ao verificar a realidade racial do país e a luta pelo acesso aos Direitos
Humanos, podemos refletir sobre a realidade carcerária. As condições subumanas da
população carcerária no Brasil são conhecidas por todos, acompanhamos diariamente
nos meios de comunicação e nas organizações de direitos humanos as denúncias
referentes à superlotação das celas, a alimentação de péssima qualidade, aos atos de
barbárie, entre outros exemplos.
Em paralelo a isso, numa análise referente às questões de gênero,
observamos que o sistema prisional é previsto apenas para homens, sem considerar
as especialidades da mulher detida. Por exemplo, a falta de berçários dentro dos
presídios, local específico para gestantes, às visitas íntimas que não são vistas como
um direito dentro do presídio feminino, entre outras necessidades.
Podemos observar o crescimento da participação da mulher na sociedade
como um todo, nas mais variadas esferas inclusive num âmbito considerado masculino
como os atos de violência e crimes. Indo contra os estereótipos da mulher boa, doce,
mãe e dona de casa que ainda perpetuam o imaginário social da população brasileira
ou ainda a idéia de que a mulher que comete crime foi influenciada pelo companheiro.
Observamos através dessa realidade o aumento do papel da mulher nos atos
ilegais (roubos, tráfico, assassinatos, etc.) vindo inclusive a ocupar posição de
liderança, chefiando quadrilhas e gangues, comandando as “bocas de fumo” e
efetuando execuções de pessoas. Mesmo que ainda seja em menor número que os
homens, como ocorre em outras esferas da sociedade, a liderança por parte das
mulheres, que ainda é tímida, já faz parte da realidade social.
São várias as hipóteses para essa nova realidade; entre elas está a nova
estrutura familiar, onde as mulheres cada vez mais são chefes de família e
responsáveis pela sua manutenção num contexto de miséria e necessidade. Alguns
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autores e pesquisadores consideram essa explicação conservadora e ultrapassada
tendo como base percepções machistas, demonstrando a importância de verificar
outras explicações para essa realidade. Podemos assim, somar a esse contexto a
própria trajetória de vida dessas mulheres, onde em sua maioria conhecem a
violência, as drogas e o próprio presídio dentro do contexto familiar, nas suas próprias
casas.
Tentamos compreender nessa pesquisa os motivos e condições que levaram
ao aumento do número de mulheres que cometem crimes, assim como as privações
que essas mulheres passaram durante suas vidas. Dessa forma, dar visibilidade às
suas demandas, tanto às mulheres negras que já estão no sistema carcerário como as
que estão vivendo em condições de vulnerabilidade com possível predisposição social
para entrar no mundo do crime, que é o caso de muitas mulheres negras.
O olhar da Mulher Negra presidiária sobre o racismo e os Direitos Humanos
Visando compreender como se dá o processo de violação dos direitos
humanos na vida de mulheres negras que estão encarceradas, buscaremos entender
as privações que essas mulheres sofreram antes de chegarem a um dos segmentos
mais estigmatizados da sociedade: o sistema prisional. Dessa forma, iremos expor
nesse eixo os dados coletados no campo através da observação participante e as
entrevistas das participantes juntamente com a contribuição dos teóricos relevantes
para o tema.
Como foi dito anteriormente, elaboramos um questionário para traçar o perfil
social dessas mulheres e viabilizar a escolha das participantes para o momento da
entrevista baseada em alguns critérios fundamentais, como raça e idade. Atendendo
assim ao perfil que contempla as pesquisas anteriores: “[...] A mulher presa no Brasil
hoje é jovem, mãe solteira, afrodescendente e na maioria dos casos, condenada por
envolvimento com tráfico de drogas (ou entorpecentes)” (Associação Brasileira de
Defesa da Mulher da Infância e da Juventude, 2007, p.15).
O questionário foi aplicado em sala de aula com a permissão das professoras
responsáveis, no momento da aplicação a pesquisadora leu em voz alta as questões e
tirou as dúvidas das participantes. Observamos que apenas três mulheres
responderam serem da raça preta. Em contrapartida, 19 mulheres se declararam
pardas, quatro mulheres se auto-declararam brancas e uma mulher se declarou
morena, vale salientar que essa cor/raça não constava no questionário, sendo
acrescentado pela participante. Duas das três mulheres que se auto-classificaram
como pretas participaram das entrevistas, pois esse era um dos principais critérios de
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participação, se auto-classificar como sendo da raça negra, a outra não participou,
pois não estava no perfil de idade.
No que se refere à idade, a grande maioria tinha entre 18 e 29 anos sendo um
total de 20 das 27 das mulheres observadas. As outras sete possuíam entre 31 e 50
anos de idade, compondo o todo do perfil de faixa etária da amostragem dessa
pesquisa. O outro item perguntado foi estado civil, 11 mulheres responderam que
eram solteiras e 16 responderam que tinham algum tipo de relacionamento (casada,
união estável e relacionamento sério). Nesse item não aprofundamos como se dava a
relação de casal, se as mulheres recebiam visitas dos companheiros ou até mesmo se
entraram no crime juntamente com o companheiro, optamos por aprofundar essas
questões no grupo de entrevistas.
Em relação aos filhos, a grande maioria dessas mulheres já tinha filhos,
inclusive entre as mais novas de 18 a 30 anos, verificamos isso com os seguintes
dados do total dos 27 questionários 22 tinham filhos e cinco não tinham filhos. No
subgrupo entre 18 e 29 anos, 16 tinham filhos e dessas 11 possuíam dois ou mais
filhos. Chama-nos a atenção que no grupo com faixa etária entre 30 e 50 anos todas
tiveram mais de três filhos, o que pode ser um indicativo do acréscimo de filhos por
parte das mulheres entre 18 e 29 anos de idade.
A grande maioria das participantes foi presa por tráfico de drogas, compondo 21
dos questionários respondidos, os outros seis questionários se dividiam entre roubo,
tentativa de homicídio e outros.
Observamos que quatro das seis entrevistadas já tinham entrado no sistema
prisional antes de serem presas, para realizarem visitas aos companheiros que já
estavam presos.
Já visitava meu marido que estava preso lá há um ano e três meses. Foi preso
por porte de arma, mais já era fugido. Eu chorei porque é muito feio e sujo
“comecei a chorar” (Dafni, 21 anos).

Eu achei suave, porque tinha droga, telefone e bebida. Mas a revista íntima é
humilhante e a estrutura é precária (Luciana, 27 anos).

Esse fato nos demonstra que essas mulheres já tinham uma intimidade com o
sistema penal mesmo antes de serem presas.
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Sobre os motivos de entrarem na vida do crime, duas das participantes
afirmaram ter entrado por engano, por estarem no local errado ou com amigos que
não podiam confiar:
Eu não sabia que o pessoal guardava droga lá (Vanessa, 19 anos).

Essa entrevistada foi presa na garagem de um condomínio domiciliar da
prefeitura por tráfico de drogas.
Confiei demais nos outros, mas eu vi que é o contrário, o mundo tem
muita gente ruim, gente com maldade (Gabriela, 18 anos).

Foi presa por assalto a ônibus e estava acompanhada de um conhecido que a
ia levar para visitar uma amiga. Salientamos que as entrevistadas que afirmam ter
entrado por engano nessa situação são as que possuem menor idade. Entendemos
assim que “[...] A miséria é um componente que amplia as possibilidades de que os
grupos submetidos às desigualdades sociais sejam as principais afetadas pelo
crescimento da criminalidade” (BARROS et al, 2007, s/p)”.
As outras entrevistadas afirmaram ter entrado para vida do crime por questões
financeiras:
Eu continuei porque eu gostava de beber, de sair e não tinha dinheiro para isso.
O trabalho não dava e também eu cheirava pó e era muito caro. Comecei com
11 anos com um colega de 15 anos. Eu sou usuária. Teve tempo que eu usava
direto, mas não senti falta quando parei porque eu não sou viciada porque é
diferente (Dafni, 21 anos).

Não foi nada com minha família. Foi a convivência com meus amigos, eu vi eles
fazerem e fiz também. Com o dinheiro que eu pegava não fazia nada só bebia e
luxava (Ana Beatriz, 19 anos).

Comecei a traficar com 15 anos, foi uma adrenalina. Eu comecei como
aviãozinho com os amigos do colégio, traficava de uma comunidade para outra
ganhava 1.550,00 reais por semana (Milena, 23 anos).
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Fica evidente o lucro financeiro dessas mulheres com o tráfico, assim como as
situações de pobreza que elas vivenciam e a falta de perspectiva. Dessa forma, a
realidade apresentada por essas mulheres é confirmada por Barros et al (2007, s/p)
“[...] reside nesse caso, na desigualdade social, a responsabilidade em ser produtora
de efeitos que acentuam a miséria, como: injustiça na distribuição da riqueza e renda,
violência, desemprego, analfabetismo, entre outros fenômenos produzidos pela
desigualdade”.
Referente às questões raciais, foi de extrema relevância as perguntas
referentes às relações raciais para o entendimento de como essas mulheres
interpretam esse fenômeno social, tendo como principal objetivo compreender as
histórias de vida destas mulheres. Todas elas souberam definir o que é racismo,
vejamos algumas das falas:
Tem branco que não gosta de negro, discrimina o outro. Eu não sei por quê para
eu gostar de uma pessoa não precisa de cor (Gabriela, 18 anos).

Apenas uma das participantes afirmou não saber o que era racismo, mas
afirmou não ser racista:
Não sei, não entendo nada. Eu não sou (Milena, 23 anos).

Outra participante se posicionou da seguinte forma:
A pessoa ter preconceito é discriminar a pessoa pela cor, por falta de condição
de classe. Porque hoje quem tem cabelo bom não é negro (Luciana, 27 anos).

Podemos perceber nos dois últimos relatos a falta de identificação com a raça
negra e ideia de que a raça é definida por outros fatores como as condições
financeiras. Apenas duas das seis participantes, afirmaram ter sofrido racismo:
Já me chamaram de macaca na rua. Eu mesmo me considero negra e até meus
irmãos já me chamaram de macaca, mas eu não ligo. Meus irmãos são morenos
mais clarinhos que eu (Vanessa, 19 anos).

Outra participante também narrou um momento vivenciado em que sofreu
racismo:
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Sim, numa seleção de emprego. Eu me senti triste, já pensei em ser branca eu
gosto muito de branco o pai do meu filho é branco “galego” (Dafni, 21 anos).

Essas entrevistadas, não por coincidência, foram as que se auto-identificaram
como pretas. Apesar delas já terem sofrido racismo, ambas adoçam a situação
afirmando que não ligam ou ainda afirmando o encantamento pela cor branca.
Através dos teóricos Fanon (2008) e Munanga (2004), podemos refletir sobre o
processo de auto-alienação que essas mulheres passam durante toda a vida.
Inicialmente, no que se refere a sua própria identificação racial, a descontinuidade das
tradições raciais negras e a dificuldade de mobilização para a conquista de direitos.
Fanon (2008) nos traz a reflexão da formação do negro constituída na negação
de sua negritude, salientando a importância do processo de desalienação a partir da
conscientização da sua realidade, quebrando assim com a inferioridade que atinge o
seu plano objetivo e subjetivo.

Percebemos isso nas falas das participantes que

afirmaram já ter sofrido racismo; a primeira afirma não ligar para o fato das pessoas
lhe chamarem de macaca, inclusive os seus irmãos que são apenas um pouco mais
claros que ela e a segunda afirma que já quis ser branca, pois adora a cor branca e
que seu marido é “galego”.
Sobre a questão do racismo institucional, nenhuma das participantes soube
explicar o que seria:
Não sei nem o que é institucional (Ana Batriz, 19 anos).

Podemos confirmar as observações do autor Wieviorka (2007) com seu
conceito de racismo institucional como sendo uma das principais formas de paralisar a
população negra num segmento subalternizado, através do racismo velado praticado
pelas instituições. É interessante como as mulheres negras detidas no sistema
prisional desconhecem esse conceito, o que consequentemente as torna mais
vulneráveis aos mecanismos de exclusão. É de extrema importância a mudança das
estruturas

institucionais

para

que

essas

mulheres

venham

a

alcançar

o

reconhecimento dos seus direitos, a partir de processos formativos que contextualizem
suas demandas especificas e as esclareçam sobre o processo de violação que a
grande maioria delas passa sem perceber.
O segundo eixo temático abordado nas entrevistas foi Direitos Humanos, todas
as entrevistadas afirmaram já ter ouvido falar, mas nenhuma soube explicar com
exatidão o que seria:
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Não conheço nada, ouvi falar, mas não sei o que é. Eu escuto que é para
defender meus direitos tanto aqui, quanto na rua. Como esse caso de
discriminação se dizer para os direitos humanos, ele tem que resolver. Mais não
sei quem é os direitos humanos (Ana Beatriz, 19 anos).

Não conheço nada. Porque eu não tenho nenhum direito. Não tenho nenhum
direito aqui dentro. É lá fora? Também não, piorou. Porque os direitos só é para
quem tem dinheiro e eu sou lisa (Luciana, 27 anos).

Notamos que uma das entrevistadas acabou por fazer a relação dos Direitos
Humanos com as denúncias contra o sistema prisional.
Já ouvi falar, mas eu não ligo. Cada um faz o seu e não me envolvo em nada de
denunciar maus tratos, essas coisas. Tem que saber tirar a cadeia e não vai
adiantar nada (Milena, 23 anos).

Os trechos das entrevistas acima, nos faz lembrar as contribuições do autor
Michel Foucault, através das obras Microfísica do Poder (2009) e Vigiar e Punir (1987).
Na primeira obra o autor demonstra a lógica da classe dominante por trás do sistema
penal selecionando aptos e inaptos para o convívio em sociedade através da produção
de verdade, impondo certas categorias morais tidas como universais. Ao observarmos
os trechos das entrevistas percebemos a falta de informação por parte das detentas
sobre os seus direitos, incluindo o conceito de Direitos Humanos utilizado nesse
trabalho. As entrevistadas colocaram que não sabem a quem recorrer em situações de
violações dos Direitos Humanos, inclusive sobre a questão racial, também abordada
nesse trabalho.
Na segunda obra apresentada de Foucault (1987), vamos verificar a partir do
sistema penal e os processos de dominação desse espaço o que o autor chama de
poder de punir. Sendo assim, a prisão teria a função de disciplinar e transformar os
indivíduos, possuindo um caráter educativo. O autor também relata o fracasso da
justiça penal, pois não é capaz de efetivar o que propõem. Paralela a essa situação
retomamos a reflexão sobre os primeiros contatos com a instituição penitenciária,
onde fomos informados que a instituição não possuía grupos sistemáticos de
convivência que não fossem a escola e a fábrica de costura que é instalada na
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instituição. Demonstrando que esse segmento da população ainda não tem acesso a
condições que permitam sua transformação.
Também perguntamos se elas viam alguma relação entre o racismo e o
ingresso na vida do crime. Seguem algumas respostas:
Para mim todo mundo é igual (Milena, 23 anos).

Hoje em dia eu não consigo ver assim. Porque hoje a classe média também tá
envolvida no crime. Embora os negros sejam os mais presos, eu acho que é por
causa da roupa. Aí você pode até tá sem nada, mas a polícia planta (Luciana, 27
anos).

Mas uma vez percebemos a interface da reflexão sobre as questões raciais e a
situação de classe. Munanga (2004) nos faz refletir sobre o processo de mestiçagem
que atingiu o povo negro, como forma de desarticulação da sua resistência e
desconstrução da sua identidade racial. Verificamos esse dado nas entrevistas, onde
as participantes de cor “parda” em momento algum pontuam que são do grupo racial
negro, não assumindo assim suas identidades raciais de origem. Também podemos
observar o processo de alienação dessas mulheres, a partir da falta de conexão que
as mesmas fazem entre a sua raça e a configuração racial da população prisional,
levando em consideração apenas as questões de classe.
Destacamos alguns trechos das entrevistas que falam sobre a condição de vida
dessas mulheres. Perguntamos para as entrevistadas quais foram os fatos que mais
marcaram suas vidas, seja no aspecto positivo ou negativo. Observamos o que uma
delas considerou como sendo bom:
Quando minha mãe morreu muita gente me ajudou, minha vizinha me ajudou
(Vanessa, 19 anos).

Como ruim ela pontuou que:
Ser presa. Estou longe da minha família, dos meus irmãos. Só somos eu e eles.
Meus pais são falecidos, minha mãe bebia muito, teve cirrose, problema no
fígado morreu faz 5 anos e meu pai morreu desconhecido, nunca soube dele
(Vanessa, 19 anos).
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Outra entrevistada relatou como é a convivência com sua mãe:
A convivência com minha mãe é boa, ela me compreende, quer dizer, nem tanto
porque uma vez eu estava me aprontando para sair e meu padrasto chegou
perguntando para onde eu ia. Aí quando eu vi ele tava com o “negócio” duro e
eu disse para minha mãe e ela não acreditou. Acho que ele não fez nada porque
meu irmão chegou (Gabriela, 18 anos).

A partir desses trechos verificamos a desestrutura familiar vivenciada por essas
mulheres e a perpetuação da violência de gênero; através do assédio sexual cometido
dentro do contexto familiar fica evidente a fragilidade desse grupo e a frequente
exposição à violência.
Por fim, questionamos como elas achavam que a sociedade as classificava:
Como criminosa, porque eu já fui presa. A sociedade não aceita traficar,
porque acaba com muitas vidas (Ana Beatriz, 19 anos).

Para a sociedade quando eu sair com o olhar de medo me julgando. Mas
só quem pode julgar é Deus (Gabriela, 18 anos).

Como uma pessoa criminosa, vão me tratar mal e com medo. A
comunidade fica com medo da gente fazer alguma coisa com eles (Dafni,
21 anos).

Podemos observar que o contexto de vida dessas mulheres é cercado por
limitações financeiras e estruturais, ressaltando a falta de conhecimento de si
enquanto sujeito de direito e das leis que estruturam a sociedade.
As contribuições do autor Goffman (1963), através do termo Estigma, que pode
ser compreendido como algo de mau que o outro apresenta no seu status moral,
tornando os indivíduos depreciados e desacreditados. Esse conceito nos auxiliou a
compreender como opera a discriminação e o preconceito na vida dessas mulheres.
Verificamos a partir das colocações das entrevistadas que as mesmas sofrem do
estigma de ser presidiárias, isso fica nítido através das colocações encontradas nas
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entrevistadas no que se refere a como a sociedade as classifica. O que acaba por
dificultar o seu acesso à vida social como um todo e alcançar direitos que são
fundamentais ao seu grupo, inclusive para o êxito do processo de ressocialização.
Assim concluímos a análise do material coletado através da leitura do material
bibliografico, observação participante, aplicação dos questionários e realização das
entrevistas no processo de pesquisa. Salientamos a importância das categorias
raça/racismo e Direitos Humanos como fundamentais para o processo de
empoderamento dessas mulheres, que vivem à margem da Lei pelo crime que
cometeram e pela ausência institucional do Estado para sua subsistência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É perceptivo que o racismo ainda marca nossa sociedade, as idéias do mito da
democracia racial caem por terra ao observar as formação populacional dos presídios
assim como das favelas. Nessa cruel realidade a mulher negra se encontra numa
posição de desvantagem econômica, cultural e subjetivas; por ser mulher e por ser
negra.
Essa pesquisa teve o intuito de discuti sobre a condição de vida da mulher
negra presidiária, a partir da sua história de vida antes de adentrarem o sistema
prisional. Com a finalidade de dar visibilidade sobre as demandas desse grupo no que
diz respeito ao racismo que elas sofrem e as violações dos Direitos Humanos.
Verificamos através do material bibliográfico e da vivencia em campo as formas de
discriminações que essas mulheres internalizaram e o descaso que recebem no
sistema público com suas demandas especificas.
Após apresentação de todo percurso desse estudo, podemos concluir que o
sistema prisional não cumpre o seu papel educativo de recuperar e ressocializar as
presas, apenas se contenta em administrar o sistema de punições através do
encarceramento. Não trabalhando no seu cotidiano as questões referentes aos
Direitos Humanos na perspectiva de estimular a cidadania plena desses indivíduos,
acaba assim ampliando e reproduzindo as desigualdades sociais e raciais do qual
essas mulheres são vitimas históricas.
Verificamos assim, a violação dos tratados internacionais e da própria
constituição brasileira no que diz respeito aos direitos de determinados grupos, como
podemos observar de forma geral, as violações dos direitos da população negra que
não tem acesso a condições institucionais para uma vida digna somando a isso a
população carcerária que ao entrar no sistema prisional tem sua cidadania negada.
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Faz-se necessário o debate nacional que envolva todos os setores da
sociedade para alcançar a mudança da realidade desse segmento da população e
principalmente que as instituições responsáveis cumpram o seu papel e estimulem o
debate interno com as detentas, que estão sobre a responsabilidade do Estado. Para
que assim haja a possibilidade de romper com o vigente desrespeito aos direitos dos
presidiários e ampliando a ação das instituições prisionais a partir da humanização e
dos processos educativos.
Observamos no decorrer dessa pesquisa que existe um déficit de atividades
culturais, de lazer e esportivas no cotidiano da vida dessas mulheres tanto fora, como
dentro do presídio. Essa realidade fora do presídio mantém esse segmento numa
condição de miséria e falta de perspectiva, dentro da instituição impossibilita a
efetivação do processo de ressocialização que o sistema prisional se responsabiliza
em fazer.
Sendo assim, salientamos a importância de políticas públicas especiíficas e
ações afirmativas para esse segmento da população: mulheres, negras e jovens; dada
a situação de vulnerabilidade que já foi apresentada. Estimulando a ação reflexiva por
parte desses sujeitos políticos e a construção da sua humanidade plena, alcançando
tanto a sua realidade objetiva como sua construção subjetiva, a partir de eixos
temáticos tais como racismo, Direitos Humanos e gênero. Visando não somente a
ressocialização mas principalmente a autonomia desses sujeitos, contribuindo assim
para uma sociedade igualitária
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Grupo de Trabalho - Direitos Humanos, minorias raciais, étnicas e religiosas e prisão

Os sentidos da regulação do trabalho doméstico no pós-abolição:
um caso de polícia
Rivane Fabiana de Melo Arantes
Universidade Federal de Pernambuco
Resumo: Dado o grande número de pessoas e, em particular, de mulheres negras, que se ocupavam
do trabalho doméstico no Brasil no período pós-abolição e, sem poder mais contar com o mecanismo
de escravização para dominar essa população recém liberta e negra, setores dominantes da
sociedade brasileira tentaram regular a relação entre essas trabalhadoras e seus empregadores (as).
Com base em argumentos criminais e sanitaristas segundo os quais, as pessoas que trabalhavam no
serviço doméstico protagonizavam alto índice de criminalidade, doenças contagiosas e imoralidade,
as propostas de regulação definiam que tais trabalhadoras deveriam ser submetidas a uma relação
de controle (e não de proteção) do Estado, através da autoridade policial (e não civil). Tal situação
demonstrou que se tratava de um mecanismo de repressão à ociosidade e à vadiagem, assim como
de disciplinamento dos corpos negros, de modo que o trabalho doméstico foi tratado, desde os
primórdios, como uma questão de controle e repressão policial ao invés de um ofício a ser protegido.
Este trabalho visa refletir sobre os sentidos que estão na base das regulações do trabalho doméstico
no Brasil, no final do século XIX e primeiras décadas do século XX e, como aqueles se mantiveram,
se atualizaram e, por vezes, se confundiram com os sentidos que estruturam a história da repressão
policial às populações empobrecidas e negras. Para isso me apoiarei nas teorias feministas críticas e
decoloniais e, na análise de documentos.
Palavras chave: trabalhadora doméstica, regulação.

Introdução
Considerando o papel que as criadas, posteriormente trabalhadoras domésticas,
desempenharam na manutenção da estabilidade das famílias, no contexto do Brasil colônia
e em seguida, no desenvolvimento da nova etapa do capitalismo e, identificando o papel
central que a instituição família assumiu na estruturação do padrão de colonização do Brasil
e da sociedade capitalista, este trabalho visa fazer breves reflexões sobre as circunstâncias
e tensões que suscitaram a necessidade de regulação do trabalho doméstico realizado no
interior dos lares brasileiros no período pós-abolição.
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Para isso, analisaremos a instalação do capitalismo e suas implicações às
sociedades colonizadas, a formação do mercado de trabalho no Brasil no século XIX, a
regulação do trabalho doméstico no pós-abolição e os sentidos da regulação deste trabalho
no século XIX, e as nuances da repressão policial às populações empobrecidas e negras no
Brasil.
Ao final, a intenção é refletir sobre os sentidos que estão na base das regulações
do trabalho doméstico no Brasil, no final do século XIX e primeiras décadas do século XX na
perspectiva de perceber se, e como eles se mantiveram, se atualizaram e/ou se confundiram com os
elementos que dão corpo à história da repressão policial das populações empobrecidas e negras.

A instalação do capitalismo e suas implicações às sociedades colonizadas
Desde o século XIII o sistema de servidão feudal vinha sendo ruído na Europa para
dar lugar a um novo modo de produção e organização social - o capitalismo. Para os povos
e terras do Sul global, particularmente, como hoje são localizados os países da América
Latina e África, a instalação desse novo sistema passou a se dar a partir do século XV e
implicou na invasão de suas terras nativas, extrema opressão de seus corpos e exploração
de seu trabalho, e na apropriação de suas riquezas naturais, num processo traduzido por
Aníbal Quijano (2005) como colonialidade do poder.
Isso significa que a estruturação do capitalismo global somente foi possível a partir
da articulação de um conjunto de estratégias adotadas pelos impérios europeus, que
distinguiria e hierarquizaria os povos e nações, com base em critérios que depois, se
evidenciariam orientados principalmente pela ideia de raça e racismo (QUIJANO, 2005).
Tais estratégias incluiu a constituição do imperialismo europeu, a começar pela
proeminência de Espanha e Portugal, embora por trás dessas potências estivesse a
Inglaterra (SANTOS, 2001), a implantação de políticas mercantilistas e, principalmente, a
colonização do chamado “novo mundo”.
Tomando o caso brasileiro é importante não perder de vista que o processo de
exploração forçada e cativa de mão de obra indígena e, sobretudo, negra africana, através
do regime de escravidão na agricultura, mas também nos trabalhos de comércio e
domésticos no interior dos lares, realizados durante os quase quatro séculos que durou esse
regime na colônia, eram já parte do mesmo processo de estruturação do sistema mundi
(QUIJANO, 2005), parte da engrenagem do modo de produção capitalista que aqui se
desenvolveu.
Mas, o desenvolvimento das forças produtivas e mesmo a necessidade de
organização do trabalho para a consolidação desse novo sistema, com o assalariamento e a
exploração da mais valia, fez soprar novos ventos na Europa, levando o capitalismo a outro
patamar, com a chamada Primeira Revolução Industrial no final do século XVIII. Esta se deu
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inicialmente na Inglaterra e se estendeu a outras partes do mundo posteriormente, exigindo
para isso, a reorganização das sociedades, inclusive as coloniais nas Américas.
Em razão desse processo, que além do imperialismo europeu e colonização das
Américas, teve o liberalismo como marcadores, passou a ser urgente a disponibilidade de
força “livre” para o trabalho, capacidade de compra e consumo de mercadorias e,
obviamente, aumento de produtividade/exploração e lucro, circunstâncias somente possíveis
com a constituição de um mercado de trabalho regular.
Adequar as colônias europeias a esse novo estágio do capitalismo, criando uma
força de trabalho livre, ainda que a mantendo na contraditória situação de subjugada, era a
tarefa naquele momento. Por isso, um conjunto de rupturas no interior das sociedades (no
âmbito das práticas e relações sociais), assim como na estrutura do Estado se fizeram
necessárias, sendo que este último, nesse contexto, deveria se reorganizar para favorecer a
acumulação primitiva e fomentar o desenvolvimento do novo sistema (MARX, 1982).
A formação do mercado de trabalho no Brasil no século XIX
Enquanto a Europa experimentava a “revolução na indústria” no século XVIII, o Brasil
colônia ainda vivia sob as relações de trabalho escravo. Como um regime de trabalho
forçado e cativo baseado na violência, extenuação da capacidade física e expropriação dos
corpos negros, esta escravização, majoritariamente dos povos africanos, imprimiu um
padrão de trabalho marcado pela regularidade, disciplina e fixação dos escravizados/as ao
território. Tais elementos se mostraram depois, fundamentais à estruturação do próprio
mercado de trabalho, no novo sistema de produção (capitalismo).
Nesse sentido e, para o que queremos refletir neste estudo, é relevante perceber que
a escravização negra contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da agricultura e a
economia, mas também, para o equilíbrio das relações familiares no interior das colônias.
Isso se fez através da presença subjugada e trabalho doméstico cativo da pessoa da criada,
no geral, uma mulher negra escravizada que executava trabalhos no interior das casas das
famílias dos estratos médios e altos no campo ou nas cidades.
Isso é relevante porque no contexto colonial, a família ocupou um lugar central na
dinâmica social e reproduziu o modelo patriarcal europeu, ainda que com algumas nuances.
Nesta assimilação, o patriarca tinha proeminência e poder sobre todas as pessoas e coisas
nos seus domínios territoriais, sendo a família, e não o indivíduo ou o Estado, segundo
estudos iniciais, a instituição que produziu riquezas, ampliou territórios e delimitou os
contornos da colonização ao definir, inclusive, a justiça, a política e até, a configuração da
vida religiosa.
Evidentemente que este quadro se refere às famílias brancas aristocráticas, já que
esta não era a situação dos outros arranjos familiares ali existentes, somente visibilizados
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em estudos mais recentes (SAMARA, 1987). De toda forma, reflexões como os de Da Matta
(1987) sustentam que, para além ou, apesar disso, o patriarcado não somente predominou
como modelo de família na sociedade colonial, determinando tal universo a ponto de se
sobrepor ao próprio Estado, como serviu de referência para os demais desenhos familiares
nesse período.
Mas é preciso atentar que esse modelo já implicava numa divisão sexual do trabalho
em que às mulheres era atribuído a organização e o cuidado da casa e da família, por meio
de um trabalho reprodutivo no interior dos lares e, ao homem, a provisão material da
mesma, através do trabalho produtivo fora de casa.
Ocorre que no Brasil colônia ter pessoas escravizadas sob seu domínio era símbolo
de distinção, e as famílias dos estratos médios e altos, do campo ou da cidade, ostentavam
pessoas escravizadas para realizar trabalhos nas lavouras, trabalhos domésticos (portas
adentro) e/ou outros serviços fora de casa (portas afora), que não queriam realizar ou que
lhes trariam vantagem econômica. Nesse sentido, a presença das criadas no interior dos
lares brancos naquele contexto em que a acumulação capitalista nas colônias se dava a
partir da extração de excedentes, com a exploração máxima do trabalho escravizado negro,
demonstrava o papel daquele sujeito (criadas), na conformação da estabilidade daquele
sistema.
E sendo as criadas, majoritariamente mulheres negras, a quem eram repassadas as
atribuições das senhoras da casa/família, segundo a divisão sexual do trabalho, denotavase já ali, uma complexa articulação entre relações raciais, de gênero e de classe,
conformando não somente essa ocupação, mas as relações familiares e o próprio
capitalismo em instalação, mesmo que não se vislumbrando naquela ocasião, em todas as
suas nuances, a clássica configuração de classe do capitalismo (operário/burguesia).
O que queremos dizer ao final é que o regime de escravização das pessoas negras
contribuiu para garantir a regularidade e a disciplina dessas pessoas para o trabalho. E,
particularmente, o trabalho das criadas no interior dos lares brancos abastados foi
determinante no equilíbrio das famílias que, ao se constituir como a instituição estruturante
do padrão de colonização no Brasil, no limite, também contribuiu à estabilidade do próprio
sistema/nação.
Com a abolição da escravidão e o fim do Império no Brasil no final do século XIX, por
força da necessidade externa de desenvolver a nova etapa do capitalismo também nas
colônias, o país, agora uma República, ingressou nesse novo cenário mundial sob a
orientação das ideias marcadoras da época - modernidade, higiene, ciência e normalização.
E obviamente, sofreu a influência de uma das principais concepções do pensamento
europeu conformadora do capitalismo, ratificando a centralidade da família na estruturação
dessa nova sociedade, conforme elaboração de Perrot (1997a),
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A família, átomo da sociedade civil, é a responsável pelo
gerenciamento dos ‘interesses privados’, cujo bom andamento
é fundamental para o vigor dos Estados e o progresso da
humanidade. Cabe-lhe um sem número de funções. Elemento
essencial

da

produção,

ela

assegura

o

funcionamento

econômico e a transmissão dos patrimônios. (...) Cadinho da
consciência nacional, ela transmite os valores simbólicos e a
memória fundadora. É a criadora da cidadania e da
civilidadade. A ‘boa família’ é o fundamento do Estado.

Mas, se a família continuava central na nova forma de organização social, a sua
configuração assumia o moderno padrão de família nuclear burguesa que, mantendo-se
influenciada pelo modelo patriarcal, delimitou o público do privado, distinguiu e hierarquizou
responsabilidades e poder entre homens e mulheres e naturalizou essas desigualdades,
estabelecendo o controle sobre essas últimas. Atentemos, todavia, que estamos tratando,
uma vez mais, de um tipo de arranjo familiar que não se refere aos despossuídos/as e
expropriados/as que, naquela ocasião já se caracterizava por ser um contingente
basicamente de negros/as, mas às famílias burguesas, em sua maioria, brancas e
proprietárias.
Seja de que modo for, segue importante reconhecer, mesmo diante do silêncio da
história, que sendo a família (burguesa) um elemento também determinante da sociedade
capitalista, a manutenção da estabilidade desta instituição era fator fundamental à
manutenção da estabilidade do próprio sistema. E parte considerável do que engendra essa
condição de equilíbrio está, nesse modelo, sob a responsabilidade das mulheres, tanto no
que diz respeito aos elementos ‘morais’ (controle do corpo, sexualidade e reprodução) como
aos materiais (realização das tarefas domésticas e cuidados com a família).
Ora, nesse novo contexto, nas famílias mais abastadas no pós-abolição, a presença
das criadas, em sua maioria ex-escravas, para realizar as tarefas domésticas delegadas das
senhoras/patroas, foi sem dúvida e segue assim até os nossos dias, fator de equilíbrio
dessa unidade e do sistema como um todo, se pensamos em termos de escala.
O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo o que demonstra o mal
estar que a ideia de liberdade dos povos escravizados significava para a elite local. Para
estas o fim do cativeiro, a impossibilidade de controle e submissão daquela massa humana
negra e a “autonomia” que a condição de pessoa livre permitiria, em se considerando a
possibilidade da venda da força de trabalho sem a mediação de nenhum mecanismo,
suscitou o medo naqueles, de que os ex-escravos não mais se sujeitassem ao trabalho
regular como antes, e instalassem uma crise na produção, causando uma ‘desordem’ na
economia e no conjunto do sistema. E, como sabemos que o trabalho no capitalismo é um
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elemento central à exploração da mais valia, produção e acumulação de riqueza, e que a
maioria dos corpos disponíveis para o trabalho agora eram corpos negros, mesmo com o
início da imigração europeia, não pareceu tão estranhas as iniciativas de criminalização da
vadiagem, vagabundagem e mendicância, em voga desde o século XVI, coagindo os e as
que não tinham trabalho, a procurá-lo sob pena de ser sujeitado/a a prisão.
De qualquer forma, para a instalação do modo de produção capitalista era
necessário a formação de um mercado regular de trabalho e, para isso, era preciso que o
trabalho fosse livre. A questão então consistiu em como fazer a transição do trabalho
escravo para o trabalho livre? Como fazer para que os ex-escravos/as, agora “autônomos”,
se submetessem a regulação, a uma autoridade privada novamente, numa relação que
deveria mantê-los/as num grau adequado de dependência, sem prejuízo da riqueza pública
ou privada, principalmente?
Esse desafio se justificava diante do receio de que a abolição suscitasse nos exescravos/as, o ímpeto de ameaçar o direito de propriedade dos ex-senhores e a ordem
vigente, materializada numa suposta recusa ao trabalho. Isso fez com que o processo de
transição do regime escravocrata ao trabalho livre no Brasil ocorre com o máximo de
controle possível por parte do Estado e que a abolição se sucedesse de forma mais lenta e
gradual possível. Nessa linha, o Estado utilizaria de seu aparato de segurança, da coerção,
violência física e moral sobre a massa de ex-escravos/as e também, pobres livres, para
forçá-los ao trabalho, como mecanismo de proteção dos interesses das classes dominantes.
O processo gradual de abolição se inicia com a vigência da Lei de Terras e a Lei
Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro a partir de 1850, constituindo as bases
legais para a formação do mercado de trabalho no Brasil. Anos depois, a Lei do Ventre Livre
(2.040/1871) definiu que o ventre das escravizadas a partir daquela data seriam livres e não
mais iriam reproduzir pessoas cativas. Esta lei também estabeleceu o controle da população
escravizada pelo Estado, com o procedimento de matrícula de todos os escravizados/as do
Império, assim como a preocupação de coibir a vadiagem e o disciplinamento do corpo
negro a alguma ocupação ou serviço regular.
Na mesma perspectiva seguiu a Lei dos Sexagenários (3.270/1885), que se
preocupou em reforçar a disciplina para o trabalho, mantendo o liberto/a com mais de 60
anos, por 5 anos adicionais sob o poder do ex-senhor, em troca de alimentação e vestuário,
sujeitando-os ao enquadramento como vagabundo e a apreensão da polícia para ser
empregado em trabalhos públicos ou colônias agrícolas, caso se ausentasse de seu
domicílio (Brasil: 1886).
Além disso, esta lei reforçou o poder da polícia sobre os corpos negros ao definir que
o liberto/a encontrado sem ocupação seria coagido a se empregar no prazo definido pela
polícia e, se terminado o prazo sem que isso se realizasse, seria enviado ao Judiciário para

26

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

que fosse obrigado a empregar sua força de trabalho, sob pena de prisão, inclusive com
trabalho em caso de reincidência.
Posteriormente, a tarefa de regular o trabalho livre dos escravos e também das
pessoas livres, foi transferida aos municípios pelo Governo imperial, tendo aqueles tentado
empreendê-las em muitas localidades ao instituir as chamadas posturas municipais,
legislações que visavam disciplinar, regular e coagir a força de trabalho livre agora em
ascensão.
Finalmente a Lei Áurea (3.353/1888) extinguiu formalmente a escravidão no Brasil.
No cenário pós-abolição de criminalização da ociosidade, vadiagem e mendicância
que se articulava com a presença de uma massa de negros e negras agora libertos, e na
ausência total de políticas que pudessem garantir a integração dessas pessoas às relações
de trabalho capitalista que passaram a configurar o desenvolvimento do novo sistema na excolônia, os trabalhos manuais, desde sempre executados por essa população negra, e em
particular, o trabalho doméstico realizado no interior dos lares brancos, se constituiu como
um dispositivo. Às libertas representou uma alternativa à sobrevivência da família negra
diante da situação de abandono em que foi colocada, assim como uma estratégia para se
manter na legalidade. Para as elites dominantes significou não apenas um modo de manter
sua distinção, mas se constituiu numa solução para um problema urbano ligado a vadiagem,
já que fixava o/a trabalhador/a a um lugar e à uma autoridade privada.
Regulação do trabalho doméstico no pós-abolição
Como no processo de conformação do mercado de trabalho para o capitalismo
coube ao Estado a tarefa de intervir nas relações sociais para garantir a disponibilidade
dessa força de trabalho e o achatamento dos salários, o Estado brasileiro, quer seja no
Império ou na República, lidou com esta questão social transformando-a num problema
criminal, disponibilizando não mecanismos protetivos ao trabalho e ao trabalhador/a, mas
ações de repressão contra estes/as, via aparelho policial e judicial. O discurso e a prática
jurídica foram instrumentos desse projeto ambíguo de integração da população negra agora
liberta, e até dos pobres livres, ao capital. Tais práticas estavam determinadas pelos
significados da escravização e os sentidos de hierarquização social no Brasil colônia.
Apesar de necessários à reprodução social, os trabalhos manuais, onde os serviços
domésticos se inserem, foram marcados com o signo de aviltante, negro, sujo e até mesmo
não-trabalho, por uma lógica perversa de naturalização da relação escravocrata que obrigou
pessoas escravizadas ao trabalho manual. E foi, ao final, a população negra que suportou o
peso dessas representações no pós-abolição, a observar por uma certa desidentificação
do/a imigrante com esse trabalho, mesmo que tenha se submetido a ele, e o número
relativamente superior de mulheres negras no seu exercício nesse período.
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Sobre isso, vale perceber o processo de imigração europeia as medidas
encarregadas de estimular a participação dessas pessoas nos serviços domésticos no
Brasil. Diferentemente da população negra liberta, que era constantemente colocada sob
suspeita e identificada como criminosa, à imigrante, as medidas eram no sentido de
disseminar um discurso que as/os valorizava como branco, honesto, civilizado e ordeiro
(MATOS, 1994).
Evidentemente que o trabalho doméstico não existe por causa da escravização,
todavia, pelo menos no Brasil, esse processo deixou marcas indeléveis na organização
dessa ocupação no pós-abolição, que se atualizaram pela presença das criadas e
posteriormente, trabalhadoras domésticas. Ademais, se considerarmos que as negras livres
compartilharam com as brancas pobres a condição de pertencimento a mesma classe de
empobrecidas, justamente o lócus que fornece a mão de obra para os serviços domésticos
nas famílias mais abastadas (KOFES, 2001) acrescentaria que não somente cor e classe
concorreram (e concorrem) para a desvalorização do trabalho doméstico, mas a articulação
com a própria condição de gênero
O receio da elite dominante, os ex-senhores de escravos/as, de perder totalmente o
controle sobre a população negra e sobre o trabalho por esta realizado, inclusive no interior
de suas famílias, se materializou no fantasma do colapso da economia e da desordem
social, circunstâncias que os assombrava desde 1870. Não ter mais escravos gerou o temor
da instabilidade e o risco de perder os rumos da vida doméstica e, em última instância, da
vida da nação (SILVA, 2011). Assim, um clima de insegurança e suspeição sobre a
população negra surgiu momentos antes da abolição e nos primeiros anos após ela, de igual
modo o interesse, nas palavras do próprio Ministro da Justiça em 1882, de “moralizar a
classe dos servidores domésticos e garantir o bem estar da população que lhes proporciona
meios de subsistência” (GRAHAM, 1992).
Isso ficou expresso na engajada atuação de vários sujeitos entre intelectuais,
médicos e autoridades públicas ligadas à imprensa e aos setores patronais, que insistiram
em fazer uma ligação direta entre os criminosos das cidades e os criadas/as. Para esta elite
dominante, o grande percentual de delitos que ocorriam nos domicílios era facilitado pelas
trabalhadoras domésticas. E essas ideias iam tomando a forma de verdade pela ação da
imprensa e suas várias publicações sobre situações de roubo de domicílios atribuídos às
domésticas, aliado ao alto percentual de encarceramento dessas mesmas mulheres nesse
período no Rio de Janeiro, então capital do Império (SOUZA, 2015).
Esse receio de desordem não existia apenas no âmbito da macroeconomia, mas no
interior dos lares também, já que a relação entre criadas e patrões era marcada por
desconfianças e expectativas mútuas, exigindo das primeiras cada vez mais garantias de
que eram honestas e trabalhadoras (GRAHAM, 1992). Nesse sentido, a necessidade de
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regulação, ou melhor, de agravamento na prática, das medidas reguladoras desses corpos e
atividades, era mediada pela ideia de manutenção de uma suposta paz doméstica, bastante
romantizada durante o período escravocrata, e supostamente colocada em questão no
período pós-abolição.
Ademais, era alimentado por ideias preconcebidas, mas, amplamente difundidas pela
imprensa, de que havia uma extrema rotatividade das trabalhadoras domésticas nos lares e
que era necessário se precaver da criminalidade, do cultivo da sujeira e da promiscuidade.
Tais ‘atitudes’ eram frequentemente atribuídas à ‘natureza’ dos pobres, embora
aparentassem ser muito mais representações que designavam em particular, a população
recém liberta negra, já que esta era a maioria das que estavam na condição de pobreza.
Merece atenção também, a predominância do pensamento higienista da época e do
poder médico. Havia forte preocupação e medidas sanitaristas para evitar que as famílias
burguesas e brancas se contaminassem fisicamente com doenças transmissíveis por
aquelas em situação de pobreza. Nesse sentido, vejamos o caso da suspeição e forte
controle sobre as lavadeiras e principalmente as amas de leite. Para autoridades médicas
de então, todas as criadas inspiravam o contágio pela sua presença no seio da família, mas
as amas de leite eram percebidas como as domésticas mais perigosas, porque tidas como
“viciosas” e quase um mal necessário, já que se tratava de figuras determinantes dos
costumes das famílias à época (SILVA, 2013). Mas também havia o receio das famílias
serem influenciadas moralmente por aquelas trabalhadoras que, como mulheres, negras e
pobres, carregavam o signo da promiscuidade, depravação e do domínio de saberes
proibidos, pois comumente eram vistas como pessoas “viciadas”, “desonestas”, “imorais” e
que cometiam toda sorte de crimes como “roubos”, “especulações” e “depravações”
(SOUZA, 2013).
Outras permanências também eram significativas e justificavam o medo das classes
subalternas pela elite. E uma delas era a manutenção da ideia de que as libertas seguiam
incapazes de gerir suas próprias vidas autonomamente, sendo necessário uma ação de
controle, principalmente moral, e até mesmo de tutela, por parte daqueles/as que as
estavam contratando. Nesse sentido, inúmeras foram as iniciativas, muitas vezes até
violentas, de controle moral sobre as vidas das criadas por seus patrões.
Essa atitude se encaixava perfeitamente na exigência imposta à classe trabalhadora
de adoção de novo comportamento para se adequar à nova configuração do mercado de
trabalho capitalista, a partir da abolição, imigração e república. Isso significava que os
trabalhadores/as não tinham apenas que se disciplinarem para o trabalho, nesse caso, para
o trabalho doméstico, mas seus corpos precisavam ser “docilizados” para se comportar da
forma esperada, ou seja, submissa, ordeira, higiênica e eficiente. Todavia, aqui há uma
singularidade, os corpos negros já haviam sido “docilizados” pela escravização. Tratava-se
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agora, muito mais, de governar aqueles corpos mantendo-os sob seu domínio. O objetivo foi
sempre o de eliminar qualquer sinal de movimentação social que suscitasse qualquer grau
de resistência negra. Mais que docilizar, o projeto era esmagar, oprimir até sorver o último
fio de dignidade dessa humanidade recém-liberta.
Por fim e não menos importante, no pós-abolição foi necessário submeter os
trabalhadores/as ao processo de regulação das várias profissões, tanto para a constituição
do mercado de trabalho na nova ordem social, como para favorecer a provisão de fundos
para os poderes públicos municipais, via cobrança de impostos sobre as profissões
(MATOS, 1994).
Então, todo esse emaranhado de discursos e situações se articularam em torno de
uma quadro de “desordem” e “crise das criadas”, supostamente suscitado pela abolição, e
criaram as condições às inúmeras tentativas de regulação do trabalho dos ex-escravos/as e,
nesse particular, dos serviços domésticos realizados no interior dos lares, para que, nas
palavras do então intendente do Rio de Janeiro na defesa de seu projeto de
regulamentação, “(...) a classe dos serviços domésticos, hoje completamente sem corretivo,
sem ao menos estar sujeita a certas medidas policiais, possa melhorar de alguma forma
(...)” (SOUZA, 2015).
Segundo Maciel Henrique C. da Silva (2011), até pelo menos 1880 o trabalho
doméstico, exercido por nacional ou estrangeiro/a no Brasil, esteve livre de qualquer tipo de
regulação legal, incluindo ai o Código Comercial do Império de 1850, considerada a principal
legislação sobre contrato de trabalho de pessoas nascidas no Brasil. A explicação do
parecerista José Martiniano de Alencar, integrante da Seção de Justiça do Conselho de
Estado, ao ser consultado pelo Império sobre a ausência de regulamentação dos contratos
das criadas no Código Comercial em 1860, também citada pelo autor, é bem elucidativa
dessa questão:
A única exceção que devia ter essa regra era a da
domesticidade ou criados de servir, cujo contrato parece-me
entrar nas atribuições da polícia administrativa. Esse ramo de
serviço, porém, ainda não foi organizado entre nós.

Assim, por força dessas circunstâncias, iniciativas de regulação surgiram em várias
cidades do Império e até mesmo na República no período pós-abolição, com o objetivo de
normatizar a relação de trabalho e as práticas entre criados/as e patrões. Eram os
chamados Códigos de Posturas Municipais cujos principais objetivos foram mesmo os de
manter uma identificação precisa dos trabalhadores, incluindo sua condição de saúde, lugar
de moradia e nascimento e ocupação (SILVA, 2011). Logo ficou patente que o sentido

30

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

dessa regulamentação era não somente o de identificar com precisão as classes
trabalhadoras, mas o de vinculá-las a uma relação de trabalho para viverem sob a
subordinação e vigilância de um sujeito privado e integrante das classes dominantes
(SILVA, 2011), a quem o Estado deveria proteger.
Vários estudos apontam a existência de Códigos de Posturas nas cidades de
Desterro (RS), São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. No geral, esses instrumentos
foram elaborados nas Câmaras, aprovados pelas presidências das províncias e exigiam a
inscrição ou matrícula de todos/as os trabalhadores/as “de servir” em livro da Secretaria de
Segurança Pública fornecido pelas Câmaras, além da obrigação de utilização de uma
caderneta como condição para o exercício da profissão. Além disso, tais códigos dispunham
sobre as obrigações e direitos de patrões e empregados, embora ficasse mais evidente a
marca protetiva dos primeiros.
No Rio de Janeiro o projeto de lei previa que o registro fosse feito mediante a
apresentação de atestados de boa conduta dos criados, emitidos por autoridades ou
pessoas que gozasse de respeitabilidade, devendo estas conter os dados pessoais dos/as
trabalhadores/as (nome, nacionalidade, sexo, idade, cor, estado civil, sinais característicos,
residência e especialidade ou profissão), e que os trabalhadores/as deveriam portar
caderneta de identificação (SOUZA, 2015).
Já em São Paulo, a regulamentação dos contratos entre patrões e criados não era
novidade, uma vez que o Código de Posturas e o regulamento do Serviço Sanitário já
previam a responsabilidade de ambos.

Mas diante da ineficácia desses, novo projeto

aprovado em 1914 obrigava a inscrição dos criados/as na Prefeitura e, para estes obterem a
matrícula, precisariam apresentar atestado de saúde e bom comportamento emitido por
autoridade policial ou judiciária, após o qual receberiam uma carteira de identidade que
conteria a descrição de sua trajetória de vida e trabalho, conduta moral e perfil de saúde,
além de anotações sobre data de entrada e de saída do emprego e salário estipulado
(MATOS, 1994).
Em Salvador, as Posturas sobre locação e serviço doméstico foram aprovadas com o
objetivo de obrigar as pessoas livres ou libertas que se ocupavam como cozinheiros,
copeiros, lacaios, cocheiros, jardineiros, moços de hotel, casas de pasto e hospedarias,
costureiras, engomadeiras, amas secas, amas de leite e pessoa de qualquer serviço
doméstico a se matricularem na Secretaria de Polícia como criados/as, quando desejassem
prestar serviços em troca de salários1.

1

Arquivo Histórico da Prefeitura municipal de Salvador In: SILVA, Maciel Henrique C. Domésticas
criadas entre textos e práticas sociais: Recife e Salvador (1870-1910). Tese de Doutorado
PPGDH/UFBA. Salvador, 2011.
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Após a inscrição os trabalhadores/as receberiam uma caderneta contendo 24 folhas
adicionais onde, além dos registros constantes na matrícula, a autoridade policial poderia,
discricionariamente e, a pedido ou não de quem tivesse interesse, fazer outras anotações.
Por fim, no Recife também foi aprovado um “Regulamento de Posturas a toda
pessoa de condição livre (criado de servir)” em 1887 cujo objetivo era submeter os
criados/as de servir, aqui entendido qualquer pessoa livre que tiver ocupação como moço de
hotel, hospedaria ou casa de pasto, cozinheiro, engomadeira, copeiro, hortelão, moço de
estribaria, ama de leite, ama seca, costureira e ou qualquer serviço doméstico mediante
salário, à obrigação de inscrição junto a Secretaria de Polícia para o exercício da profissão.
A única exigência para esta matrícula era que o trabalhador/a demonstrasse ser livre,
através de atestado de pessoa abonada.
Aqui também os trabalhadores/as eram obrigados a portar uma caderneta de
identificação onde, além do registro dos dados pessoais, havia em torno de 20 folhas
adicionais para registros eventuais, podendo-se colocar nome e domicílio da pessoa cujo
serviço o criado/a estiver ou for destinado/a, além dos nomes dos/as responsáveis do
criado/a, caso esse fosse menor.
Com essa mesma perspectiva, em 1927, durante a gestão de um chefe de polícia no
Recife, chamado Eurico de Souza Leão, foi instituído um serviço intitulado “Locação de
Domésticos”, criado para possibilitar a vistoria de trabalhadores/as domésticos/as por parte
da polícia. A estratégia consistiu de, num só instituto, permitir ao aparelho repressor do
Estado manter o controle sobre a população “suspeita”, no final, facilitando e/ou melhor
direcionando o processo de “distribuição” da punição sempre que a situação exigisse, e a
“necessária” prevenção das famílias das camadas abastadas, dos perigos das doenças e
criminalidades “naturais” a esses/as trabalhadores/as,
Não se trata tão só da garantia de sua probidade, da facilidade
que terá a Polícia em encontrar o empregado culpado de um
acto deshonesto. Muito mais proveitosa é a observância dessa
exigência policial quando se reflecte na possibilidade, sempre
realizável, de se admitir ao convívio íntimo da família uma
2

pessoa sofredora de moléstia incurável e contagiosa (APEJE) .

Para esse serviço “protetivo” às elites da ocasião, contava-se com a bem sucedida
articulação entre os órgãos do Estado, pois a Inspetoria Geral de Polícia, a quem competia
Relatório da Chefia de Polícia sob a guarda do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
(APEJE), gentilmente compartilhado pela Pesquisadora e Profª Manuela Abath, do curso de Direito da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

2
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fazer os registros e emitir as cadernetas com as anotações sobre os trabalhadores/as (perfil
e relações de trabalho), era auxiliada pelo Departamento de Saúde e Assistência Pública,
que se encarregava de examinar os/as domésticos/as para verificar sua sanidade. Dados do
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano em Pernambuco (APEJE) dão conta de que
entre agosto a dezembro de 1927, pelo menos 3.269 trabalhadores/as domésticos/as foram
vistoriados3.
Os sentidos da regulação do trabalho doméstico no século XIX e as nuances da
repressão policial às populações pobres e negras no Brasil
Fica nítido nesses mecanismos de regulação, quer nas legislações que graduaram a
abolição antes de 1888, quer nas que forçaram a inserção dos corpos livres num regime de
trabalho regular, para manter os intentos de dominação das camadas dominantes e
favorecer as condições da nova fase do sistema capitalista, um emaranhado de
circunstâncias, discursos, crenças, iniciativas (e dentro dessas omissões), que somente
foram possíveis pela complexa articulação das realidades e das relações ali de gênero, raça
e classe social.
Mas analisemos por partes. Perguntemo-nos por que o trabalho livre suscitava a
ideia de “desordem”, de colapso e de crise para a classe de ex-senhores de escravos/as. De
certo modo, haveria um fundo de razão no receio destes de que os libertos/as não mais se
sujeitariam ao trabalho. Nos parece, entretanto, que a questão não seria um temor a uma
simples desobediência civil à obrigação do trabalho. Tratava-se da possibilidade real de que
estas pessoas não mais se submeteriam a relações de trabalho sob as mesmas bases
iníquas de antes, já que o cerco legal montado com a criminalização da vadiagem,
mendicância e vagabundagem, não os/as permitiria simplesmente escapar ao trabalho.
Ademais, a história não se dá por um simples ato de vontade individual, embora a
orientação liberal do capitalismo naquela ocasião, assim como hoje, fizesse crer. Às
pessoas, recém saídas de uma relação escravocrata e jogadas às ruas à própria sorte, para
parafrasear Steve Biko4, sem nenhuma política de integração com dignidade por parte do
Estado, não sobrava alternativa. Elas não tinham “condições de negociar sua própria vida”
num mundo cuja lógica era a da hierarquia baseada na ideia de raça. Isso significava que
para sobreviver, à exceção daqueles/as que puderam viver a experiência societária do

3

Idem.

4

“Negro, você está por sua própria conta” era o lema do Movimento de Consciência Negra (BMC)
surgido no interior da Organização dos Estudantes Sul-Africanos (SUSA) do qual o estudante de
Medicina Steve Biko fazia parte e replicou no seu artigo “A consciência negra e a busca de uma
verdadeira humanidade” (BIKO, 1973).
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quilombo, teriam que se inserir ainda que marginalmente em qualquer relação de trabalho
daquele mundo que continuava a não lhes pertencer.
Observemos a imposição legal, inclusive nas próprias Posturas Municipais, para que
os libertos/as contratassem seus serviços sob pena de enquadramento em situação
criminosa (vadiagem), como que tal situação apenas dependesse de seu esforço pessoal,
tal como hoje é corriqueiro pensar. Mas, fazendo um paralelo com as dinâmicas sociais
contemporâneas sobre a população negra, nos parece que a obrigação do trabalho (como o
contrário da vadiagem) não era uma simples imposição da sobrevivência física, mas da
criminalização do ócio e, no limite, uma medida para cercear a liberdade de circulação dos
corpos negros pelas ruas das cidades, ou seja, se poderia ocupar o espaço público mas,
desde que isso fosse a pretexto de uma ocupação profissional.
Só que as novas bases do mercado de trabalho exigiram corpos docilizados. Os
trabalhadores/as livres não apenas deveriam ser disciplinados para o trabalho como
precisariam se deixar explorar, o que significava a assimilação deles e a cobrança sobre
eles, de valores e atitudes modernas como higiene, eficiência, ordem e, obviamente,
submissão. Entretanto, dos corpos negros se exigia mais, era preciso a subjugação total até
o limite da desumanização, da perda total da dignidade. Não era apenas necessário
docilizá-los, era preciso esmagar aquela alteridade. Todos esses são elementos que
influenciam o sistema de justiça e segurança ainda hoje e contribuem para conformar ideias
sobre o que é lícito, aceitável, normal, punível, etc., do contrário, o que autorizaria a polícia
brasileira, num dos recentes episódios da história da manifestação estudantil contra o
aumento das passagens de ônibus, a conter e, nesse ato, cortar os cabelos (dreds) de um
estudante negro que participava da manifestação?
A ameaça ao status quo que essa paradoxal situação de rebeldia dos libertos/as
representava exigia medidas drásticas, como a ideia de “classes perigosas”, que caiu como
uma luva à situação das populações empobrecidas e, particularmente negras, não por
acaso, majoritariamente também pobres naquele período como hoje. Para as classes
dominantes, a situação de pobreza e carência material fazia das pessoas seres perigosos,
transformando-os em ameaças. Ademais predominava nessa mesma ocasião, as ideias
racistas difundidas por Nina Rodrigues de que os africanos e mestiços, raças inferiores,
eram delinquentes natos. Para ele, a delinquência era determinada pela raça e não, pelo
livre arbítrio ou as condições sociais (SILVA JR, 2006).
Também a intitulada indolência da população mestiça, traduzida como uma
compulsão genética para o ócio, segundo o mesmo autor, era uma determinação da raça.
Por isso, não pareceu ser estranho o processo de criminalização da mendicância e
vadiagem, apenas recentemente revogada do Código Penal Brasileiro.
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Obviamente que a situação de pobreza, não compreendida como um fato produzido
socialmente, também não era pensada como um problema que contribuía para o aumento
da tensão social e da ocorrência de determinados crimes, muito menos que era produzido
diante da ausência do Estado e agora, a presença do mercado. Muito pelo contrário, o
estabelecimento de uma relação direta entre o “sujeito pobre” e práticas criminosas
naturalizou a ideia de que os pobres são perigosos.
A difícil equação, mas que não dá para perder de vista é que essa camada pobre e
mal quista da população era majoritariamente constituída por pessoas negras recém libertas
da escravidão, pessoas que agora carregavam em seus próprios corpos (a negritude) os
atributos do atraso, incivilidade (selvagem) e “menoridade” da própria nação, conforme as
ideias eugenistas da época. Fundamental então, do nosso ponto de vista, reconhecer no
elemento racial a síntese que forneceu os contornos ou que deu sentido ao paradigma “classes perigosas”, e as atitudes que lhe forneceram justificação – a suspeição,
criminalidade, repressão e encarceramento.
Assim, tais articulações das representações justificaram o estigma da criminalidade
atribuído a população negra e autorizaram a ostensiva suspeição sobre esses sujeitos,
mecanismo presente até nossos dias e amplamente utilizado pela sociedade em geral, mas
sobretudo, pelo aparelho repressor policial e judiciário do Estado, para vigiar e controlar os
corpos insubmissos. É parte do engendramento do capitalismo/racismo a produção de
corpos expropriados para serem corrigidos para o capital, por meio do encarceramento e/ou
até mesmo descartamento, quando não mais interessar ao sistema.
As ideias higienistas de promiscuidade e depravação vinculadas às trabalhadoras
domésticas

naquele contexto foi outra face dessa estratégia. Tais ideias justificaram o

controle moral dos patrões sobre seus corpos e vidas e a necessidade de regulação legal
dessa ocupação, no limite, funcionando como regulação desse sujeito (trabalhadoras).
Interessante aqui notar que esses estereótipos eram atribuídos apenas às criadas e o tipo
de controle passava por um juízo moral, muito corriqueiro naquela época e ainda hoje,
quando se trata de mulheres.
Essas circunstâncias permaneceram como pre(conceito) no interior do aparelho
repressor do Estado, se conformando a partir de juízos morais, muitas vezes sobre
projeções em torno de supostos modos de vida, e definindo os destinos dos sujeitos. É o
que acontece com as inúmeras situações de injustiça e aprisionamento determinados a
partir da desqualificação da condição de gênero das mulheres, com base na

ideia de

“mulher honesta” por exemplo, vigente até bem pouco tempo na prática jurídica nacional.
Paradoxalmente, esses estigmas conviviam com uma visão de que os recém
libertos/as eram incapazes para gestar suas próprias vidas por si mesmos, em razão da
pouca escolaridade e outras condições, o que exigia não somente ações de controle, por
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parte de seus contratantes, mas de tutela. Tal pensamento dava margem a situações de
abuso e a uma verdadeira invasão nos modos de vida privados desses trabalhadores/as.
Não foi a toa a abertura para possíveis abusos a ser cometido pela autoridade policial diante
do poder discricionário que as regulamentações davam a ela, no processo de registro dos
trabalhadores/as.
Outro elemento que merece reflexão é a imagem de desordem que a pessoa negra
encarnava, plasmada no nosso imaginário social e jurídico. Atentemos que a desordem de
que falamos aqui é diferente da refletida no início desse tópico. Trata-se do corpo negro
circulante ser percebido, inclusive no imaginário das camadas superiores, no pós-abolição,
como um corpo deslocado, fora do lugar, portanto, um corpo cuja rota precisa ser
reordenada pra não ser um ser/corpo presente... Porque será que um aglomerado de jovens
negros/as é uma realidade que amedronta?
Por fim, fica evidente o veio liberal embutido nas regulações, com a atribuição da
responsabilidade individual pela inserção dos libertos/as na dinâmica (de trabalho) que ali se
inaugurava, demonstrando que todas as tentativas de regulação tinham como referência a
manutenção, o quanto, possível do status quo das camadas dominantes da sociedade.
Nenhuma iniciativa foi tomada no sentido de proteção e integração digna dos libertos/as, ao
contrário, o que houve foi uma tentativa de inclusão subordinada, responsabilização pela via
da coação e criminalização, como inserção desses indivíduos na nova ordem nacional.
Conclusão
A família se mostrou uma instituição central à estruturação do padrão de colonização
implantado no Brasil, assim como à instalação e consolidação da nova fase do capitalismo
no pós-abolição. Era, portanto, fundamental garantir a sua estabilidade que, ao final,
significaria garantir a estabilidade do próprio sistema/nação, ainda que esta família se
referisse basicamente a nuclear, branca, proprietária e, no limite, burguesa. O que a história
precisa revelar é que foram justamente as criadas, posteriormente, trabalhadoras
domésticas remuneradas, majoritariamente mulheres e negras, as responsáveis por garantir
o equilíbrio familiar naquela ocasião, assim como ainda hoje.
Ocorre que, sobre os corpos desses/as trabalhadores/as, em especial, das mulheres
e negras em sua absoluta maioria, recaiu toda uma carga de estigmas construídos sob a
influência modernizadora da Europa, que cristalizou nesses, a ideia de criminalidade,
suspeição, contaminação e promiscuidade, tudo muito orientado pelos princípios eugenistas
bastante difundidos à época, que vinculava o delito e a indolência à raça, nesse caso, a que
era marcada, a negra.
Num cenário marcado por essas ideias e pelo medo das elites (ex-escravocratas) de
perder suas riquezas/propriedades para o novo contingente de trabalhadores/as,
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majoritariamente formado pelos recém-libertos/as, agora sem controle, fez surgir a figura
das “classes perigosas” que protagonizavam “ações de desordem”. Uma boa análise vai
demonstrar que as ideias de raça, classe, mas também de gênero forneceram os contornos
necessários a essa construção, e autorizaram a necessidade do Estado “manter” a ordem
social por meio da regulação das ocupações que, na prática, funcionou como controle dos
corpos negros e policiamento dessas vidas, que não passava apenas pelo cárcere, mas,
dentre outras, pela restrição da mobilidade urbana e enquadramento das relações de
trabalho, todos mediados pelo aparelho policial.
Tal arcabouço, desde então até nossos dias, autoriza práticas como a constituição
da ideia de “suspeito/a” e, portanto, a justificação para a quebra do princípio da inocência,
do direito de defesa e da liberdade, permitindo a inscrição de seu oposto, uma espécie de
“presunção da culpabilidade” que, nos comportamentos institucionais, em especial, no
âmbito do aparelho repressor do Estado, tem contribuído para o alto grau de punição e
encarceramento da população negra, pobre e também feminina, haja vista os dados que
apontam o aumento vertiginoso do encarceramento de mulheres no país hoje. Mas há de se
pensar que também as ideias de promiscuidade, insubmissão e incapacidade, no sentido de
ausência das condições de autonomia sobre si mesma, são noções autorizativas de
controle, punição e até de encarceramento, vide a experiência das mulheres, especialmente
as relacionadas à sua autodeterminação.
Tais circunstâncias, então, parecem reforçar que as tentativas de regulação do
trabalho negro e de repressão policial dessa população até hoje, são soluções explicitadoras
de um mesmo projeto, e que tem muito mais a ver com a manutenção do status quo das
camadas dominantes brancas, proprietárias, masculinas que com as “inclinações” e/ou com
o que quer que essa população negra protagonize, em qualquer época de sua história.
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RESUMO:
Neste trabalho buscamos compreender inicialmente como se deu os avanços dos
modelos de prisões pelo mundo, analisando assim, a problemática da inserção das
mulheres nesse contexto, bem como entender as violações dos direitos que atingem as
mulheres em situação de cárcere e seus familiares. Objetivamos com essas análises
entender os danos causados a essas mulheres bem como a seus familiares, tendo em
vista que a pena “atravessa” os muros das prisões e se faz presente no cotidiano familiar
das visitantes. Diante desta realidade, entendemos que a criminalidade feminina envolve
questões diversas, como a imposição do gênero masculino sobre o feminino e os papéis
historicamente estabelecido que envolve influências do capitalismo e o do patriarcado.
Entender esses aspectos é necessário para enxergarmos a estrutura na qual a mulher
está inserida na sociedade e consequentemente com agravamentos no sistema prisional,
tendo constantemente seus direitos, embora conquistados constitucionalmente, violados.
A metodologia pautou-se numa abordagem qualitativa, e na análise hipotético dedutiva,
tendo como suporte a pesquisa bibliográfica, com base em autores como Foucault
(1984); Barata (2002); Saffioti (2004). A pesquisa utilizou-se ainda de legislações como:
O Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso e a Constituição Federal de 1988. Os
resultados do estudo revelaram que a mulher encarcerada sofre uma gritante exclusão
social, tendo sua dignidade totalmente atacada, na medida em que suas atitudes ou
escolhas contrariam os papéis sociais que lhe foram historicamente estabelecidos.

PLAVRAS-CHAVE: Mulher. Família. Cárcere. Invisibilidade. Desrespeito. Preconceito.
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INTRODUÇÃO

Cotidianamente se registra por vários sujeitos diferentes e, em todas as partes do
mundo, relatos das constantes violações contra os direitos das mulheres em situação de
cárcere e de seus familiares. Como se não bastasse, nos deparamos também com o
desrespeito a diversos artigos dos estatutos que tem como escopo defender a integridade
de crianças, adolescentes, idosos e a Constituição de 1988, mostrando que existe uma
dissonância entre o que a Lei determina e o cotidiano dessas mulheres.
Nossa análise busca então identificar as violações dos direitos sofridas pelas
presas e seus familiares, mas também, os danos causados na extensão da pena que
perpassa os muros das prisões fazendo-se presente no cotidiano familiar.
Ainda de adentrar na discussão teórica e conceitual das categorias de análise, é
importante destacar que a criminalidade feminina trás consigo a evidenciação de
questões que sempre foram marcadas pela imposição de um gênero sobre o outro no
que diz respeito à importância de determinados papéis sociais e ao poder econômico que
envolve o capitalismo e o patriarcado. Refletir acerca dessas questões é necessário para
que possamos perceber, bem como, compreender a estrutura na qual a mulher está
inserida no sistema prisional atual, em face da criminalização feminina e a sua
invisibilidade frente a alguns direitos.
Investigar o universo carcerário feminino nos remete a pensar as diferentes
situações de exclusão (social, econômica, cultural e humana) a que essas mulheres que
estão presas foram submetidas em suas trajetórias de vida, nos levando a indagar sobre
os seguintes aspectos: O que levam essas mulheres a cometerem crimes? O que se
pode esperar de uma pessoa que sofreu todo tipo de violação? Qual a importância que a
família ocupa no processo de inserção social dessas mulheres? Qual o tratamento que o
Estado vem dispensando a essas pessoas? É, pois, buscando responder a essas
questões que esse estudo foi pensado.
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o método hipotético dedutivo,
partindo da noção geral de que as mulheres encarceradas são vítimas de todo tipo de
violência perpetradas no cárcere, assim como seus familiares e posterior especificação
do tema, ao tratar dos reflexos que essas violações causam na vida dessas pessoas,
revelando sobremaneira o quão tem sido desastrosa a política brasileira de
ressocialização das pessoas encarceradas.
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Além deste método, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, principalmente, com o
estudo das obras: Vigir e punir, Gênero, patriarcado e violência, e legislações como o
Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso e a Constituição Federal de 1988. E de
autores como Foucaut (1984), Barata (2002) e da pesquisadora feminista Heleieth Saffioti
(2004), possibilitando a interação dos estudos sobre gênero numa tentativa de se
visualizar os mesmos a partir de uma perspectiva feminista, bem como a consequente
discussão da misoginia e discriminação à mulher existente na sociedade patriarcal.
Importante então atentarmos para a forma que as mulheres em situação de
reclusão são percebidas e sofre punições, bem como seus familiares, sendo esta
condição reforçada ainda mais, pela construção sócio-histórica da imagem de um ser
submisso e maternal, sem desejos, anseios e sem atos de violência. A mulher apenada
nos conduz a enxergar a indignação social voltada para aquelas que tiveram sua imagem
associada a uma ação compreendida como majoritariamente masculina e não a uma
condição humana.
Busca-se neste artigo refletir acerca das questões que envolvem a entrada e
permanência da mulher no cárcere feminino. Para tanto, abordaremos a história do
surgimento das prisões no mundo, as leis que regiam e regem a nossa sociedade e de
que forma as mulheres tem os seus direitos violados perpassando a punição aos seus
familiares, mostrando-nos assim, a fragilidade de um sistema que foi desenvolvido com o
proposito de controle e enquadramento aos moldes determinados socialmente como
corretos, e que ao longo do tempo soma histórias de violência e violação, levando nos a
refletir sobre os moldes que essas prisões estão firmadas.

PRISÕES: dos espetáculos públicos vexatórios ao espetáculo privado

É possível identificar em nossos registros históricos que por volta do século XVIII
na Inglaterra, a pessoa que praticasse um crime era punida com penas severas. Atitudes
cruéis e desumanas eram cotidianamente observadas e empregadas nos espetáculos
públicos, também chamados de “espetáculos do “horror”, os quais eram realizados em
praça pública, quase que cotidianamente. Tais espetáculos envolvia mutilação ou
decapitação, e os métodos de tortura utilizados eram “naturalmente” incorporados no
cotidiano social das pessoas, que os consideravam legítimo para manter a ordem. O que
compreendemos hoje por Direito Penal refletia-se outrora nessas punições.
Não havia até então a privação de liberdade como forma de punição. O início das
prisões se deu como uma espécie de custódia, ou seja, uma maneira de garantir a
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sociedade que o acusado não iria fugir e também um caminho para a junção de provas
que iriam reforçar a necessidade do aprisionamento, situação semelhante a alguns casos
noticiados na atualidade. A pena privativa de liberdade passa a fazer parte da punição
propriamente dita ainda no século XVIII.
Como coloca o filósofo e historiador francês Michel Foucault (1926-1984), as
transformações políticas começam a se evidenciar e as mudanças nas formas de punição
seguem acompanhando as transformações políticas, em discursos cada vez mais
enfáticos da preservação do bem e da ordem.
Vale salientar que, em momento paralelo com a queda do antigo regime e a
ascensão da burguesia, ocorre o posicionamento dos mesmos contra as punições em
praça pública repudiando os espetáculos deprimentes, que não condizia com a imagem
de “civilizados” iniciando então tempos com punições fechadas, que não deixa de seguir
regras rígidas.
Neste momento, ainda no século XIX, não mais se pensa punir o criminoso
unicamente limitando os seus corpos, como forma de obter o controle. A punição agora
precisa ultrapassar os corpos dos que infringiram as regras impostas pela sociedade, o
controle também tem como alvo a punição da “alma” do preso. Segundo Foucault (1984),
as transformações têm o objetivo de associar à ação do crime a punição correlacionada
ao tempo, dando início aos primeiros espaços prisionais nos moldes que conhecemos
atualmente.
Alguns nomes marcaram a história das prisões pelo mundo. Um dos pioneiros é o
inglês John Howard que viveu entre 1726 a 1790, e que escreveu e publicou o livro que
nos mostraria a situação das prisões na Inglaterra, o livro intitulado “The State of Prisons
in England and Wales” de 1977, trás severas críticas a situação das prisões da Inglaterra
e Gales, propondo em seu livro sucessivas mudanças no sistema prisional da época, na
perspectiva de melhorar as condições dos presos.
Foucault, certamente um dos mais conhecidos e ficou muito famoso ao publicar a
prova: “Vigiar e punir: Nascimento da prisão” relata o modelo panóptico, já descrito pelo
inglês Jeremy Bentham, como uma prisão que envolve hierarquia, poder, controle e que
não necessita de amarras visíveis como grades, grilhões e correntes para a imposição da
submissão e do controle semelhante ao que ocorre nas fábricas, conventos e instituições
educacionais. Esse modelo vem mostrar que a sociedade encontra formas distintas de
manter o controle do que foge a regra, sendo o modelo panóptico a expressão de uma
forma de controle que foi idealizada para outro público.
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Entre o final do século XVIII e início do século XIX, outro modelo de
aprisionamento surge na Filadélfia, no qual o preso ficava totalmente isolado em sua
cela. Esse modelo de reclusão era radical, pois o preso não mantinha contato com o meio
externo em nenhum horário, modelo este totalmente diferente do Auburn, surgido em
1820 nos Estados Unidos também intitulados Sistema de Nova Iorque, que adotava a
reclusão e o isolamento apenas no período noturno.
Os modelos prisionais surgiram como uma tentativa de solucionar e estacionar os
delitos, mas, sem sucesso. Na Inglaterra, em Norfolk, surgiu a progressão de pena, a
partir da qual o preso deveria passar por estágios, na medida em que fosse merecedor
dessa “progressão”. O primeiro estágio tinha início com a reclusão total e, posteriormente
esse isolamento ocorreria somente no período noturno, até entrar no terceiro estágio,
uma espécie de semiaberto; regime semelhante ao que possuímos hoje no Brasil,
passando nos estágios seguintes ao da liberdade condicional e, finalmente, a liberdade.
Já o sistema de Montesinos, na Espanha trazia uma particularidade, o preso poderia ter
uma remuneração mediante o trabalho que colaboraria na regeneração do preso.
Dessa maneira, segundo Foucault (1984) inúmeros modelos prisionais vão
surgindo pelo mundo com características mais rígidas ou aparentemente mais flexíveis,
seja no meio urbano ou no ambiente rural como na Suíça que cria um novo tipo de
estabelecimento penitenciário. Aqueles presos que permaneciam na zona rural
efetuavam trabalhos ao ar livre, recebiam remuneração e tinham na sua dinâmica diária,
uma menor vigilância.
PRISÃO FEMININA: no mundo e no Brasil
No século XIX e XX, de modo geral o que acontecia em relação ao
encarceramento feminino possibilitou inúmeros debates sobre o que fazer com a mulher
criminosa, sobretudo em razão de que a estrutura física, destinada aos detentos do sexo
masculino não atendia as especificidades feminina, ou seja, não servia para o
acolhimento das mulheres, que praticavam ações consideradas crimes, pois elas
alteravam o comportamento dos homens, demostrando mais uma vez que a preocupação
se dava em manter a ordem com relação aos funcionários e apenados do sexo
masculino.
Na Grã-Bretanha em 1823, o controle das prisões tem em sua regulação o Gaol
Act, determinando que todas as mulheres detidas fossem colocadas em estruturas
separada dos homens, e que a supervisão das mulheres deveria ser feita por pessoas do
mesmo sexo. Importante salientar, que essa conquista foi resultado de uma forte e
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persistente campanha, contando em sua base com um grupo de mulheres que eram
envolvidas em promoção e acompanhamento de projetos sociais.
Destacamos aqui Elisabeth Fry 4 , que através de suas denúncias desenvolveu
trabalhos como as associações e instrumentos que possibilitavam a regulação da
situação carcerária, compreendendo-se a necessidade dessa diante de registros
chocantes a exemplo do que ocorria na França, em que se constatou a existência de
detentas que engravidavam dos guardas e de outros presos, exatamente porque dividiam
os mesmos espaços com os homens. Em 1870, na cidade de Rennes registra-se então
um presídio voltado só para mulheres.
Essa organização avança para além da França realizando missões também no
Chile antes de chegar ao Brasil. Já ocorriam registros das ações no Chile e na Argentina,
com a oferta de espaços utilizados apenas pelas mulheres apenadas. O tratamento
dispensado se baseava na adoção de preceitos religiosos, em torno dos quais as
apenadas deveriam ser orientadas, pois somente por meio do evangelho e de orações
constantes seria possível libertar àquelas mulheres da condição de pecadora, resgatando
ou desenvolvendo nessas mulheres a sua essência “frágil”, “dócil” e “maternal”, relatada
repetida vezes, nos registros bibliográficos, enfatizando a importância das freiras na
recondução da mulher aos valores morais vigentes na sociedade.
O trabalho doméstico não era percebido pelas freiras como punição e sim uma
forma de educar, com o objetivo de recolocar a mulher no lugar de cuidadora dos filhos,
do marido e do seu lar; papel que a sociedade esperava que elas desempenhassem
primordialmente. A herança dessa construção que foi feita da mulher ao longo dos
tempos pode ser refletida atualmente de muitas formas. A socióloga Heleieth Saffioti5 vai
tratar em seu livro: “Gênero, patriarcado e violência”, que isso não foi algo natural e
pensado pelo homem, e sim uma criação sociocultural, envolvendo também questões
econômicas.
Saffioti afirma nos seus escritos, a importância do patriarcado como categoria que
indica e guia uma forma de dominação própria das sociedades que se organizam em
classes, e que o papel fundamental da mulher nessa sociedade é de ser responsável
pelo cuidado do marido, educação dos filhos e nas ações voltadas para a harmonia da
casa. Nesta perspectiva, fica fácil compreender porque o espanto social e familiar, para
não dizer, completa e total rejeição, em torno das mulheres que cometem crimes.

4

Nascida em 1780, no Reino Unido, foi uma ministra Quaker (nome dado a um membro de um grupo
religioso de tradição protestante) e reformadora das prisões da Europa.
5
Heleieth Iara Bongiovani Saffioti foi uma socióloga marxista, professora, estudiosa da violência de gênero e
militante feminista brasileira.
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A construção desse personagem “frágil e maternal”, e as suas particularidades é o
que leva a culpabilização da apenada para além da sua pena, não bastando à ausência
familiar e o término de uma relação matrimonial, mas o sentimento que as acompanha de
ter ido contra a natureza feminina idealizada sócio e historicamente, que pode beneficiála ou prejudicá-la dependendo do objetivo que a sociedade pretende atingir.
Diante de toda nova realidade social, e dos atos das mulheres considerados
crimes, os espaços prisionais tiveram que se abrir para a inserção feminina como
praticante de um crime e consequentemente cumpridora de uma pena.
Nesse sentido, será apenas em 1933 que ocorrem às primeiras tentativas no
Brasil, para codificação da execução das sanções pelo Judiciário. A despeito disso,
somente em 1981 foi apresentado um anteprojeto da Lei de Execução Penal (LEP),
sendo aprovada a Lei no ano de 1984 (Lei nº 7. 210/84), que assegurava às mulheres,
dentre alguns direitos, os comuns a qualquer detento, independentemente do sexo.
Dentre esses direitos, destacam-se o direito ao alojamento em celas individuais e
salubres, visto que até então, as mulheres encarceradas eram comunmente recolhidas
em ambientes impróprios e inadequados as suas condições pessoais.

LEGISLAÇÃO VERSUS REALIDADE: O que deve prevalecer?
Se a nossa constituição é colocada como uma jovem luta em prol de efetivação de
direitos, apenas em 2009, ocorrem duas modificações importantes que são incorporadas
pela Lei de Execução Penal, pelas Leis nº 11.942/09 e nº 12.121/09, que trouxeram
significativas conquistas às mulheres quanto a sua situação como detentas. Sabendo-se
que algumas dessas mulheres adentram para o cumprimento da pena em estado
gestacional, a determinação legal diz que as penitenciárias femininas devem possuir
berçário, onde as condenadas possam assistir seus filhos.
A ideologia do sistema capitalista e patriarcal tem desde muito tempo o objetivo de
justificar e legitimar o sistema de controle social, sistema este necessário para
proporcionar à sociedade certa estabilidade e perpassar o domínio de um gênero sobre o
outro, ou seja, do masculino sobre o feminino. No que concerne ao tratamento dado às
mulheres nas prisões podemos trazer as colocações de Aguirre, o que evidencia a
reprodução dos afazeres codificados como obrigações femininas dentro do espaço
carcerário.

As prisões e casas de correção de mulheres se guiavam pelo modelo da
casa-convento: as detentas eram tratadas como se fossem irmãs
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desgarradas que necessitavam não de um castigo severo, mas de um
cuidado amoroso e bons exemplos. A oração e os afazeres domésticos
eram considerados fundamentais no processo de recuperação das
delinquentes. As detentas eram obrigadas a trabalhar em tarefas
“próprias” de seu sexo (costurar, lavar, cozinhar) e, quando se
considerava apropriado, levavam-nas para trabalhar como empregadas
domésticas nas casas de famílias decentes, com a finalidade de
completar sua “recuperação” sob a supervisão dos patrões. Na década
de 1920, pouco a pouco, o Estado passaria a exercer uma maior
autoridade sobre as mulheres presas, mas, ainda assim, em algumas
ocasiões, as prisões femininas foram postas sob a administração de
ordens religiosas (...) (AGUIRRE, 2009, p. 51).

Conceber mulheres no espaço prisional é algo adverso, então vamos imaginar a
problemática em torno de um ambiente pensado para homens, passando então a receber
mulheres dentro do contexto exemplificado por Aguirre. No entanto, hoje se distancia da
formação do passado, compreendendo-se que surgem outros posicionamentos femininos
quanto às questões como, visitas íntimas (homo ou heterossexual), a construção de
berçário, a presença da criança nos primeiros seis mêses, a necessidade de espaços
infantis como creche, a ajuda psicológica para lidar com a separação do filho, após uma
hipermaternidade6 e a construção dos laços com os que estão lá fora.
Diante desses desafios no âmbito prisional feminino é que a efetivação de
algumas leis se faz extremamente necessária a fim de possibilitar a abertura de caminhos
na perspectiva de que os laços familiares rompidos com o aprisionamento não se
potencializem causando a extensão da pena a família.
Embora a Lei de Execução Penal estabeleça, no caput do artigo 41, os direitos
das apenadas (os) a visita do seu cônjuge, as distintas formações familiares como
casamento informal e união homoafetiva são deixadas de lado como se não houvesse
importância do vínculo familiar da presa com quem ficou do lado de fora, no entanto, com
o objetivo de fechar a lacuna legislativa sui generis que tem como objetivo assegurar o
exercício dos direitos sexuais, inclusive no cárcere feminino, foi elaborado um anteprojeto
de reforma da Lei de Execução Penal (Projeto de lei n.º 5.075 de 2001).
Mesmo assim, segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional (2014),
a porcentagem de mulheres que recebem a visita íntima é 9,68%, números insignificantes
quando se analisa a porcentagem de apenadas, indicando claramente mais uma vez que
preservar o vínculo conjugal dentro das penitenciárias femininas é algo que praticamente
inexiste, tampouco consta na lista de prioridade da agenda governamental, seja por

6

Excesso de convivência da apenada com seu filho, participação da criança no cotidiano prisional,
aumentando o rigor prisional para a mulher presa que se tornam também mulher mãe. Por Ana Gabriela
Mendes Braga & Bruna Angotti.
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fatores burocráticos, seja pela construção social que sempre banalizou os desejos
femininos, considerados por muitos, moralmente impróprios.

O PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE DA PENA: existe no sistema prisional?

Podemos entender como tal, que a pena determinada não pode e não deve ser
estendida a unidade familiar, sendo essa destacada no texto constitucional de 1988, cujo
art.5º, inc. XLV vem determinar, porém, é algo que não se cumpre nos espaços
prisionais.

Art.5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLV – nenhuma
pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do
valor do patrimônio transferido.

No entanto, os relatos de violações de leis como a revista vexatória, o extravio de
alimentos, a vestimenta padrão das visitantes que tornam as pessoas um número, uma
cela, desrespeitando assim, a subjetividade de cada indivíduo, mesmo esse não sendo
os cumpridores da pena, expondo crianças, adultos e idosos, vai totalmente de encontro
ao principio da personalidade da pena.
Dentro desse contexto, temos dificuldades de compreender o inexplicável, pois se
os pais não podem expor seus filhos a situações degradantes de violação de direitos,
como o Estado o qual tem o dever legal de fazê-lo, vez que tem o jus puniendi7, age
exatamente o contrário? Quebrando regras constitucionalmente estabelecidas, focando
no regimento interno na apenada e excluindo a visão de totalidade quanto ao universo de
leis que pune quem está no cumprimento da pena, mas também dar direitos as mesmas
e aos seus familiares.
Registram-se hoje as tentativas de diminuir a extensão da pena aos familiares no
Legislativo. Alguns projetos de lei sinalizam mudanças de paradigma em relação ao
horror das masmorras. O projeto de lei 7764/2014 que proíbe a revista vexatória em todo

7

Significa direito de punir.
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o país já foi aprovado no Senado e segue para votação na Câmara dos Deputados,
sendo a perspectiva, que a imposição da revista vexatória passe a configurar crime.
No entanto, a vida dentro e fora dos espaços prisionais ainda é marcada pela
saudade, pela violação de direitos e pela exposição das pessoas as situações
degradantes para ter acesso aos seus, e algumas poucas horas de fortalecimento de
vínculos durante as visitas, que são cotidianamente esfacelados pelo desrespeito, e pela
falta de efetivação do que lhes é de direito.
O body scan, sistema de sensor, traria um tratamento humanizado às visitantes e
cumpriria a lei que determina a não extensão da pena a quem não cometeu crime algum,
além de respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que no seu Art. 4º fala
que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
No entanto, a parte que fala da dignidade e do respeito não se enquadra na
situação vexatória de despir-se diante de estranhos para poder ter acesso a sua mãe,
causando constrangimentos que poderá impossibilitar a convivência familiar. Nessa
direção, os artigos 5º e 6º afirmam ainda que,

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos
seus direitos fundamentais. Art. 6º: na interpretação desta Lei levar-seão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento.

Compreendemos aqui as inúmeras violações de direitos que aparecem no
cotidiano das mulheres encarceradas e de seus familiares. É de fato notório o grande
número de mulheres que fazem parte da vida dos apenados e apenadas, mães,
companheiras, irmãs, filhas e avós que durante uma vida toda fizeram o papel de mãe,
mulheres de outra geração, com outros valores e que se depara com a dura realidade de
ter que se despir diante de uma “dura realidade” e fazer gestos constrangedores
provando sua inocência quanto ao porte de material ilícito, para poder adentrar no local
de visita.
O Estatuto do Idoso, por exemplo, tem como objetivo resguardar o direito
daquelas pessoas que viveram algumas décadas e estão desgastadas pelas histórias

50

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

diárias e as condições individuais de cada um que tantas vezes guardam relatos de lutas
e superações. O Estatuto do Idoso explicita então que todo idoso possui:

§ 2º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade,
da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos
pessoais. § 3º É dever de todos zelar pela dignidade do idoso,
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Contatamos então, mais uma vez, que o tratamento vexatório e constrangedor é
citado como infração à lei, no entanto, leis que não se cumprem, que não são observadas
como uma conquista árdua e a seletividade das mesmas só corroboram para a imagem
de um país que possuem leis que não saem do papel, para a sua real efetivação.
A realidade de haver mulheres no presídio seja como apenada ou como parente
de apenadas sempre foi algo inadmissível pela sociedade que encontra seus meios de
causar humilhação. Seja por atos ou palavras, a família passa por julgamentos que
colocam em questão os valores que foram repassados ou não àquelas que estão no
cumprimento da pena.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, precisamos enquanto sociedade compreender que o
tratamento cruel e desumano não acarreta em resultados benéficos na ressocialização de
quem está cumprindo uma pena, logo, buscando sua reinserção social. Por outro lado,
perpetuar o papel de desvalorização que a mulher registra ao logo da história, em nada
colaborará para a formação de um novo ser pós-pena.
A nossa constituição é um dos maiores marcos que obtivemos em questões de
leis e direitos, a seletividade que erroneamente determina a quem aplica e como aplica
tornam falhas e sem efetividade nossos ganhos constitucionais.
Quanto aos laços afetivos entre os casais, sejam heterossexuais ou homo
afetivos, legalmente as condições colocadas para que possam ter direito as visitas
íntimas são simples como se apresenta, mas os olhares de repúdio e desaprovação ao
que a sociedade de modo geral aponta como pecado ou formação errônea de caráter são
cotidianos.
Fica claro então nas nossas análises que o cárcere não modifica apenas a vida
das mulheres que estão em situação de reclusão, ou as que vão carregar para sempre o
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estigma de ser uma ex-presidiária. O cárcere modifica a vida das famílias, embora isso
aos olhos de uma parcela significativa da sociedade não seja perceptível.
Cogitar planos simples como uma viagem ou passar por intemperes como um
tratamento de saúde, qualquer atividade que distancie o familiar da apenada das rotinas
de visitas que envolvem longos tempos nas filas é motivo de preocupação para esses
quem possuem um vínculo afetivo com as que estão em reclusão tornando a vida fora do
presidio a extensão da pena .
As famílias tornam-se cumpridora da pena junto com as suas filhas, netas, irmãs
ou companheiras, o que ocorre no mundo aqui fora, visto pelos olhos de quem visita as
apenadas é levado até elas, cortar esse laço é entre os inúmeros danos colaborar para a
falta de perspectiva do que as espera quando pagarem a sua dívida com a justiça.
É fato notório que a entrada no presídio para a visita se torna um dos momentos
de maior constrangimento relatados por presas e por seus visitantes. Diante de todo
exposto, precisamos entender que aquelas mulheres que pelos diversos motivos
adentraram ao espaço prisional, são antes de tudo pessoas, humanas como qualquer
outra, porém com especificidades e necessidades próprias do seu gênero que devem ser
percebidas e respeitadas enquanto tal.
Observamos quanto o nosso sistema penitenciário é falho e ineficaz, a
ressocialização tá distante do que significa, que nossas leis são violadas, e que
historicamente enquanto mulheres e principalmente mulheres apenadas fomos e somos
violentadas de todas as formas. Porém, diante desse cenário que nos apavora e muitas
vezes nos paralisa, precisamos retomar nossas forças, entender e se fazer entender que
como diz Audre Lorde8, “não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que
as correntes dela sejam diferentes das minhas”. Sigamos!

8

Escritora caribenha-americana, feminista interseccional, lésbica e ativista dos direitos civis.
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Introdução
Esta comunicação é fruto da dissertação, intitulada “Assistência Religiosa de Matriz
Africana no Sistema Prisional: uma análise da Psicologia Social Construcionista”, em
andamento. Neste momento, temos como objetivo apresentar os primeiros achados sobre os
sentidos e significados que o exercício religioso/religião tem no ambiente do cárcere a partir
de posições complementares de custodiados, agentes penitenciários e agentes religiosos.
Este estudo está sendo desenvolvido em um complexo penitenciário na cidade de
Salvador/Bahia. Propomos uma leitura critica a partir de premissas do movimento
construcionista na psicologia social (KENENTH3 GERGEN, 2011), e mais particularmente, da
perspectiva teórico-metodológica das práticas discursivas e produção de sentido (MARY
JANE SPINK, 2010) sobre o exercício religioso no cárcere de religiões de matrizes africanas,
considerando a literatura na área sobre intolerância religiosa e racismo.
Este texto esta organizado em quatro partes. Na primeira, expomos muito brevemente
estudos que situam alguns aspectos históricos entre a religião e o cárcere, tendo como ponto
de partida a visão foucaultiana. Não pretendemos uma revisão exaustiva, porém a tentativa é
de situar a relação cárcere-religião, a partir de estudos desenvolvidos no contexto brasileiro,
e, especialmente, na Bahia. Na segunda, apresentamos teorias sobre, mais precisamente, o
lugar das religiões de matrizes africanas, as práticas discursivas e as consequências no
cárcere que configuram a invisibilidade de tais religiões, a humilhação social que os adeptos
sofrem, e os desdobramentos de intolerância religiosa nestes contextos. Na terceira,
compartilhamos os caminhos teórico-metodológicos e éticos do trabalho de campo, bem
como apresentamos as categorias produzidas “sentidos da religiosidade/religião”, “prática e
vínculo familiar”, “cuidado e proteção do corpo” e “efeitos psicossociais da prisão sobre a
religião” que aninam os resultados e discussões.
Concluímos que o exercício religioso adquire sentidos e significados positivos no
contexto de privação de liberdade, embora seja relativizada sua função como produtora de
equilíbrio, alicerce social de amparo ao encarcerado, às potencialidades produzidas em
termos de socialização e vinculação familiar, já que no caso das religiões de matrizes
africanas elas estão menos visíveis e concorrem com a hegemonia das de matrizes cristãs,
que muitas vezes impõem conversão religiosa de potenciais adeptos de religiões de matriz
africana para usufruírem deste direito.
A religião e a Prisão
As formas de punição pré-existentes ao modelo prisional tinham no corpo físico seu
principal ponto de intervenção. As torturas físicas eram a forma majoritária de fazer penar
àqueles que eram tidos como criminosos ou tinham de alguma forma atentado contra as
3
Como posicionamento político e ideológico, a cada primeira citação de cada autor(a), será feita com o
nome e sobrenome, afim de destacar o gênero

56

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

3

normas e costumes vigentes. Um dos períodos mais marcados por essa lógica foi o período
medieval, atravessados pelas dinâmicas do feudalismo e absolutismo (MICHAEL FOUCALT,
2011). O filósofo ainda revela que paralelo às retaliações físicas, os condenados ainda
precisavam fazer “declarações em voz alta de arrependimento pela ofensa feita a Deus e ao
rei” (p. 49). Assim, percebe-se que o discurso religioso era presença comum no modelo
absolutista e estava impregnado nos processos de julgamento, atrelado como mecanismo
despecaminoso da conduta moral dos desviantes e criminosos.
O surgimento da prisão como forma de punição estabelecida e o lugar da religião
ainda permaneceram conjugados exercendo a função moralizante, associada à lógica
disciplinar, pois esse novo formato de sanção já não era exclusivamente corporal. A presença
da religiosidade cristã, então, ocupa o lugar de desviar o mal dos corações malfeitores,
produzindo corpos docilizados, submissos e exercitáveis ao trabalho. Esse foco para além do
corpo demandava maior controle dos comportamentos e atenção vigilante aos detalhes do
que não era bem quisto no sistema de clausura.
Dessa “arte de talhar pedras” haveria uma longa história a ser escrita –
história da racionalização utilitária do detalhe na contabilidade moral e no
controle político [...] Nessa grande tradição da eminência do detalhe viriam se
localizar, sem dificuldade, todas as meticulosidades da educação cristã, da
pedagogia escolar e militar, de todas as formas, finalmente, de treinamento.
(FOUCAULT, 2011, p. 135)

O Brasil se espelhou nesse modelo de organização punitiva que se enraizou na
Europa e América do Norte, bem como diretriz civilizatória no período oitocentista,
principalmente no que concerne à modernização do país em diversas esferas. De acordo com
Cláudia Trindade (2009) essa penalidade moderna adotada no país, em específico na Bahia,
tinha na sua dinâmica a utilização de “elementos como o trabalho, a religião, a disciplina, o
uso de uniformes e, sobretudo, o isolamento como métodos de punição e recuperação” (p.
171).
Novamente a religião aparece no cerne do ordenamento jurídico-político de controle e
punição implantado no império, no estabelecimento da primeira penitenciária da Bahia, a
partir da Constituição de 1824 que abolia as penas corporais. Após o final do imperialismo e o
estabelecimento do modelo republicano, o catolicismo deixa de ser a religião oficial,
produzindo ares de liberdade religiosa e redução da hegemonia católica nos espaços de
ordenamento público (ANA MARIA QUIROGA, 2009).
No que tange a realidade prisional, apesar de haver um distanciamento de maior parte
da sociedade da realidade intramuros, vê-se um crescente aumento da presença de religiosos
na realidade carcerária no decorrer do tempo, principalmente nas últimas décadas do século
XX, deixando de ter uma realidade monoreligiosa centrada no catolicismo, para um quadro
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plurireligioso em que é notável a presença de religiões evangélicas, protestantes, espíritas,
budistas, dentre outras.
desde o final dos anos 1980, com maior incremento durante toda a década de
1990, o campo religioso vem sofrendo importantes mudanças, tanto através
da quebra da absoluta hegemonia da identidade católica como identidade
nacional, como da ampliação do campo evangélico e pentecostal (QUIROGA,
2009. p, 19).

Um dos estudos mais sistematizados acerca do tema das religiões e prisões no Brasil
é o de Marina Oliveira, que se debruça no arcabouço legal da assistência religiosa. Ela
realizou essa investigação em meados da década de 1970 e partiu da premissa que essa
assistência constituía um eficaz processo de auxílio na recuperação dos sentenciados, e que
a religiosidade era de fundamental importância na vida equilibrada do homem encarcerado
(MARINA OLIVEIRA, 1978). Nessa investigação, ocorrida em dez unidades prisionais de São
Paulo e algumas do Rio de Janeiro, foi constatada a presença de religiões cristãs, católicas e
evangélicas, de forma predominante, além de denominações espíritas, uma representação
budista e outra da umbanda.
No Brasil, a assistência religiosa está fundamentada entre os Direitos e Garantias
Fundamentais que constam na Constituição Federal (BRASIL, 1988), sustentado previamente
na Lei de Execuções Penais, em seu artigo 24 (BRASIL, 1984/2009) que já constava o direito
ao exercício religioso. Nosso modelo de assistência religiosa é de livre entrada ou acesso, em
que a lei 9.982 de 2000, versa que “aos religiosos de todas as confissões assegura-se o
acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais
civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum
acordo com estes”, inclusive tendo como parâmetro o princípio da Laicidade.
Estudos realizados atualmente em diversas regiões do Brasil, a exemplo do Paraná
(EVA SCHELIGA, 2005), São Paulo (PAULO MORAES & PAULO DALGALARRONDO,
2006), Rio de Janeiro (QUIROGA, 2005; ANDERSON SILVA, 2008) e na Bahia (BRUNO
OLIVEIRA, 2012; ADRIANA SANTOS, 2008), demonstram o predomínio ainda prevalente de
religiões evangélicas/protestantes e católicas atuando no Sistema Prisional. A presença de
representações de religiões de fundamento espírita e de matrizes africanas atuando neste
contexto se mostra pouco expressiva, e ainda assim sofrem com estigmatizações e diversas
rotulações negativas (JULIANA MARQUES & JOSÉ GONÇALVES, 2012; OLIVEIRA, 1978;
OLIVEIRA, 2012; SILVA, 2008; SCHELIGA, 2005).
Apesar desse quadro, historicamente as religiões de matrizes africanas se destacaram
como mecanismos estratégicos de resistência cultural e luta política na diáspora africana e
negra no Brasil, além desses espaços serem responsáveis pela manutenção de um legado
bastante diversificado de culturas de alguns países africanos, seja nos aspectos linguísticos,
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culinários, quanto de organização política e familiar, dentre outros (SÔNIA LAGES, 2012;
JOSÉ SILVA, 2007; JOÃO VALENÇA & ALEXANDRE FONSECA, 2009).
Algumas das investigações que versam sobre religião e cárcere, também relacionam
com saúde mental, e evidenciam aspectos positivos que desencadeiam nas pessoas em
situação de privação de liberdade ao exercitar sua religiosidade. Questões como diminuições
de índices de suicídio e ideações suicidas, assim como redução de sintomas de ansiedade,
quando ao encarcerado é permitido usufruir desse direito (MORAES & DALGALARRONDO,
2006; OLIVEIRA, 1978; FERNANDA RIBEIRO & MARIA MINAYO, 2014; SCHELIGA, 2005;
LAURA VARGAS, 2005).
De acordo com Márcio Mello e Simone Oliveira (2013), a religiosidade dá sentido à
vida diante do sofrimento, criando uma rede de apoio e agregação social. No sistema prisional
as práticas religiosas são fundamentais, tanto para a lógica institucional, quanto para uma
perspectiva coletiva ou individual, visto que atua na organização coletiva da prisão, além de
operar no nível individual. José Gonçalves, Mario Coimbra e Daniela Amorin (2010) afirmam
que o apego ao culto religioso se constitui como alicerce social de amparo ao encarcerado
para a manutenção da própria vida no cotidiano da prisão. Quiroga (2009) identifica alguns
significados que a religião opera no seio das prisões, dentre eles, a oportunidade de
singularização dos indivíduos que dela participam, atuando como elo grupal no acolhimento
do preso.
Esses fatos revelam a relação que os espaços de cárcere e punição estabelecem ao
longo do tempo com as religiões. Ademais, também apontam aspectos e funções das práticas
religiosas no contexto de aprisionamento, que apesar de serem importantes para instituição e
as pessoas que dela participam e convivem, nem todas as religiões usufruem da mesma
desejabilidade social, a exemplo das religiões de matrizes africanas.
O lugar das religiões de matrizes africanas
Esse abismo percebido no cotidiano prisional de desmoralização e invisibilidade que
afeta a presença das religiosidades de fundamentação africana, são reflexos da realidade
extramuros. Esse processo tem em sua base, as violações sexuais desses corpos negros, por
conta da escravidão africana, atravessados não apenas pela dominação do corpo, mas
também do simbólico, materializado nas ofensas, inferiorizações e interditos de crenças e
ritos oriundos dos elementos culturais de suas terras natais, que historicamente se faz
presente na sociedade provocando humilhação social. Esse fenômeno, “indica a exclusão
recorrente de uma classe inteira de homens para fora do âmbito intersubjetivo da iniciativa e
da palavra [...] O humilhado atravessa uma situação de impedimento para sua humanidade,
uma situação reconhecível nele mesmo – em seu corpo e gestos, em sua imaginação e em
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sua voz – e também reconhecível em seu mundo – em seu trabalho e em seu bairro”
(GONÇALVES FILHO, 1998, p. 14-15).
Gonçalves Filho (2004) ainda afirma que uma das marcas desse fenômeno é sua
repetição por gerações, provocando traumas, internalizações, silenciamentos e reedições do
vivido, ou seja, “a dor chega do passado, corre para o presente, insinua-se nas hierarquias
iníquas, nos espaços segregados, pode também voltar nos encontros e ambientes mais
insuspeitos.” (p. 26). Como consequência foi sendo produzidos através dessa humilhação
social, aviltamentos coletivos, pois nunca é individual, já foi dividida entre vários outros(as) de
semelhante destino. São dores revividas pelos fatos e acontecimentos históricos/políticos,
expressas como fenômenos públicos que acometem o impedimento da ação e do discurso, e
consequentemente da cidadania, além de desenraizamento cultural.
Os discursos negativos socialmente compartilhados sobre as religiões de matrizes
africanas são produto desse imaginário social brasileiro, que se nutriu de crenças, atitudes e
símbolos que estigmatizaram o legado cultural de descendência africana, a partir de
pressupostos positivistas e eugenistas. Nesse horizonte, um dos mecanismos utilizados para
essa disseminação foi o meio científico, como aponta André Masiero (2002)
É nesse contexto racista do começo do século XX que surgem as pesquisas
sobre religiosidade, que enfocavam principalmente o Candomblé, no
Nordeste, e o que se convencionou chamar de baixo espiritismo, em São
Paulo e Rio de Janeiro. Nas técnicas psicométricas dos anos 20 e 30,
procurou-se aprimorar métodos que permitissem a identificação de
psicopatas dissimulados dispersos pela sociedade, que poderiam futuramente
causar epidemias mentais de caráter religioso (p. 6).

O que estava em disputa, nesse contexto histórico era a formação da identidade
brasileira, e que literalmente o norte a ser seguido eram os princípios europeus da época
sobre a “aliança entre as ideias positivista de ordem e disciplina e os discursos racialistas
justificadores da supremacia branca em relação a negros e indígenas que permearam as
instituições políticas, pedagógicas, médicas e jurídicas” (MAURÍCIO ARAÚJO, 2007, p. 15). A
preocupação e objetivos dessa aliança eram com a influência negra na formação da
população brasileira, considerada como obstáculo para o desenvolvimento do futuro do Brasil.
As faculdades de Medicina e Direito, durante o século XIX e XX, ficaram com a tarefa
de produzir um saber-poder que superasse a herança negra como a saída para os problemas
da nação, instituindo a política de eugenia que no caso específico, produziram discursos de
repressão das manifestações religiosas e culturais da população negra. A exemplo do código
penal de 1890, instituído logo após a escravidão, que já tinha como crimes tipificados a
feitiçaria, charlatanismo e baixo espiritismo no artigo 157, que impedia às religiões de matriz
africana de gozarem o status de religião e serem criminalizadas como práticas ilegais. O
ambiente de liberdade de crença e culto, pós-abolição e proclamação da república, não foi
estendido às religiões de matrizes africanas, tendo em vista a ideologia de dominação contra
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a população negra e toda a sua cultura, a partir de ideais supremacistas de bases eugenista,
que as tinha como degeneradas (ARAÚJO, 2007).
Os discursos negativos foram disseminados ao longo do tempo, construindo um
ideário de inferioridade civilizatória da população negra, e que as religiões foram objeto
preferencial de controle através de expedientes legais, jornalísticos e científicos, (MARIA
ANDRÉ, 2007; MATA FILHO, 2009).
Esse descompasso é reflexo de um processo mais global e histórico no qual as
declarações universais de garantia de direitos não garantiam a constituição do diferente como
sujeito de direitos de forma explícita, concernente à diversidade étnica, racial e cultural,
tomando o humano, nesses contextos o sujeito europeu, como modelo universal
(CLODOALDO CARDOSO, 2003). O autor expõe que esses documentos foram pilares para a
produção da concepção de tolerância, e que esta foi alicerçada nos ideais da ciência moderna
dos séculos XVII e XVIII, que apesar de tecerem sobre a liberdade entre os homens,
contraditoriamente, oficializava a escravidão dos negros e impedia o voto das mulheres.
Em se tratando da religião, especificamente, evidencia-se que a tolerância não
ultrapassou “rigorosamente os limites da identidade do próprio cristianismo como a única
religião verdadeira. A tolerância religiosa fundamental referia-se à convivência entre cristãos
papistas e cristãos reformados” (CARDOSO, 2003, p. 129). Esse pressuposto ideológico de
verdade, a partir de um sujeito absoluto e universal, serviu de instrumento para dominação de
outros povos e culturas, além de institucionalizar o desenvolvimento de atitudes de
intolerância (AURENÉIA OLIVEIRA, 2007).
Assim, é possível perceber os meandros de produção da intolerância religiosa
direcionada a essas religiosidades negras, e que essas agressões impactam na possibilidade
do exercício religioso, e consequentemente na liberdade do exercício da fé. O fenômeno da
intolerância religiosa, aqui é entendido, através do documento normativo do Estatuto da
Igualdade Racial do estado da Bahia como
toda distinção, exclusão, restrição ou preferência, incluindo-se qualquer
manifestação individual, coletiva ou institucional, de conteúdo depreciativo,
baseada em religião, concepção religiosa, credo, profissão de fé, culto,
práticas ou peculiaridades rituais ou litúrgicas, e que provoque danos morais,
materiais ou imateriais, atente contra os símbolos e valores das religiões afrobrasileiras ou seja capaz de fomentar ódio religioso ou menosprezo às
religiões e seus adeptos (BAHIA, 2014, p. 5)

Esta descrição é oportuna, pois faz menção a diversas perspectivas de como essa
discriminação pode incidir nas religiões de matrizes africanas e seus religiosos.
Dessa forma, a produção da intolerância direcionada às religiões de matrizes africanas
tem por fundamento o racismo produzido através da desumanização de africanos(as)
escravizados(as), coisificação, criminalização e bestialização dessas pessoas e de toda a
cultura que lhes fosse relacionada (ARAÚJO, 2007). Assim, essas religiosidades negras
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foram desautorizadas e no seu lugar foi imposta a religião europeia, no caso à época,
católica, como mecanismo de embranquecimento cultural e identitário (MARIA APARECIDA
BENTO, 2014) que provocou uma serie de impactos à produção de uma identificação cultural
positiva em relação aos elementos de descendência africana.
Franz Fanon (2008, p. 50) afirma que “falar uma língua é assumir um mundo, uma
cultura”. Neste sentido, o colonizado (negro) que quer ser branco, se tornará, na medida em
que assumir o instrumento cultural que é a linguagem do colonizador. No caso aqui
investigado, refazendo a leitura da questão racial para a questão religiosa, ser cristão pode
simbolizar estar mais próximo do branco, do desejável e aceito. Esse processo criou
mecanismos de negação de elementos culturais identitários negros, além de rejeição e
inferiorização do próprio grupo racial e seus componentes, em contrapartida à adoção de
elementos culturais não-negros. De acordo com o crítico decolonial, ao se referir como os
negros eram situados pelos discursos dos brancos colonizadores afirma que “sua metafísica
ou, menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de referências foram abolidos
porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhes foi
imposta” (p. 104).
Márcio Gualberto (2011) ratifica essa relação imbricada entre racismo e intolerância
religiosa frente às religiões de matrizes africanas, evidenciando uma visão supremacista das
religiões de matrizes europeias que se estabeleceu numa lógica de subalternizar e
inferiorizar, ao mesmo tempo de desqualificar e de não reconhecer como tal as religiosidades
negras. Ao passo que essas religiões são as maiores vítimas de intolerância religiosa no
Brasil (GUALBERTO, 2011; DJEAN GOMES, 2016).
Tomando por base a conceituação que Kabenguele Munanga (2004) faz sobre a
noção de racismo, observa-se a operacionalidade desse fenômeno excludente em
hierarquizar a partir de fatores biológicos, mas também de aspectos morais, psicológicos e,
sobretudo culturais, os diferentes grupos populacionais. Assim, o racismo se expressa com
base no “estabelecimento da relação intrínseca entre caracteres biológicos e qualidades
morais, psicológicas, intelectuais e culturais que desemboca na hierarquização das chamadas
raças em superiores e inferiores” (MUNANGA, 2004, p. 25).
Ademais, essa configuração, a partir do funcionamento de instituições e organizações
que provocam desigualdade na distribuição e no acesso a serviços, benefícios e
oportunidades aos diferentes segmentos da população, tendo como pressuposto critérios
raciais e culturais, é classificado como racismo institucional, como aponta Arivaldo Souza
(2011, p. 79-80). Ou seja, essa noção “explica a operação pela qual uma dada sociedade
internaliza a produção das desigualdades em suas instituições [...] o racismo institucional é
uma forma sutil, ‘coberta’, de racismo que não pode ser reduzida a atos de indivíduos”.
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Pelo exposto, podemos considerar que a invisibilidade dos presos adeptos e a
presença tímida de representantes de religiões de matrizes africanas no contexto prisional
são reflexos da intolerância religiosa, produzida histórica e socialmente desde o período da
escravidão na sociedade brasileira, alimentada até os dias atuais por discursos racistas e
práticas discursivas que negativam as heranças africanas.
Caminhos teórico-metodológicos e éticos
Caminhos teóricos
Este estudo se inspira, epistemológica e metodologicamente, no movimento
construcionista da psicologia social, que entende a realidade como construída socialmente,
em que o poder, a dominação e a desigualdade social são estabelecidas, reproduzidas e
combatidas através do discurso (KENNETH GERGEN & MARY GERGEN, 2011). Este
movimento parte da premissa que o discurso não é posse do indivíduo singular, mas ele é
circunscrito na produção de uma interdependência social. Dessa forma, coloca a linguagem e
a comunicação em um lugar de primazia e a prevalência do seu significado dependente do
uso social, ou seja, de ações coordenadas formadas por no mínimo duas pessoas.
A importância de analisar as formas de linguagens e discursos utilizados não se dá
porque é possível refletir o mundo interior das pessoas, e sim por conta da capacidade de
participação concreta nas formas de relação que são valorizadas socialmente. Dessa forma,
palavras e termos não são descrições dos fenômenos, são formas localizadas de falar
utilizadas para coordenar as relações entre as pessoas e seu contexto. A esse respeito,
Ricardo Méllo, Alyne Silva, Maria Lima e Angela Di Paolo (2007) corroboram os efeitos
produzidos pela linguagem, e que ela é situada como produtora de ação.
Considerar a linguagem como condição de possibilidade é afirmar seu caráter
atributivo, constituinte, provocador de regularidades e de descontinuidades,
ou seja, ao mesmo tempo em que possibilita a estabilidade de certos
acontecimentos, maneiras de ser ou subjetivações, ethos, saberes e poderes,
também pode se configurar como um campo de resistências e rupturas (p,
29).

Um importante pressuposto para compreender o processo de construção social e uso
da linguagem como produtora de realidades são as práticas discursivas, referendadas por
Spink (2010), baseadas nas produções de Foucault (2008). Faz-se necessário atentar que a
produção da linguagem como produtora de existência e exercício de saberes, não se dá num
vazio social, ela vai se estabelecer através do campo das relações de poder, em um
determinado contexto histórico. Segundo Spink (2010, p. 27) as práticas discursivas são
“maneiras pelas quais as pessoas, por meio da linguagem, produzem sentidos e posicionamse em relações sociais cotidianas”.
Esses posicionamentos irão depender das relações entre as pessoas, suas
localizações sociais de poder e privilégio, abrindo possibilidades de ruptura com a
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hierarquização da ação frente a diferentes construções sociais de comunidades culturais
diversas em um plano horizontal. Assim, “el linguaje no tiene sólo um carácter constatativo
sino también performativo” (Iñiguez-Rueda, Martinez-Guzman & Flores-Pons, 2011, p. 100) e
tem efeitos construtivos que desencadeiam formas de ser/estar no mundo, reprimindo ou
criando possibilidades maiores para a garantia de processos identitários, relacionais,
culturais, dentre outros.
Assim, se a linguagem constitui realidades sociais, espera-se também sua incidência
na conformação e desenvolvimento das relações e práticas sociais e, portanto, práticas de
opressão, submissão e/ou controle. Nesse patamar, Fanon (2008, p. 125) nos lembra que no
mundo hierarquizado pelos europeus, “O pecado é preto como a virtude é branca”. Ou seja,
são os corpos brancos que concebidos como normativos, morais, assim como a religiosidade
cristã, que criaram as condições de desautorização e/ou exclusão, numa lógica de que algo
que se aproxima do homem de cor ou da religião sem cristo é moralmente inferior, sem
status, e consequentemente afastado dos elementos culturais e humanitários.
A produção de sentido, neste horizonte, é estruturante para pensar como as práticas
discursivas mediam a construção da realidade social, assim como a construção do
conhecimento. Este termo não é recente nas ciências humanas e sociais, tampouco na
Psicologia, pois é um dos pilares de análises de diversas áreas que compõe esse campo de
saber. Portanto, tomamos como ponto de partida uma das perspectivas da psicologia social,
que afirma que essa produção
é uma construção social, um empreendimento coletivo mais precisamente
interativo, por meio do qual as pessoas, na dinâmica das relações sociais,
historicamente datadas e culturalmente localizadas, constroem os termos a
partir dos quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua
volta (SPINK, 2010, p. 34).

A psicologia social construcionista mostra a experiência das pessoas no que se refere
aos sentimentos, às concepções e modos de interação, através dos produtos das
negociações e estabelecimentos coletivos de significados nas relações que as pessoas estão
inseridas. Por outro lado, o construcionismo tem a premissa de potencializar vozes de grupos
socialmente marginalizados e tem interesse em refletir sobre as estruturas de interação
humana que subsidiam o processo de produzir sentido sobre determinada realidade.
4.2 Caminho metodológico
Esse trabalho está sendo executado em algumas unidades prisionais do Complexo
Penitenciário Lemos Brito, na cidade de Salvador, Bahia. Foram entrevistadas, a partir de
roteiro semiestruturado até o momento, um agente religioso de matriz africana que prestou o
trabalho de assistência religiosa no ambiente do cárcere; um custodiado adepto de uma
religião de matriz africana; e uma agente penitenciária que atua na instituição de privação de
liberdade. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas, com o propósito de
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compreender os diversos sentidos atribuídos ao exercício religioso no cotidiano prisional, em
específico sobre religiões de matrizes africanas. Os encontros foram gravados e transcritos,
com exceção do babalorixá que a entrevista foi mediada pelo aplicativo whatsapp, visto que
ele não se encontrava morando no estado.
O custodiado é um homem negro, estatura baixa, fala mansa, filho de Oxóssi. Ocupa o
cargo de Ogã4 em um terreiro de Umbanda, localizado em município nas proximidades de
Camaçari, zona metropolitana de Salvador e está em custódia há 11 anos.
A agente penitenciária é uma mulher negra, atua desde 2010 na unidade prisional.
Faz parte do setor de cadastro e visita, onde é responsável por orientar acerca das regras e
condições materiais de acesso e visita. É adepta da Igreja Messiânica há 22 anos, mas no
ano de 2009, por conta de uma questão familiar se aproximou de uma religião de matriz
africana, que segundo ela, respondeu a algumas limitações que sua religião na época não
pôde. Ainda assim, ela não se afastou da Igreja Messiânica, e hoje ela frequenta,
paralelamente, o espaço da religião de matriz africana.
O agente religioso é Babalorixá de um terreiro na cidade de Simões Filho, e mais
recentemente está também zelando por outro terreiro no estado do Paraná, dividindo os
cuidados religiosos entre os dois Ilês5. Atuou como assistente religioso no Complexo
Penitenciário Lemos Brito entre os anos de 2008 a 2011, nas unidades Lemos Brito, Cadeia
Pública, Unidade Especial Disciplinar, Lafayete Coutinho, Conjunto Penal Feminino, dentre
outras.
Os relatos das três pessoas entrevistadas, o custodiado, a agente penitenciária e o
agente religioso, a partir de seus posicionamentos, evidenciam e comungam de lugares
diferentes, por conta da complexidade de um fenômeno socialmente construído, abordado a
partir de perspectivas diferentes e complementares, pelo pressuposto teórico-metodológico do
termo pessoa, como agente de negociação e trocas simbólicas no processo de
intersubjetividade e interpessoalidade, que possibilita enriquecer as possibilidades de
interpretação (SPINK, 2011).
Os discursos foram analisados à luz da análise categorial temática, seguindo as
etapas de pré-análise, codificação e categorização, com o fim de entender padrões
discursivos compartilhados, compreender as funções de cada enunciado e o que estavam
desempenhando (FELIX VÁZQUEZ, 1996). A primeira etapa, pré-análise, condiz com a
organização do material a partir de trechos que permitiram examinar os dados e a partir daí
4

Cargo dentro do Candomblé que é exclusivo de homens. Não entram em transe e uma de suas finalidades
é cuidar dos Orixás que incorporam nos Filhos de Santo.
5
Significa casa e é referente à Casa de Candomblé
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selecionar o corpus de analise. A etapa codificadora correspondeu à análise do corpus
baseado nos objetivos do estudo, especificamente compreender os sentidos produzidos,
transformando os dados brutos em dados úteis. Essa etapa é muito vinculada à primeira, pois
é a partir da fragmentação do texto que foi possível a catalogação desses excertos, ou seja,
identificar as unidades de registro. E por fim, a categorização que permitiu uma visão
condensada e possibilitou o agrupamento a partir de critérios de analogia (VÁZQUÉZ, 1996).
Dentre os sentidos produzidos foram evidenciadas narrativas que circunscrevem a
categoria temática “significados do exercício religioso/de religião” que apontaram as seguintes
categorias, descritas no quadro a seguir, com seus respectivos códigos para auxiliar no tópico
seguinte.
Categoria temática: significados do exercício religioso/de religião
Descrição: Sentidos e Significados que o exercício religioso/religião tem no ambiente do cárcere,
ou seja, suas funções e usos utilizados por quem vivencia o cárcere direta e indiretamente.
Categorias

Descrição

Código

Sentidos da

São os sentidos atribuídos pelos respondentes para a

SRC

religiosidade/religião

religiosidade/religião, em si, no cárcere.

no Cárcere
Prática e Vínculo

Trata-se da vinculação com a religiosidade a partir de

Familiar

práticas herdadas de gerações familiares; assim como

PVF

a religiosidade como mecanismo de vínculo familiar.

Cuidado e Proteção do

Trata das possibilidades e funções associadas ao uso

Corpo

da religiosidade para proteção do corpo dos males e

CPC

cuidado.
Efeitos Psicossociais

São efeitos do confinamento da prisão e da circulação

da Prisão sob a

prisional, ocasionados na religião, que impactam nos

religião

repertórios discursivos sobre a religiosidade.

EPR

Quadro 01: Significados do exercício religioso/de religião e categorias de estudo
Este estudo foi submetido e aprovado junto ao Comitê de Ética vinculado ao processo
número CAAE 67235917.3.0000.5531, resguardados todos os princípios éticos de garantia de
direitos e pesquisa com seres humanos.
Resultados e discussão
A posição que as pessoas entrevistadas se localizam, permitem identificar sentidos
produzidos a partir de lugares de pertencimento e propriedade a respeito da religião. Essa
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configuração possibilitou narrativas inter-relacionais que evidenciaram disputas e conflitos que
entremeava as relações e presença das religiões no cotidiano penitenciário.
Na perspectiva da agente penitenciária e de sua função institucional, ela apontou uma
série de sentidos que remetem à falta de acompanhamento do trabalho que é realizado pelos
religiosos ou até mesmo a homogeneização cristã das possibilidades de assistência religiosa
oferecidas. Quando narrava sobre a importância e qual o significado que ela percebe sobre o
exercício religioso, ela disse:
não consigo ver tanta relevância assim não, com o que ocorre, porque o
interno aí dentro ele acaba exercendo uma religião que não é a dele, então
não acho interessante. Interessante realmente era se o visitante pudesse de
fato né, fazer com que ele acompanhasse a religião dele, mas não estão
todas aí dentro. Então a maioria é de cunho evangélico e o interno acaba às
vezes participando disso, é, como é que eu posso dizer, ele acaba é,
aderindo a essas religiões que às vezes não é isso que ele quer, já que aí
fora o mesmo talvez não seguisse nenhum tipo de religião (Agente
Penitenciária, SRC, 16/05/17)

O sentido atribuído de não relevância se dá por conta desses dois aspectos,
cristianização da assistência religiosa e não acompanhamento institucional da atuação
religiosa realizada pelas congregações cristãs, que de acordo com a agente, seria crucial que
a própria gestão prisional acompanhasse esse processo de forma mais sistemática e
avaliasse a atuação religiosa de cada religião/igreja. Outrossim, essa realidade expõe uma
das facetas do racismo (SOUZA, 2011), quando a instituição prisional tem 25 congregações
evangélicas/protestantes e nenhuma de matriz africana cadastradas na atualidade, o que
torna mais crucial quando se contextualiza o estado da Bahia, a presença e importância
dessas religiosidades negras. A agente, desse modo, não percebe efetividade por conta da
homogeneização das possibilidades religiosas e da falta de controle de como a assistência
acontece.
Então, não acho tão relevante, porque eu não sinta a coisa verdadeira, não
das pessoas que vem fazer o trabalho, eu digo da maneira que é feito é muito
superficial, eu acho [...] nem às vezes um, um cronograma do que eles vão
fazer, de que forma eles vão agir, e até um feedback desse trabalho eles não,
não dão, não tem. Talvez não fosse nem o meu papel, fosse dos gestores
maiores, né? Os que estão acima de mim. Como eu tô dizendo, que deveria
haver um acompanhamento e um feedback: pô tal religião tá aqui há X
meses, há X anos, o que aconteceu daí? Vocês conseguiram captar quantos
pro seu rebanho? Melhoraram mesmo? Teve algum que saiu, vocês
acompanharam e hoje tá seguindo um outro caminho? Coisa desse tipo pra
gente saber de fato o que tá acontecendo, isso eu acho muito vago (Agente
Penitenciária, SRC, 16/05/17).

Apesar de sustentar esse posicionamento crítico à forma de como acontece o
exercício religioso, amparado na assistência ofertada e sobre religiões que estão atuando no
sistema, ela também salienta que o trabalho e a prática religiosa, “ajuda, sim! Ajuda porque
quando eles (custodiados) estão aí dento eles procuram algo para se apegar, para que dê
sustentabilidade a eles e, é, existe um impacto positivo? Sim, existe!” (Agente Penitenciária,
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SRC, 16/05/17). Ela atribui à religiosidade elemento de apego e alicerce para os presos, que
serve de sustentáculo e ajuda à vivência no cotidiano prisional (GONÇALVES, COIMBRA &
AMORIN, 2010).
Nessa direção, a servidora penitenciária parece não duvidar dos benefícios que a
religião pode trazer no cotidiano do cárcere, mas faz uma crítica contundente do modo como
ela é realizada, destacando a importância dos gestores desenvolverem um papel mais sério
em relação ao impacto que o exercício religioso pode trazer para os(as) custodiados(as) e a
necessidade de acompanhar.
Agora, eu assim, particularmente, não acredito, é que seja muito impactante
da forma que é. Obviamente ter uma pessoa vindo toda semana para pregar
a palavra de Deus, dá uma palavra amiga, né? Dizer que vai dar um
telefonema pra família, alguns não tem ninguém e essas pessoas ficam
suprindo, traz uma coisa pra eles. Então assim feito, eu acho que pra
realmente, pra a gente dizer pra cuidar e dizer realmente eu tô impactando o
sistema com a religião, eu acho até que os próprios gestores deviam procurar
para que viesse (Agente Penitenciária, SRC, 16/05/17).

A unidade de registro anterior revela a assistência religiosa não apenas como um
sustentáculo para quem está isolado e privado, mas também ocupando a função de fortalecer
o laço de quem está privado de liberdade com o seu familiar no mundo extramuros, através
de um contato telefônico, além de suprimento material.
O custodiado que é religioso da Umbanda desde tenra idade, corrobora com a
concepção da agente, ao dizer que “os católicos que fortalecem o interno que não tem corre6,
entendeu? sempre, sempre que fortalece é a católica que faz o corre pros interno, entendeu?”
(Custodiado, SRC, 18/04/17), direcionando uma das funções/usos da atuação da assistência
religiosa, em específico da Pastoral Carcerária.
Além disso, a religião, por agregar elementos identitários e grupais compartilhados
coletivamente, pode fomentar percepções e construções sociais a respeito de determinados
fenômenos que integram a concepção do ser humano biopsicossocial. Nessa direção, em
situações de sofrimento e/ou adoecimento, pode ser uma importante ferramenta para
identificar a partir de qual perspectiva a pessoa tem um entendimento sobre a situação que
está passando (MELLO & OLIVEIRA, 2013; QUIROGA, 2009).
Já o agente religioso atribui, a partir de sua atuação religiosa dentro do complexo
penitenciário, o sentido de equilíbrio em relação ao exercício religioso e que, segundo ele, era
por conta disso que tinha adesão de muitos: “Eu levava uma filosofia de equilíbrio, de uma
irmandade, de uma coletividade, de uma essência de que não pregava nada contra ninguém
e nada para desfazer de ninguém” (Agente Religioso, SRC, 15/06/17). Em um contexto de
6

Gíria do cotidiano prisional que significa quem tem subsídio pra se manter, a exemplo de apoio
material.
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muitas privações, onde o rótulo de criminoso já tem o seu peso, alia-se a isso a pecha de
pecador e desviante. O fato da religiosidade de matriz africana não ter a mesma lógica
moralizante das condutas, em si, como o cristianismo, o exercício religioso parece se tornar
bastante confortador “e nada melhor do que o equilíbrio para essas pessoas que estão
encarceradas [...] a nossa religião prega o equilíbrio, prega aquilo que, que não prega o mal,
nem fala que ninguém é ruim, nem que foi o diabo que botou isso, aquilo” (Agente Religioso,
SRC, 15/06/17). Apesar desse aspecto importante apontado pelo sacerdote, a invisibilização
e não presença dessa religiosidade se dá por conta dos efeitos da humilhação social
(GONÇALVES FILHO, 2004) que atravessa por séculos esses grupos e conforma essa
assimetria em torno da desejabilidade social que as diversas religiões experienciam.
Ainda nessa direção, o líder religioso afirma o sentido relacional provocado a partir dos
momentos das práticas religiosas, em que os custodiados ao terem a possibilidade de receber
conselhos, refletem sobre seus caminhos e escolhas, e isso proporciona aos presos
tranquilidade, mudança de hábitos:
“a entidade vinha, trazia um conselho, trazia, porque você sabe muito bem
que o conselho é a melhor orientação pra a cabeça, o conselho, o caminho
[...] ‘ói meu pai, comecei a acreditar no meu orixá, deixei de fumar pedra,
deixei de andar de onda, agora vou seguir meu ritmo’” (Agente Religioso,
SRC, 15/06/17).

Os sentidos produzidos tendo por base os relatos anteriores destacam o aspecto
relacional, ou seja, é na relação que o fluxo de produção acontece e coordena as formas de
ser e existir para as pessoas (GERGEN & GERGEN, 2010). Assim, a prática religiosa e o
sentido que se constrói dela no ambiente do cárcere têm impactos em aspectos até da saúde,
ou na menor das hipóteses, na produção de práticas melhores de saúde, como relatado
anteriormente e que faz alusão à redução de danos no uso de substâncias psicoativas.
O corpo para essas religiões toma outras dimensões e concepções frente ao sagrado.
Gomberg (2011) sustenta a ideia de que
O corpo, na ótica das religiões afro-brasileiras é o principal elemento de
ligação entre o homem e o sagrado, cujo significado extrapola a simples
condição física ou estética, uma vez que como a morada do orixá e a porta de
comunicação entre os homens e os deuses (p. 34).

O corpo na ótica dessas religiosidades é um dos principais aspectos e de maior
notoriedade, pois é a partir dele que se refleti a noção de equilíbrio, dentro da noção de saúde
religiosa, pois “enquanto outras religiões desprezam o corpo, vendo-o como a ‘morara do
pecado’ e responsável pelas ‘tentações da carne’, o candomblé vê o corpo como mediador da
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vida” (AMARAL, 2002, p. 64). O corpo, então, precisa estar saudável e limpo para que o axé7
possa organizar o fluxo do equilíbrio.
O equilíbrio para o povo-de-santo, é a harmonização desses vários axés. É a
harmonia da relação entre os elementos constitutivos da vida humana, tanto
individual quanto social. É poder gozar a plenitude da vida, isto é, ter saúde
física, mental, emocional e também “saúde social”, traduzida pelo bem-estar,
bem-viver. A falta de axé caracteriza a doença, o desemprego, a falta de
amor, que são entendidos como desordem, como anti-naturais, como
desequilíbrio, seja de ordem biológica ou qualquer domínio da vida social
(AMARAL, 2002, p. 69).

A partir do excerto, o corpo para essas religiosidades, deve estar, caso contrário deve
ser posto, em equilíbrio, seja através de rituais e procedimentos, ou mesmo restrições e
interdições corporais.
O líder religioso também aponta impactos positivos nos custodiados que ele
acompanhou através de seu trabalho:
Semana após semana eu via dentro dos olhos deles, a forma deles
melhorando, a forma melhorando, equilíbrio chegando, muitos que estavam
meio, meio com a mente apertada, com a mente nervosa, cada vez mais foi
chegando à calma, a tranquilidade, foi chegando a cada um dos adeptos, foi
chegando tranquilidade, foi chegando a clareza, foram tendo mais paciência
[...] Pois muitos ficavam ansiosos, aguardando o dia de sua audiência, foram
tendo mais calma, foram pedindo mais, foram tendo mais calma (Agente
Religioso, SRC, 15/06/17).

Os recortes das falas apontam a religião como forma de manejo para situações de
estresse e reguladora de saúde, sobretudo de saúde mental (DALGALARRONDO, 2006;
MORAES & DALGALARRONDO, 2006; OLIVEIRA, 1978; RIBEIRO & MINAYO, 2014;
SCHELIGA, 2005; VARGAS, 2005). Nesse entrelace da saúde e religiosidade no cárcere, as
religiões de matrizes africanas operam possibilidades comuns à outras religiosidades, mas
que também apontam para outras especificidades, a exemplo da influência da intolerância
religiosa, operando como um limitador da circulação de discursos e narrativas positivas
acerca das religiosidades negras.
Neste tópico que segue concentram-se sentidos produzidos pela agente religiosa e o
custodiado, em que as falas de ambos circunscrevem a prática religiosa como importante
mecanismo de proteção e cuidado do corpo, tendo em vista o cotidiano do sistema prisional e
suas mazelas. O custodiado relata que um dia ao sair da cela, “aquele clima pesado aqui, né?
A gente sente o mal, aí quebrou do nada, partiu a conta8 [...] Aí ela (avó dele) falou que vai
mandar outra conta, outra guia pra mim usar que é necessário” (Custodiado, CPC, 18/04/17).
Percebe-se aí o sentido que se constrói a partir do uso da religiosidade no ambiente

7

8

Força vital, invisível, sagrada, que todo o ser, coisa viva e os próprios Orixás possuem.
Indumentária religiosa, utilizada geralmente no pescoço como um colar, associado a um determinado Orixá.
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carcerário, endossado inclusive por sua familiar. Nessa mesma direção, a fala da agente
penitenciária também coaduna com o mesmo sentido, seja a partir de sua própria elaboração
ou a respeito de outras pessoas que ela testemunhou na sua atuação profissional: “já vi
visitante pedindo pra entrar com sua conta, porque precisava se proteger, porque fez uma
obrigação9 naquele dia, e nesses casos assim eu sempre liberava” (Agente Penitenciária,
CPC, 16/05/17). A agente ainda retrata uma situação em que ela revela o mesmo sentido
atribuído, depois de uma situação provocada, a partir da visita de uma das familiares que
incorporou uma Orixá.
Ela disse assim, “somos de Iansã, eu tô dizendo isso aqui, porque as pessoas
tem inveja, cuidado. Se cuide, quem tá falando não é fulana, quem tá falando
sou eu” A religião africana ela me ajuda muito nesse ponto, pra me proteger,
pra me fortalecer, a sentir que minha orixá Iansã, segura minha onda, vai
toma a frente mesmo (Agente Penitenciária, CPC, 16/05/17).

Outro sentido produzido é o da religiosidade como organizador de elo social entre os
presos a partir do pertencimento religioso. Como já mencionado pela agente penitenciária,
nem todas as religiões estão dentro do sistema penitenciário, e quem não percebe sua
religião lá dentro acaba por se incorporar em outras, como afirma o agente religioso:
Infelizmente, ele vai escolher uma outra, se não tem mais aquela que ele
exerce, infelizmente, ele vai se sentir é, rejeitado, e ele precisa também fazer
um social. O que é um social? Ele fazer um social, uma sociedade, é viver
socialmente entre os outros adeptos do candomblé e eles precisam fazer,
realizar os trabalhos realizados, é lá dentro [...] Ele precisa fazer parte
também porque se eles ficam isolados, fica pelos cantos e pelos cantos é
pior, tá entendendo? (Agente Religioso, SRC, 15/06/17).

A vinculação a partir do grupo religioso é de suma importância para o convívio social,
pois cria uma rede de agregação e pertencimento (MELLO & OLIVEIRA, 2013), seja para se
proteger de outros grupos ou conviver com estes, e que segundo a servidora pública “o
interno acaba às vezes participando disso, é, como é que eu posso dizer, ele acaba é,
aderindo a essas religiões que às vezes não é isso que ele quer” (Agente Penitenciária, SRC,
16/05/17). Da mesma forma, o babalorixá evidencia essa preocupação e como o processo de
identidade religiosa é afetado pela disponibilidade ou não da religiosidade de matriz africana.
Porque ali eles se encontram, eles vê as outras religiões, é o pregador do
evangelho, o evangelizador, ele vê o a pastoral carcerária e ele também vê o
candomblé, ele também vê a raiz dele. Quando não tem, como é que ele vai
fazer? Ele vai ter que se adequar a alguma dessas outras duas que tem lá,
porque ele vai ter que se adequar alguma dessas duas que tenha lá, porque
ele fica muito ocioso, tá, entendendo? E ele ocioso quê que ele vai fazer?
Mente vazia oficina do diabo (Agente Religioso, SRC, 15/06/17).

Esse fragmento demonstra a operacionalidade da religiosidade como uma das formas
de sentido descrito por Quiroga (2009), quando afirmou que a religiosidade produz um
9

Procedimento religioso que deixa a pessoa em situação de vulnerabilidade espiritual.
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processo de singularização dos indivíduos que coadunam com a mesma religião, atuando
como acolhimento e elo grupal para o preso. Assim, a ausência das religiões de matrizes
africanas e/ou, por outro lado, a presença massificada e institucionalizada de religiões de
matrizes cristãs, provocam nos custodiados processos de conversão religiosa, na maioria das
vezes sem desejos próprios dos internos, muito por conta das parcas possibilidades de
religiões não-cristãs presentes na institucionalidade do cárcere baiano.
Este fato também desvela processos de embranquecimento e desculturalização,
quando a configuração posta tem como única opção um elemento cultural socialmente branco
que se expressa de forma supremacista (BENTO, 2014; FANON, 2008). A situação é mais
agravante quando se contextualiza o estado baiano e sua relação com as religiosidades de
matrizes africanas, suas influências culturais na música, culinária, teatro, mas que no contexto
de privação de liberdade, sua presença não é operante, quando não inferiorizada. Este fato
também revela práticas historicamente colonialistas que impossibilitam que os custodiados
produzam um esquema histórico epidérmico (FANON, 2008), sustentadas por práticas
discursivas que desautorizam a circulação de algumas narrativas, apoiadas na intolerância
religiosa institucionalizada, produzindo negação de direitos.
Outra função que as práticas religiosas de matriz africana exercem é atuar a partir de
elementos de tradição e herança familiar, passado de geração em geração, ou mesmo a
religiosidade como vínculo familiar, a partir do entendimento que nas religiões de matrizes
africanas a configuração se dá numa lógica de família que extrapola os laços consanguíneos.
O fragmento a seguir, oriundo da fala do custodiado ao ser questionado como se deu seu
vínculo com a religião, ele retrata da seguinte forma: “é coisa que já vem já também de berço,
de família minha também, entendeu? minha avó também tem um grau, um grau um pouco
alto” (Custodiado, PVF,18/04/17). Assim como ele, muitos dos seus familiares ocupam cargos
religiosos, “Ela faz parte, minha irmã é Equédi10, tem irmã que é Equédi, tem outra que é
rodante11” (Custodiado, PVF,18/04/17). O participante associa sua vinculação com a religião
por conta de sua avó levá-lo desde muito cedo aos espaços religiosos. Ademais, nesse
ínterim, a religiosidade atua como elo de vinculação familiar, que fortalece positivamente o
exercício religioso como presentificador da família, mesmo para quem estar na condição de
preso.
Fica evidente que é uma afinidade religiosa herdada a partir de um traço familiar, de
uma biografia religiosa hereditária, atravessada por gerações (MIRIAN RABELO, 2008). Este
fato foi retratado quando ele afirmou que uma das formas de cuidado religioso exercida por
10

Cargo dentro do Candomblé que é exclusivo de mulheres. Não entram em transe e uma de suas
finalidades é cuidar dos Orixás que incorporam nos Filhos de Santo.
11
Participante do ritual religioso que incorpora orixás.
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ele no ambiente de privação é intermediada por familiares, “aí quem cuida lá é minha avó e
minha irmã, a minha família que faz pra mim” (Custodiado, PVF, 18/04/17), que também é
através de uma das familiares que ele tem acesso ao banho de folha12, “Pela minha irmã,
minha irmã que sempre, sempre traz um negócio pra mim” (Custodiado, PVF,18/04/17).
Essas religiosidades, de acordo com Rabelo (2008, p. 200) “não apenas recria uma estrutura
familiar particular que pode se mostrar um meio poderoso para inserir novos membros como
incorpora, também, familiares de adeptos, compondo-se de redes cruzadas de parentesco de
sangue e afinidade”. Assim, deduz-se que a prática religiosa de matriz africana é uma forma
de fomento de elos familiares, proporcionando a participação de visitas familiares tão
importantes para quem está em situação de cárcere e confinamento.
Ademais, o confinamento da prisão produz uma série de efeitos psicossociais
negativos através do isolamento que são produzidos de diversas ordens. O custodiado que é
oriundo do município de Areia Branca, arredores da cidade de Camaçari, passou por diversas
cidades do estado baiano no seu período de reclusão. Essa circulação prisional ocorreu entre
os presídios das cidades de Esplanada, Feira de Santana e atualmente Salvador, fato que
produziu impossibilidades de manutenção de seus vínculos familiares. Outro aspecto notório
desses efeitos é o tempo vivido na prisão sob os repertórios religiosos, evidenciado ao ser
perguntado sobre qual linha da umbanda o terreiro dele cultua, e que ele apresenta
esquecimento, o que pode ser atribuído ao tempo confinado: “É pô, é porque tem muito, 11
anos, 11 anos afastado, da família, as pessoas que trazem a notícia de lá pra mim de dentro
pra cá, informação. Que eu não tô lá pá, entendeu? Totalmente, entendeu?” (Custodiado,
EPR, 18/04/17). A ausência de agentes religiosos já demonstra uma fragilidade na
manutenção desse repertório discursivo e a distância da família mais ainda, principalmente
para essas religiões que se pautam pela oralidade como mecanismo de transmissão de
conhecimento.
A produção de sentidos, a partir da lógica de interatividade contextualizada,
atravessada e produzida por questões históricas, tem no tempo uma dimensão importante,
aqui no caso em destaque, os aspectos do tempo vivido e presente (SPINK, 2010). O vivido
incidi na produção e interpretações de alguns sentidos, paralelo aos processos de
socialização que se experienciou ao longo da vida. De forma paralela, através de concepções
do cotidiano, ativadas pela memória, se materializando no tempo presente. Pensar esse
aspecto temporal viabiliza estabelecer uma relação dos fatos vivenciados pelo custodiado
nesse período de reclusão e sua circulação prisional, que marcaram formas de ser e estar,
distante do acesso à família e das possibilidades de exercício religioso, construindo modos de

12

Banho utilizado com diversas folhas sagradas para cuidar e proteger o corpo de energias negativas
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perceber o mundo e possibilidades de interação nele, com efeitos no repertório discursivo
acerca da religião.
Considerações Finais
Este estudo, de forma preliminar, circunscreveu sentidos e significados produzidos
sobre a assistência religiosa para religiões de matrizes africanas no ambiente do cárcere, a
partir de três posições complementares que proporcionam uma perspectiva multifacetada
sobre o fenômeno, o que torna evidente a multiplicidade perceptiva e relevante a respeito dos
dados produzidos. Sobretudo, no contexto sempre pulsante da prisão, com suas dinâmicas,
na maioria das vezes imperceptível para quem só acessou a superfície do seu cotidiano,
demarcada por uma arena de disputas, atravessadas por poderes instituídos historicamente,
refletidos na desigualdade também histórica da desejabilidade social das religiões.
As religiões nos presídios ocupam funções que possibilitam individualização e
pertencimento grupal, suporte psicossocial às agruras dos efeitos do isolamento e privação,
além de ser importante diretriz na forma de ser, estar e conceber o mundo para quem exercita
alguma religiosidade. Destaca-se, nesse patamar, que o exercício religioso tem efeitos na
produção de saúde, principalmente, na saúde mental concernente a diminuição de sintomas
de ansiedade, estresse, ou seja, organizador e equilibrador de tensionamentos produzidos no
cotidiano prisional. As práticas e sentidos produzidos utilizados também revelam fins de
proteção e cuidado ao corpo, principalmente quando profissionais que compõem o quadro
funcional que atuam na prisão, são religiosos de matriz africana e também tem na prática
religiosa a proteção para atuar e estar nesse ambiente austero.
Assim, esse estudo descortina especificidades que essas religiosidades negras
operam na vida dentro do cárcere, não apenas do ponto de vista individual dos custodiados,
mas também na perspectiva institucional. Portanto, essas informações e análises preliminares
apontam para a necessidade de olhares investidos para um melhor usufruto das
religiosidades de matriz africana e maior atenção do Estado. Haja vista que os sentidos
produzidos, a partir dos parcos repertórios discursivos sobre a dinâmica e complexidade
dessas religiões negras, também têm base na ausência de agentes religiosos de matriz
africana. Além das práticas discursivas que se ramificam na institucionalidade do Estado, que
se naturalizam através do racismo institucional e reproduzem a lógica de demonização e
inferiorização dessas religiosidades, principalmente para o contexto baiano, onde a
expressividades dessas religiões são bastante relevantes.
Portanto, o sistema prisional que é instituído para além da reclusão do desviante
criminoso, também tem como premissa a ressocialização e a assistência religiosa como
processo auxiliar na recuperação dos sentenciados. Apesar dessa constatação, há uma
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deficiência ou pouco interesse em dialogar com as religiões de matrizes africanas, no que
tange as potencialidades produzidas em termos de socialização, vinculação familiar, ou seja,
de reabilitação social.
Desse modo, as religiosidades negras sofrem com o descaso e exclusão moral que
produzem prejuízos ao exercício de direitos, humilhação social e invisibilização, tão
importante para a produção de cidadania. Nesta direção, os efeitos dos discursos que
impediam às religiões de matriz africana de gozarem o status de religião e serem
criminalizadas como práticas ilegais desde a abolição da escravatura permeando boa parte
do século XX produzem práticas discursivas nos tempos vivido e curto estudados,
fomentando intolerância religiosa em relação às religiões de matrizes africanas, naturalizada
nos dias atuais, inclusive em contextos de cárcere.
Destarte, os significados e sentidos produzidos a partir dos relatos descortinam a
tensão vivenciada para quem faz uso de uma religiosidade de matriz africana, frente à
hegemonia quantitativa das religiões de matrizes cristãs, paralelo à hegemonia discursiva
institucionalizada no cotidiano prisional. Por outro lado, as pessoas entrevistadas revelam
sentidos positivos acerca dessas religiões no cárcere, inclusive estratégias de resistência à
produção do exercício religioso fomentado por familiares frente à ausência de agentes
religiosos de matriz africana, e a omissão do Estado em promover assistência religiosa como
preconiza o aparato legal normativo brasileiro.
Por fim, a perspectiva do movimento construcionista, base teórica dessa investigação,
tem interesse em potencializar e produzir processos de empoderamento de grupos
minoritários, em consonância com as demandas sociais diversas, possibilitando fazeres
acadêmicos críticos e coerentes com a realidade, suas desigualdades, privilégios e as
possíveis forças que (des)estruturam essas relações.
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Reumo
O movimento eugenista emerge no final do século XIX, na Inglaterra, tendo o principal
precussor Francis Galton (1822-1911); no Brasil, a sua receptividade se deu a partir dos anos de 1917,
cujo expoente e interlocutor foi Renato Kehl (1889-1974). Os ideólogos da eugenia apostavam na sua
efetivação para eliminar os grupos que apresentavam comportamentos anormais, por meio de políticas
públicas de controle de natalidade, prisões, eliminação física dos indesejáveis e outros métodos.
Considerando a história do movimento eugenista, o presente artigo é parte da pesquisa (em
desenvolvimento) de doutorado, cuja finalidade é estudar o encarceramento de jovens negros/as na
capital de São Paulo, a partir dos anos 2000 a 2015. Concebemos o encarceramento, e esta é a tese
central, enquanto um dos mecanismos da eugenia contemporânea no Brasil. Como sustentação da tese,
no presente artigo, será apresentado um exame referente aos relatórios sobre encarceramento e os dados
contidos no Sistema Integrado de Informação Penitenciária (INFOPEN). O nosso referencial teórico
está alinhavado aos estudiosos que despenderam esforços para compreender a realidade brasileira, a
partir das próprias determinações da concreção do estado brasileiro, como por exemplo, Clóvis Moura e
Florestan Fernandes, logo, estes são de suma importância para que possamos ter um resultado exitoso na
pesquisa em tela.
Palavras-chave: Eugenia. Encarceramento. Racismo.
Francis Galton: o fundador da ciência dos “bem nascido”
Diante das contradições sociais e tendo em vista o contexto do capitalismo, no século XIX, um
dos teóricos que sobressai no seio dos ideólogos da “teoria das desigualdades” é Thomas Robert
Malthus (1766-1834). Em 1798, publica a obra Ensaio Sobre a População, cujo principal argumento é
moralizar a pobreza. Para Malthus (1996), os seres humanos estavam nascendo numa proporção maior
do que a produção de alimentos.
Ao abordar a temática da pobreza, atribui o pauperismo aos próprios pobres e propõe como
alternativa o controle de natalidade para viabilizar o desaparecimento dos menos “dotados”. Assim, com
o controle populacional, a humanidade garantiria a própria existência na terra. O argumento para
extinguir os “insignificantes” estava montado, logo, Malthus deposita no Estado a responsabilidade de
consolidar meios para frear a reprodução dos pobres e como estes, na sua concepção, eram os culpados
por sua pobreza, preconizava políticas de Estado para o controle de natalidade desse segmento.
Malthus, em decorrência da referida tese1, é saudado pela oligarquia inglesa por oferecer
sugestões para extinguir as perturbações sociais. Implícita ou explicitamente, “Malthus teve seguidores
1

Em seu artigo intitulado Explosão Demográfica: a Impostura e suas Implicações, Pompêo do Amaral (1979, p.
116) afirma: “Malthus não teve a ideia original, a respeito. O que preconizava para solução de problemas da
humanidade não era outra coisa, com efeito, do que aquilo que muito antes recomendava Buda, que – em país que
se tornaria um dos mais populosos do mundo, assolado com frequência pela fome e cuja população nada mais
desejava do que procriar – induzia os pais a não terem filhos e as famílias a se extinguirem, proclamando que o
melhor, para o homem, seria não ter nascido e apontando, como mal básico, a reprodução, pois importava em
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que prosseguiram a sua tarefa de impressionar o homem com o perigo da própria multiplicação”
(AMARAL, 1979, p. 116).
No final do século XIX, esse julgamento restitui um atributo científico a partir das ações
encabeçadas pelo primo de Charles Darwin, Francis Galton (1822-1911), depois de constatadas as
contradições vivenciadas no seio da sociedade inglesa, atribui natureza biológica aos comportamentos,
como, por exemplo, a delinquência, prostituição, entre outros. Após estudar matemática em Cambridge,
fica fascinado pelos estudos de estatística e descobre as singularidades nos sulcos das impressões
digitais, que passam a ser a nova forma de catalogação para identificar criminosos.
Galton é o fundador da ciência eugênica, disponibiliza as bases teóricas para a compreensão das
gerações hereditárias perspectivando encontrar a solução para melhorar as características do conjunto da
população; o pensador inglês acreditava que existiam dois grupos distintos: não degenerados e
degenerados; os bem-sucedidos, limpos e puros e os sujos e impuros. A saída para o melhoramento dos
homens estava na extinção dos “degenerados” da sociedade.
É no livro publicado em 1869, Herança e Eugenia (1988), no capítulo Investigações Sobre as
Faculdades Humanas e seu Desenvolvimento, que Francis Galton, pela primeira vez, utiliza o termo
eugenia e, ao escrever o referido trabalho, em nota de rodapé, define o significado do conceito de
eugenia, que seria o estudo para o melhor cultivo da “raça”. A palavra Eugenia é oriunda do inglês
eugenics, a partir do grego eugénes, que significa “bem nascido”; etimologicamente, o eugenismo (ou
eugenia) é a ciência dos bons nascimentos; fundamentada na Matemática e Biologia, tinha como cerne
identificar os “melhores” membros e estimular a sua reprodução e, ao mesmo tempo, diagnosticar os
“degenerados” e evitar a sua multiplicação.
Ao ler a obra publicada em 1859, A Origem das Espécies (2009), de Charles Darwin (18091882), Galton conclui2 que seu primo havia identificado que os seres mais “fortes” sobreviveriam, em
detrimento dos mais “fracos”. Todavia, argumentava que a tese de Darwin estaria invertida, pois os mais
“fracos” estavam proliferando e, assim, acreditava na necessidade de (des)inverter tal lógica. A obra de
seu primo torna-se subsídio para sustentar a sua argumentação reivindica para seus estudos a
incorporação dos preceitos de Herbert Spencer (1820-1903) devido à sua concepção teleológica de
processo evolutivo, tema fundamental para o seu construto teórico. Assim, Galton acredita que suas
teses ganham mais solidez, uma vez que se baseavam nos consagrados Charles Darwin e Herbert
Spencer.

estender as cadeias da vida, com seus sofrimentos, a novos seres. Também, na Grécia antiga, a lei e a opinião
pública aceitavam o infanticídio – não se reconhece o uso, entre os gregos, de qualquer anticonceptivo – como
legítima prevenção contra o excesso demográfico”.
2
De acordo com Tort (2000, p. 210-211), Darwin, na concepção de seus deturpadores, foi o inspirador das teorias
das desigualdades, pois, “Durante mais de um século (...) quis-se ver em Darwin o inspirador das teorias
desigualitárias modernas, o grande defensor do eugenismo nas suas versões mais duras, o teórico da eliminação
dos fracos, o grande legitimador naturalista do expansionismo ocidental e, especialmente, do imperialismo
vitoriano, o ideológico fundador do “racismo científico”, o pai efetivo do “darwinismo social” da quase totalidade
das sociologias biológicas evolucionistas, o credenciador justificador do egoísmo triunfante dos possuintes”.
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Segundo Black (2003, p. 59), Galton acreditava “que a hereditariedade não somente transmitia
as feições físicas, como a cor do cabelo e a altura, mas também as qualidades mentais, emocionais e
criativas”. O fundador da teoria da eugenia utiliza a concepção darwinista de adaptação, concluindo que
se os criadores de animais selecionam os melhores de um rebanho e, consequentemente, os seres
humanos também podem selecionar os melhores.
A partir dessa propositura, Galton reivindica a eugenia não somente como alternativa para a
eliminação da delinquência e da prostituição, mas enquanto elevação da “raça humana”; a propositura
científica do pensador em tela tornou-se um arcabouço importante para estabelecer o controle
reprodutivo, uma vez estabelecido o controle de natalidade dos supostos “portadores” de “distúrbio
social”, logo, a sociedade como um todo seria beneficiada e estaria livre dos “viciosos”, a partir da
efetivação de políticas de controle de natalidade encabeçada pelo Estado.
Outro aspecto vislumbrado pelo pensador em tela seria a eugenia enquanto um processo
civilizatório para os povos – externos ao continente europeu – que, no seu entender, se encontravam
num patamar “não desenvolvido”. Portanto, a eugenia forneceria as bases para a expansão civilizatória,
o destino dos povos denominados incivilizados estaria nas mãos da classe superior. “Com isso, poderse-ia não somente discriminar espaços sociais, mas também estabelecer quais características seriam
científica e politicamente favoráveis” (DEL CONT, 2008, p. 205).
Entre os anos de 1860 e 1945, algumas das produções relacionadas à eugenia são realizadas por
biólogos preocupados em coibir a degenerescência humana. Segundo João Bernardo, em seu estudo
intitulado “Labirintos do Fascismo”,
o fundador da eugenia desenvolveu o racismo em dois aspectos que se revelariam de grande importância.
Por um lado, considerou em termos biológicos não só as diferenças de situação entre os povos, mas
também as diferenças sociais no interior de cada povo, de maneira que a elite da classe dominante seria
superior, tanto sob o ponto de vista físico como mental, e além disso os descendentes destas famílias
herdariam as qualidade dos pais. Assim, Galton fundiu numa justificação única o domínio de uns povos
sobre outros e, no interior de cada sociedade, de uma classe sobre a outra, explicando-os ambos pela
superioridade biológica. Intimamente relacionada com esta concepção está a sua defesa de uma estratégia
de progresso biológico, considerando necessária uma intervenção direta e sistemática na evolução
humana, mediante o condicionamento dos acasalamentos, de maneira a aperfeiçoar a raça (1998, p. 338).

Neste caminho, ânsia de Galton ganha dimensão internacional, a partir da iniciativa de outros
teóricos que tinham como escopo a eugenia para solucionar as contradições econômicas e sociais de
seus países, logo, foi organizando internacionalmente o Primeiro Congresso Internacional de Eugenia,
de Londres, em 1912; o segundo, em 1921 ocorre nos Estados Unidos da América e no mesmo ano é
criada a Federação Internacional de Sociedades Eugênicas, cujo diretor foi o filho de Charles Darwin,
Leonard Darwin (1850-1943), integrante da Sociedade Eugênica da Inglaterra e, em 1932, os Estados
Unidos serão teatro mais uma vez para a terceira edição do Congresso Internacional de Eugenia.
A repercussão do movimento obteve expressão não somente na Inglaterra, Alemanha, Itália e
Espanha, mas sim, em nações escandinavas, que foram responsáveis por esterilizar crianças e consolidar
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estações de conserva de espermatozoides para assegurar a procriação de seres eugenizados3. No
continente asiático, o Japão foi o principal expoente do movimento eugenista e, na América Latina, foi
representada pelo cubano Domingos y Ramos4, participante do Segundo Congresso Internacional de
Eugenia que deu ímpeto à organização eugenista latino-americana.
A partir da representatividade dos latinos, ocorre o Congresso Médico Latino-Americano,
realizado em Havana, culminando na efetivação do Comitê Pan-americano de Eugenia, com a
finalidade de criar a Associação Pan-americana de Eugenia e Homicultura; as reuniões do Comitê eram
realizadas em Santiago/Chile (STEPAN, 2005). Em 1927, realizou-se, em Cuba, a Conferência Panamericana de Eugenia e Homicultura5, com a participação de 28 delegados e 16 países.
De acordo com Stepan (2005), a América Latina não foi apenas um local de receptividade do
movimento eugênico, mas um local de viabilização de produções teóricas de vulto no que tange à
organização e qualificação do referido segmento. Assim, o Brasil passa a ser uma das principais
referências dessa manifestação, devido à atuação de Renato Kehl6 (1889-1974), o principal protagonista
do movimento eugenista na América.
O movimento eugenista no Brasil
O movimento eugenista no Brasil aflora na passagem do século XIX para o XX, com a
perspectiva de responder as contradições sociais emergentes, como por exemplo, o “problema da raça” e
do sanitarismo, assim, os médicos, como representantes momentâneos do pensamento das classes
dominantes, não somente estavam preocupados nos aspectos acima, mas ainda, atinavam a reprodução
da força de trabalho, isto é, criar um “tipo” de trabalhador que expressasse os anseios das elites políticas
brasileiras. De acordo com Marcos Chor Maio (2010, p. 53):
Intelectuais médicos, subsumidos à lógica das elites econômicas e políticas, teriam privilegiado o
combate à febre amarela, doença que incidia sobremaneira entre os imigrantes, mão de obra estratégica na
expansão econômica da virada do século XIX para o Século XX, em vez de enfrentar o problema da
tuberculose que atingiria a população pobre das grandes cidades.

Os médicos pautados no viés eugênico acreditavam que as doenças e a pobreza teriam de ser
solucionadas por meio de uma política ancorada nos preceitos da eugenia, que chegava ao Brasil no
período da primeira República, ainda de maneira embrionária, mas já fortalecida pelo status de ciência
para enfrentar a realidade da pobreza brasileira. Neste sentido, em seu livro intitulado “Holocaustos
coloniais: clima, fome e imperialismo na formação do terceiro mundo”, Mike Davis (2002, p. 395)
afirma que a República brasileira “talvez tenha sido o primeiro governo em qualquer parte do mundo
3

Em relação ao movimento eugenista mundial e seus principais teóricos cf. Góes (2015), Stepan (2005) e Black
(2003).
4
Ramos foi um ativista empenhado no movimento eugenista na América Latina, a ponto de trocar cartas com um
dos principais expoentes do movimento eugenistas eugenistas dos Estados Unidos da América.
5
Nesse evento, foram discutidas diversas questões, entre elas “cotas para imigrantes”. Houve, na Conferência, um
sentimento contrário aos chineses; ainda foram tematizados projetos de esterilização de criminosos e doentes
mentais, certificados pré-nupciais. Sobre a Conferência, ver especialmente o capítulo 6 do livro de Stepan (2005),
intitulado Visões Norte-americana, Pan-americana e Latina da Eugenia”.
6
Kehl era um dos principais expoentes e articulador do movimento eugenista do Brasil. Em relação a sua
biografia cf. Góes (2015).
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que esteve explicitamente comprometido em grande escala com a eugenia positiva”; de acordo com
Diwan (2007, p. 96), “O ideal de uma República embasada na igualdade e na democracia criou a
necessidade de formalizar e gerar novos campos de saber para a produção de corpos constituintes de um
povo homogêneo, tipicamente brasileiro”.
Em 1897, o professor Souza Lima, à frente da Academia Nacional de Medicina, solicitou que
fossem normatizados pelo Estado exames pré-nupciais aos tuberculosos e aos portadores de sífilis.
Outros trabalhos sobre o tema da eugenia do início do século XX foram levados à frente por Erasmo
Braga, João Ribeiro e Horácio de Carvalho (KEHL, 1928).
Nos anos de 1910 e 1920, as ideias de Galton passaram a influenciar médicos brasileiros e, entre
os higienistas proliferava a ideia de acabar com a degeneração moral e racial da população. Alguns
defendiam a tese da existência de indivíduos fortes, sadios, virtuosos e, para outros, os principais
causadores dos males do mundo eram os fracos, portadores de doenças mentais, imorais, criminosos e
preguiçosos.
Os estudos careciam de traduções de livros publicados no exterior, em particular da Inglaterra e
Alemanha, dificultando a propagação da teoria da eugenia, principalmente a de Francis Galton. A
primeira tese sobre eugenia no Brasil foi defendida na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em
1914, por Alexandre Tepedino (1914), intitulada Eugenia, que teve como objetivo sistematizar os
principais pontos da teoria de Galton (KEHL, 1928).
As ideias eugênicas passaram a ser conhecidas pelas elites do Brasil depois das intervenções de
Renato Kehl, o qual recapitula a receptividade do movimento, na conferência de abertura do Primeiro
Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1929, conforme abaixo:
Permitam, meus senhores, que vos relate, sem alarde, como teve origem em São Paulo a cruzada em prol da
Eugenia. Uma tarde apareceram em meu consultório dois simpáticos americanos que me convidaram para
fazer uma conferência no salão da ACM [Associação de Cristãos Moços], associação da qual eram
diretores. Esquivei-me por motivos de ocasião. Não houve meio de dissuadi-los. Eram insistentes e
persuasivos. Acabei vencido e aceitando a prebenda. Disseram-me que voltariam no dia seguinte para saber
o título da conferência e marcar a data para a sua realização. Havia tomado notas e feito rascunho para um
trabalho sobre eugenia. Disse-lhes incontinenti: podem levar o título ‘Eugenia’ e marcar o dia. Em 13 de
abril de 1917 teve lugar a conferência, a primeira sobre eugenia, realizada no País, que foi publicada na
integra no Jornal do Comércio, edição de S. Paulo, no dia 19 do mesmo mês. Nela, após um ligeiro
exórdio, estudei a hereditariedade como fundamento da ciência de Galton, os fatores disgênicos, a doutrina
de Malthus, o direito relativamente à Eugenia, concluindo num apelo aos estudiosos para a divulgação e
prática das ideias e preceitos eugênicos no nosso País, para a melhoria progressiva da nacionalidade
brasileira. Foi esta conferência que me arrastou à ideia de fundar uma associação eugênica na qual fossem
congregados médicos, advogados e outros interessados no estudo e difusão das questões biológicas e
sociais em benefício da nacionalidade. (...) A solenidade inaugural teve lugar no dia 15 de janeiro de 1918
no grande salão nobre da Santa Casa de Misericórdia onde se reuniu a Sociedade de Medicina e Cirurgia,
achando-se presente grande número de médicos da capital e do interior. [grifo nosso]. (KEHL, 1928, p. 5354).

Nesse clima, no dia 15 de janeiro de 1918, na Santa Casa da Misericórdia, Kehl funda a
Sociedade Eugênica de São Paulo, cujos participantes eram médicos e outros interessados em discutir
os aspectos relacionados à nacionalidade brasileira a partir do viés biológico e do social. A Sociedade,
com 140 associados, tornou-se a primeira instituição eugênica da América Latina e o modelo para os
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adeptos do movimento eugênico, ficando atrás somente da Inglaterra, França e EUA. A influência da
Sociedade estimulou a Argentina e o Peru a entrarem nessa seara, além de outros países7.
No mesmo ano da fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo, os intelectuais Belisário Pena,
Carlos Chagas, Arthur Neiva, Monteiro Lobato, Miguel Pereira, Vital Brasil e Afrânio Peixoto criam a
Liga Pró-Saneamento do Brasil (LPSB), com a finalidade de “sanear o Brasil”, assim, realizavam
atividades nas instituições interessadas em “modernizar” o país, como a Sociedade Nacional de
Agricultura, sediada no Rio de Janeiro, a Associação Cristã de Moços, escolas e estabelecimentos do
Exército e da Marinha. Neste caso, o principal objetivo da Liga era estimular, propor e formular
políticas de habitação no País visando melhorar a condição de moradia das populações. Além da atuação
no âmbito propositivo, a Liga tinha como intenção produzir conhecimento, divulgar pesquisas, fomentar
reflexões sobre “higienização” “profilaxia”, “saúde” e etc., por meio de uma revista intitulada Saúde
(BRITO, 2014). Os membros da referida instituição participavam de congressos sobre as temáticas
apontadas acreditando que somente por meio dessas campanhas os problemas brasileiros seriam
resolvidos.
Em 1922, o Brasil é representado por Gustavo Rediel no Congresso Médico Latino-Americano,
realizado em Havana e, ao retornar de Cuba, se articula com médicos, educadores, juristas, intelectuais,
empresários, políticos e funda, em 1923, A Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), com o objetivo
de elaborar trabalhos que versavam sobre a prevenção das doenças mentais, proteção e amparo no meio
social; melhoria dos meios de assistir e tratar os doentes nervosos e mentais em asilos públicos; a
referida organização defendia a melhoria da “raça”, a partir de “execução dos programas eugênicos e
higienistas”, o combate ao alcoolismo e aos “vícios sociais”. Os integrantes da Liga apostavam na
racionalização da imigração, com a finalidade de selecionar a entrada de estrangeiros no território
brasileiro, além de propor mais rigor no controle de casamentos, aludindo a prevenção de união entre os
considerados indesejáveis8.
Outro evento que marca o movimento eugênico no Brasil é o Primeiro Congresso Brasileiro de
Eugenia, realizado na primeira semana de julho (1929), na cidade do Rio de Janeiro, na Faculdade de
Medicina e no Instituto dos Advogados. O congresso teve a participação de referências intelectuais,
como Renato Kehl, Fróes da Fonseca, André Dreyfus, Roquette-Pinto e outros atuantes do movimento e
reuniu expressiva quantidade de militantes do movimento que acreditavam na oportunidade de
sistematizar propostas para os governantes brasileiros. A organização do Primeiro Congresso consistiu
não somente em propor e elaborar políticas eugênicas para o Estado, mas propiciar troca de
7

Para um estudo sobre essa temática, cf. Stepan (2005).
Segundo Reis (1994, 56), no Segundo Congresso Brasileiro de Higiene Mental, lê-se o seguinte manifesto: “À
Liga Brasileira de Higiene Mental deve caber a centralização e coordenação de todos os esforços, ficando
encarregada de agitar permanentemente o problema, por todo o país, e propagando os meios tendentes a resolvê-lo.
O Departamento Nacional de Saúde Pública e as repartições sanitárias estaduais e municipais não precisam, nem
devem, por ora, organizar secções especiais de higiene mental, mas apoiar ação da Liga e cooperar nas medidas
que diretamente estão dentro do programa que já executam ou que lhes incumbe iniludivelmente executar”.
8
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experiências, socialização de pesquisas e encontro entre os intelectuais de vários países, coroando o
Brasil como o pioneiro e referência em relação ao movimento eugenista na América Latina9.
Ainda, nos anos de 1929 o Brasil, o movimento fica mais robusto, a partir da primeira edição do
Primeiro Concurso de Eugenia (no estado de São Paulo) e o Boletim de Eugenia. No caso do concurso
de eugenia, a sua articulação se deu a partir da iniciativa dos engenheiros Pereira Macambira e Heitor
Freire de Carvalho, que tiveram a ideia de uma subscrição popular, cujo resultado serviria para premiar
três crianças brasileiras que se aproximassem do ideal eugênico. O concurso ainda serviu para
homenagear a Imperatriz Leopoldina, por ocasião do centenário de sua morte.
Em relação ao Boletim de Eugenia10, fruto do invento de Renato Kehl, a finalidade foi viabilizar
a apropriação por todos interessados nos temas relacionados à eugenia, genética, relações raciais, ao
patriotismo, catolicismo, teses malthusianas e outros correlatos; informações sobre as realizações sobre
eugenia, no âmbito nacional e internacional, eram veiculadas nos “boletins”, como por exemplo,
propagação de propostas de leis eugênicas, livros e cartas de leitores.
Em 1931 é criada a Comissão Central Brasileira de Eugenia (CCBE), com o objetivo de efetivar
lei de cariz nacional contra o alcoolismo; a Comissão foi um meio de articulação do movimento
eugenista no Brasil e dos EUA, Alemanha, entre outros. A referida instituição servia como um veículo
de articulação do movimento em nível mundial, sendo o Brasil o país que melhor expressava os anseios
do movimento no mundo.
Conforme verificamos acima, os partidários do movimento eugenista sentiam-se incomodados
com os “problemas” da sociedade brasileira, mas acreditavam que a solução estaria na possibilidade da
implantação da eugenia. Neste sentido, se a eugenia sugere esterilizar, exterminar e isolar os
indesejáveis, é possível conceber o encarceramento enquanto prática eugênica?
Delineamentos gerais sobre as origens do encarceramento
Para que possamos mergulhar no tema do encarceramento, será necessário abordar, grosso
modo, quais foram os determinantes históricos que viabilizou a emersão das prisões. Para tanto, é
preciso sublinhar que em virtude do curto espaço não é o nosso intento fazer um apanhado profundo em
relação à consolidação das prisões, pois, tal monta nos obrigaria a fazer um percurso que extrapola o
nosso objetivo. Em outras palavras, procuramos no presente tópico concatenar as raízes histórias sobre a
prisão para em seguida demonstrar como a política de encarceramento tornou-se mais sofisticadas a
partir da objetivação da ideologia da eugenia.

9

Para aqueles interessados em apreciar as conferências e resoluções do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia,
ver especialmente as Actas disponíveis no sítio da Biblioteca da Fundação Oswaldo Cuz:
<http://bvsfiocruz.fiocruz.br/metaiah/search.php#>.
10
O Boletim de Eugenia teve circulação até 1933. Em relação ao textos e a importância do Boletim para o
movimento eugenista cf. Góes (2015).
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No primeiro momento, as origens do encarceramento têm início a partir das criações de
unidades produtivas e posteriormente como isolamento, especialmente, de indivíduos oriundos da classe
trabalhadora e tem elo com a evolução do capitalismo e no interior das contradições de classes. A
consolidação dos espaços de confinamento só pode ser captado quando concatenamos tal prática com o
processo de acumulação primitiva de capital, apreensão esta exposta por Karl Marx (1818-1883) in “O
capital”, especialmente no capítulo XIV. Conforme o pensador alemão nos ensinou, “O sistema
capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais
realizam o trabalho” (MARX, 1975, p. 830), logo, o que caracteriza o modo de produção capitalista
plenamente desenvolvido é a expropriação dos meios de trabalho, resultando na transformação em
capital os instrumentos de trabalho e os trabalhadores na condição de assalariados.
A “chama acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos
meios de produção” e, é considerada primitiva porque “constitui a pré-história do capital e do modo de
produção capitalista” (MARX, 1975, p. 830). Neste caso, seguindo as pegadas de Marx, uma gama de
fatores possibilitou a concreção do capitalismo: a expropriação dos camponeses e a política de
cercamento, ancorado nas legislações a fim de beneficiar os proprietários capitalistas e, como resultado,
os trabalhadores do campo eram obrigados a migrarem para cidade à procura de sobrevivência se
tornando trabalhadores livres. Ainda no interior do processo de acumulação primitiva estão contidas a
colonização na América, roubos e saques, além do extermínio dos nativos, o tráfico e a escravização dos
africanos (MARX, 1975).
É nessa quadra que inicia uma série de leis contra os camponeses expropriados aludindo
disciplina-los para o trabalho livre e, concomitante, as contradições no modo de produção que está
emergindo, torna-se vigente a delinquência, a mendicância, a prostituição e etc.. Para solucionar tais
antinomias e “formar” um trabalhador apto para atender as demandas do capital são consolidadas as
workhouse, casas de trabalho, a Law poor, Lei dos Pobres com a perspectiva de domesticar os
indivíduos e assegurar a reprodução do capital.
As medidas encontradas pelos capitalistas estão ligadas ao patamar em que o modo de produção
capitalista se encontra, pois, estamos nos referindo ao capitalismo manufatureiro, cuja forma de
produção mercantil ainda não se encontrava subordinado ao capital industrial, tendo em vista que o
referido período marca o contexto em que não havia o invento da maquinaria, aspecto este que resultaria
na consolidação da revolução industrial. Com o advento da grande indústria, havia a necessidade de
concentrar os trabalhadores no seio das fábricas, logo, aqueles que estavam confinados nas workhouse
passaram a serem primordiais para a exploração da força de trabalho.
Seguindo a perspectiva marxiana, Dário Melossi (2010, p. 35), ao estudar a origem das
instituições carcerárias afirma que as legislações efetivadas não passavam de formas terroristas contra
os trabalhadores, especialmente, nos séculos XIV, XV e XVI e, “vai-se desenvolvendo contra os
fenômenos da vagabundagem, da mendicância e – ainda que de forma secundária – da criminalidade,
em relação aos quais as estruturas tradicionais medievais baseadas na caridade privada religiosa”. Tais
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medidas foram realizadas em todos os países que vivenciaram a emergência do capitalismo plenamente
desenvolvido, como por exemplo, a Inglaterra, França, Holanda e, mais tarde outros do continente
europeu.
Para elucidar a nossa argumentação basta reportarmos a autorização do rei da Inglaterra,
assustado com o aumento da mendicância, em utilizar o “castelo de Bridwell para acolher os
vagabundos, os ociosos, os ladrões e os autores de delitos de menor importância” (MELOSSI, 2010, p.
36), com o escopo de “regenerar” os internos por meio do trabalho compulsório11. Ainda na esteira de
Melossi, as medidas para combater as contradições apontadas foram espraiadas em toda parte da
Inglaterra, todavia, os indivíduos eram enquadrados na condição de criminosos uma vez recusado a
exercer qualquer função “laboral”.
Outro país referência na aplicação das leis contra os pobres foi à Holanda, especialmente na
cidade de Amsterdã, através da Rasp-huis, atividade realizada através de raspagens de madeira, com
laminas até transforma-la em pó, matéria esta fundamental para os tintureiros retirarem o pigmento
usado para tingir os fios. O estímulo ao trabalho forçado nos Países Baixos se deu na transição do século
XVI para o XVII, devido à luta pela emancipação holandesa, cujo protagonista será a classe mercantil
urbana, em virtude da União de Ultrecht de 1579; o desenvolvimento do tráfico mercantil também
aumentou a exigência de força de trabalho, visto que a Europa estava vivenciando uma demanda de
mão-de-obra em razão da baixa demográfica. Ainda, o trabalho realizado era considerado uma atividade
leve, considerada adequada “para os ociosos e os preguiçosos (os quais, como consequência dessa
atividade, às vezes literalmente quebravam a espinha dorsal)” (MELOSSI, 2010, p. 43).
O trabalho compulsório, a partir das casas de correções, ocorreu praticamente até o início da
revolução industrial, mas, com o desenvolvimento das forças produtivas, foi possível concentrar os
trabalhadores no interior das fábricas e potencializar a produtividade através da maquinaria. Como
consequência, o capital industrial passa a subordinar o capital mercantil e, concomitante, emerge uma
demanda de trabalhadores para realizarem atividade industrial e, devido ao aumento exponencial da
oferta de trabalho tornou-se defasado no interior do cárcere
em benefício do aspecto intimidatório e terrorista da casa de trabalho, e mais ainda, do cárcere.
(...) com a introdução das máquinas, o nível de emprego de capitais em qualquer trabalho
produtivo aumentara de tal forma que o trabalho no cárcere, como informava o relato da época,
não podia mais ser promovido, a não ser na perspectiva das grandes perdas. (...) A abundância
da força de trabalho livre era tamanha que o trabalho forçado já não era mais necessário para
exercer a função de regulador dos salários externos, o que havia ocorrido na era mercantilista.
Não havia mais razão para se preocupar com a concorrência que o trabalho no cárcere poderia
fazer ao trabalho livre e, por esse motivo, os protestos que a classe operária promovia contra ele
perderam força (MELOSSI, 2010, p. 69).
O resultado das transformações foi à transição das casas de trabalho para a casa dos pobres
(poorhouse), assim, é criada a lei Old Porr Law, que preconizava a criação de casas nas paróquias
11

“O trabalho que ali se fazia era, em grande parte, no ramo têxtil, como exigia a época. A experiência deve ter
sido coroada de sucesso, pois, em pouco tempo, houses of correction, chamadas indistintamente de bridewlls,
surgiram em diversas partes da Inglaterra” (MELASSI, 2010, p. 36).
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destinadas aos desempregados, vagabundos, ladrões e etc.; o escopo passa a ser não mais a atividade
laboral, abrindo caminho para a punição, isto é, os indivíduos que não estavam no processo produtivo
eram subsumidos a açoites e internação, os locais que alocavam as mulheres se transformaram em
bordeis, protagonizados pelos carcereiros.
As consequências acima, a Revolução Industrial, as transformações urbanas e seu crescimento,
o aprofundamento da pobreza e da criminalidade, jamais vivenciada pelo modo de produção capitalista
de países avançados; as primeiras manifestações do movimento operário, sobretudo, as revoltas dos
trabalhadores nos anos de 1848 no quadro europeu; a ideologia liberal toma vulto e, consequentemente,
a filantropia passa à ser combatida, logo, as teorias malthusianas são reavivadas e àqueles pertencentes à
classe trabalhadora que não estavam no processo produtivo apresentavam comportamentos que
ameaçava a ordem são concebidos enquanto inimigo público. Tais fatores contribuíram para agudizar as
contradições de classes, transformando as “casas” em espaços de confinamento, isto é, em prisões.
Nessa direção, o Panóptico, invento de um dos renomados liberais inglês Jeremy Bentham (1748-1832),
criado para guardar prisioneiros e reformar o indivíduo no âmbito moral, é reavivado para prevenção e
punição daqueles que viessem ameaçar a ordem. A propositura de Bentham possibilitou o
aperfeiçoamento do controle institucional e de sua produtividade12 resultando na existência das prisões.
(MELOSSI, 2010).
No caso brasileiro, em virtude da sua particularidade história, não foi possível vivenciar as
experiências ocorridas nos países de formação de capitalismo clássico. Isto porque a forma de
entificação do capitalismo no Brasil se deu pela via colonial (CHASIN, 1978), inserido no bojo do
modo de produção capitalista de maneira subordinada cuja força de trabalho até os anos de 1888 estava
baseada no trabalho escravizado. É por esta razão que a sociedade brasileira tem em seu demiurgo o
caráter repressivo, antidemocrático e as práticas mais brandas de punição.
Os estudos de Florestan Fernandes (2005) e Clóvis Moura (1994) jogam luz para que possamos
captar as determinações sociais em relação à formação social do Brasil e o caráter da luta de classes e
qual a natureza da burguesia brasileira. Isto é, somente nos ancorando nos exames dos autores acima
podemos apreender a natureza da classe dominante que, por sua vez, anseia manter seu privilégio por
meio da repressão e obstaculizando qualquer manifestação das classes subalternas, expressando a sua
qualidade de classe contrária a democracia e mantendo a sua prática escravocrata.
Nessa direção, segundo os estudos de Clóvis Moura, é na luta entre escravizados e senhores, em
especial, na primeira fase denominada de escravismo pleno (MOURA, 1994; 1988) que captamos as
raízes autoritárias da burguesia brasileira. De um lado, devido a uma gama de organizações, rebeliões,
saques e guerrilhas encampadas pelos africanos escravizados que causava prejuízos econômicos para as
12
Segundo Melossi (2010, p. 73): “Depois de Bentham dedica-se com especial atenção a tratar da aplicação do seu
projeto ao modelo penitenciário, visto que, neste caso ‘os objetivos da custódia, do isolamento, da solidão, do
trabalho forçado e da instrução são buscados ao mesmo tempo’. Pode-se dizer, de maneira bem sintética, que as
funções específicas das diferentes instituições segregadoras - criadas pela sociedade burguesa pouco antes, o
momento em que Bentham escreve essas páginas – foram unificadas num esforço unitário e essencial: o controle
do proletariado nascente [grifo do autor]”.
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elites políticas brasileiras, culminando no afloramento de uma “cultura” do medo dos trabalhadores
escravizados a suplantarem o regime escravagista. Por outro lado, a natureza da burguesia brasileira,
pelo fato de ter se constituído de forma subordinada, há uma necessidade de superexplorar as classes
subalternas para assegura a sua taxa de mais valia e a do capital externo, logo, a violência e formas de
punição e criminalização dos grupos sociais isentos de riqueza social está na qualidade apontada acima.
Embora nos anos de 1808, com a chegada da família real portuguesa, são elaboradas reformas
de cariz liberal perspectivando extinguir alguns tipos de punição, prática corriqueira no período colonial
(CHAZKEL, 2017), todavia, Moura (1988), ao examinar as relações entre negros e brancos na
sociedade colonial pôde apreender os mecanismo de imobilização do negro que tem na sua origem as
Ordenações do Reino (O Código Filipino de 1607 que fora estendido ao Brasil através da Assembleia
Constituinte de 1823) que tinha como escopo impedir os africanos escravizados de qualquer
contemplação de espaços que pudessem assegurar as condições materiais para obterem “sucesso” na
sociedade escravista. Ou seja, os mecanismos de barragens do negro escravizado plasmam com a
perspectiva de confinamento no Brasil. Nessa direção, em 183413, sob a iniciativa do governo, é
construída a Casa de Correção na capital do Império, tendo como referência a construção de
estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos da América e Inglaterra.
Em junho de 1856, o Rio de Janeiro contava com uma Casa de Detenção, com capacidade de
alocar 160 detentos e, nos anos de 1880 a população carcerária era constituída daqueles que estivessem
passados pelo sistema de Justiça criminal; oito anos depois, o referencial de “casa de correção” não
estava no receituário “jurídico”, o que deveria ser exercido seria de maneira mais explícita o
confinamento de pobres e, principalmente aqueles egressos da escravidão (CHAZKEL, 2017).
Dois anos após a abolição da escravatura é sancionado um novo Código Penal, perspectivando
consolidar um regime penitenciário que expressasse os anseios da Primeira República, com leis de
natureza benigna, abolindo a prisão perpétua, desterro e degredo; o novo Código de 1890 estipulava a
criação de subgrupo de infrações tais como prostituição, o jogo, comércio ambulante sem licença e a
vadiagem, “considerados por muitos como prejudiciais à sociedade, mas cujas definições, sempre vagas,
conferiam um poder extraordinário para aqueles encarregados de fazer valer a lei no cotidiano”
(CHAZKEL, 2017, p. 07).
Considerando as medidas estabelecidas no referido código, podemos afirmar que o instrumento
em tela teve como preocupação primordial conceber as contradições sociais enquanto “caso” de polícia,
isto é, as pessoas que não tiveram acesso à inserção e condições de sobrevivência na sociedade de
classes eram subsumidas a criminalização do Estado. Conforme as estatísticas levantadas na época:
Em 1890, 60% das pessoas trazidas para a Detenção foram detidas por embriaguez, vadiagem e
comportamento desordeiro; (...) Dos 496 detentos que entraram entre o final de abril e julho de 1912
preponderaram os acusados de vadiagem, o que se repetiu no período entre o meio de julho e o início de
13

O Código Criminal do Império já preconizava, em especial, no artigo 402 e parágrafo único do Código Penal, a
prática da capoeira, “andar em correrias”, portando armas ou instrumentos considerados capazes de produzir lesão
corporal, tumulto ou desordem, em ultima instância, provocar qualquer mal, estaria “enquadrado no referido
código enquanto ‘crime’”. Para maior apropriação sobre a criminalidade cf. Fausto (1984).
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setembro de 1915, outubro e novembro de 1916 e em março de 1919. Os grandes grupos de prisioneiros da
Detenção que esperavam transferência ou vinham de colônias penais também engrossavam a fila de
contraventores. Quaisquer que fossem os motivos para o confinamento de alguém na Casa de Detenção
durante as primeiras décadas da Primeira República, esse detento estaria cercado de outros que respondiam
por vadiagem ou infrações semelhantes (CHAZKEL, 2017, p. 08).

Na mesma direção, analisando o surgimento do crime, controle social em São Paulo, Boris
Fausto, ao fazer um levantamento referente à criminalização dos indivíduos oriundos da classe
trabalhadora, sobretudo, quando acompanha o processo de consolidação dos controles jurídicos desde o
Brasil Império até a consolidação da Primeira República, o historiador em mira demonstrou que as
prisões
revelam uma estrita preocupação com a ordem pública, aparentemente ameaçada por infratores das normas
do trabalho, do bem viver, ou simplesmente pela indefinida figura dos ‘suspeitos’. No período 1892-1916,
com lacunas nos anos 1899, 1901 e 1903, dentre 178.120 pessoas na cidade, 149.245 (83,8%) foram detidas
pela prática de contravenções ou para averiguações e 28.875 (16,2%) sob a acusação de crimes (FAUSTO,
1984, p. 33).

Neste sentido, considerando a aspectos levantados acima, verificamos que a perspectiva prisional
no Brasil está ligada com um projeto societário espelhado nos anseios das classes dominantes cujo fito é
manter os privilégios das elites e a ordem no interior da sociedade. Aqueles que estão “fora” da
perspectiva dos privilegiados devem ser concebidos enquanto indivíduos que atrapalha não só a
produção e reprodução do capital, mas a ordem societal, por isso conceber as expressões das
contradições de classes – delinquência, desemprego, prostituição, vadiagem e etc. – como um “caso” de
polícia, excluindo-os da humanidade, uma vez ameaçando a ordem devem ser obstaculizados e
criminalizados.
Algumas informações sobre o encarceramento
Considerado os aspectos históricos, ainda que breve, sobre as determinações referentes ao
nascimento da política de encarceramento, no presente e último tópico, procuramos demonstrar os dados
sobre a população prisional no Brasil como uma forma privilegiada de controle, opressão,
criminalização e violência contra a classe trabalhadora e que não foge a prática de dominação de
confinamento desde seu nascedouro até a nossa atualidade com diferentes contornos14. Nessa direção,
serão destacados alguns dados que consideramos pertinentes para que possamos refletir sobre o quadro
em que o Brasil se encontra no universo prisional. O escopo da nossa discussão serão os dados
fornecidos pelo Infopen – Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias –, disponibilizados em
2015. Todavia, salientamos que o nosso objetivo é destacar alguns algarismo para fomentar reflexões
acerca das prisões no Brasil.

14

É preciso sublinhar que o nosso intento não foi expor um apanhado sobre os diversos períodos, sobretudo, na
história do Brasil referente às políticas prisional, pois tal empreitada nos levaria para outra abordagem acerca do
tema. Neste sentido, a nossa perspectiva foi pinçar os aspectos que julgamos centrais para a consolidação dos
presídios e como este instrumento é concebido como uma forma de controle da classe trabalhadora. Àqueles
interessados em mergulhar história das prisões no Brasil cf. Teixeira (2012) e Dias (2011).
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Considerando a classificação sobre os países que mais encarceram seres humanos no mundo é
sabido que os Estados Unidos da América ocupa a primeira posição, o segundo lugar fica para a China,
em terceiro a Rússia e, por fim, o Brasil que está na quarta posição. De acordo com o gráfico abaixo, a
Índia fica com a quinta posição e a Tailândia com a sexta posição.
A evolução carcerária no Brasil (de acordo com a tabela abaixo) foi de 267,32% nos últimos 14
anos e, atualmente com 622.202 mil presos, neste caso, o nosso país excede a média mundial no diz
respeito a número de presos por habitantes, ou seja, temos 306 pessoas presas para cada 100 mil
habitantes, enquanto no mundo, a média é de 144 para cada 100 mil. Consequentemente o Brasil vem
apresentando um quadro de superlotação, considerando que os dados fornecidos pelo relatório apresente
que existe uma falta de 250.318 vagas no sistema penitenciário.

No que tange a maior taxa do percentual de presos provisórios o Brasil se encontra na posição
de número 72, ficando atrás apenas para a Líbia, Bolívia, Libéria, Mônaco, Congo, Benim, Bangladessh
e Haiti.
No que toca a distribuição sentenciais de crimes tentados ou consumados entre os registros das
pessoas privada de liberdade, o tráfico de drogas ocupa o maior percentual – 28% e, em seguida o
roubo com 25% e furto 13%, conforme indica os dados abaixo.
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Examinando a quantidade de presos por cor/raça, a população negra ocupa o primeiro lugar, isto
é, os dados demonstram a natureza da expressão da prática do racismo quando verificamos a quantidade
de descendentes de africanos escravizados encarcerados. Os negros/pardos, de acordo com a
sistematização do Infopen estão na posição de 61%, ao passo que os brancos tem 45%; os amarelos
0,49% e os indígenas 0,40%. Neste caso, podemos observar que a taxa de negros, ao longo das
pesquisas sobre prisão demonstram que estes são os principais alvos do encarceramento e são aqueles
pertencentes ao grupo que são vítimas da prática do racismo e da criminalização por parte do Estado,
conforme ilustra o gráfico abaixo:
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Quando analisamos a faixa etária da população carcerária verificamos que de 18 a 24 anos a
porcentagem é de 30,12%, de 25 a 29 anos 24,96%; de 30 a 34 anos são de 18,93% e, de 35 ou mais é de
26,00%. Isto significa que os jovens tem sido os principais afetados no que tange a política de
encarceramento no Brasil. Outro aspecto que é preciso destacar tem a ver com a instrução dos
encarcerados., pois, ao verificarmos os dados contidos no Infopen, constatamos que 75,08% dos presos
possuem o ensino fundamental completo e, 24,92% tem o Ensino Médio completo até acima de Superior
Completo.
Considerações finais
Conforme verificamos, a eugenia emerge para responder as contradições existentes na sociedade
europeia e, tomou maior vulto a partir da sua internacionalização nas sociedades que tinha como finalidade
responder as demandas existentes no modo de produção capitalista; no Brasil, conforme vimos, a eugenia é
tematizada para responder as questões elencadas pelas elites políticas brasileiras para poder consolidar um
tipo de povo, sanitarismo, educação, clima e raça. Daí os esforços dos integrantes do movimento eugenista
em convencer as elites para que o Estado brasileiro encampasse a eugenia através de políticas públicas.
Em seguida, expomos os processos históricos que possibilitou a consolidação das prisões, ou seja,
demonstramos que a origem da prisão está ligada ao processo de constituição do modo de produção
capitalista, especialmente, na pré-história do capitalismo, a partir do capítulo XIV de O capital de Marx,
logo, o afloramento das prisões está intimamente junto com a transição das casas de trabalho – unidades
produtivas – que respondia as demandas do patamar do capitalismo manufatureiro e, no momento em que
se consolida o capitalismo industrial, não mais haveria a necessidade de políticas para manter as
workhouse. A consequência foi à transformação das casas em prisões, confinando aqueles que passaram a
ser concebidos enquanto indesejáveis.
No caso brasileiro, identificamos que as prisões estão ligadas com a forma de constituição do
capitalismo a partir do contexto do escravismo, isto é, devido as lutas travadas pelos trabalhadores
escravizados e, somando este aspecto, a característica da burguesia que aqui se forjou – autocrática,
mesquinha e contrária a qualquer manifestação de natureza popular, as prisões são um componente que
demonstra a natureza de como as classes dirigentes buscaram responder as contradições de classes: por
meio da criminalização do pobre.
Por fim, apresentamos os dados sobre a população carcerária no Brasil, a partir da eleição de alguns
aspectos, como por exemplo, a evolução prisional, para poder abrir senda e despertar a atenção para a
questão das prisões e porque o Estado brasileiro tem investido em mecanismo de controle, principalmente
nas últimas décadas do presente século.
Para concluir, resta desdobrar alguns aspectos que julgamos importantes. O primeiro tem relação
com a questão do crescente aumento das prisões, pois, argumentamos que esta nada mais é do que a
expressão da eugenia contemporânea (e esta é a tese central), embora a palavra eugenia esteja ausente dos
círculos da intelligentsia, no Brasil e em outros países. Insistindo na argumentação, se considerarmos a
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eugenia enquanto uma proposta de isolamento, ostracização e extinção aqueles considerados “feios”,
“sujos”, “disgênicos”, em suma, os concebidos como anormais, logo, a eugenia está presente enquanto um
componente importante para responder as contradições no seio da sociedade de classes em nossa
atualidade.
Nessa direção, o caráter de instrumentalização do sistema penal brasileiro não é somente a prática
do extermínio do contingente negro, conforme sugere Flauzina (2008) e uma maneira de alimentar a
criminalidade, como quer Wacquant (2004, p.07); as prisões não parecem ter muito a ver com a
criminalidade, para além de ser a expressão de uma “nova filosofia moral, um determinado ponto de vista
sobre o bem e sobre o mal, sobre o lícito e sobre o ilícito, sobre o que merece inclusão ou exclusão”
(PAVARINI, 2010, p. 312), prender os pobres, negros, favelados, em suma, os integrantes da classe
trabalhadora é uma objetivação da eugenia contemporânea.
Foi com este intuito que optamos elaborar o presente artigo, a fim de fomentar pesquisas e
reflexões vindouras, especialmente junto aos movimentos sociais, referentes a um movimento que, embora
a academia e outros segmentos tenham defendidos a tese da inexistência das práticas eugênicas no Brasil,
constatamos que tais ações nunca estiveram tão presentes em nossa atualidade. Basta verificar a realidade
brasileira.
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Religião e Prisão: Liberdade na diversidade
Teresinha Teixeira de Araújo1
Elizabeth Rodrigues Félix2

Resumo: O foco central da discussão neste trabalho refere-se aos desafios da
atuação profissional, na condição de assistentes sociais, na gestão da assistência
religiosa no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Com esse recorte, norteamos o
estudo desse tema a partir do debate sobre como e quais diretos dos presos podem
se efetivar através da assistência religiosa, dentro de uma perspectiva democrática, de
respeito a diversidade. Como referência teórica para o debate, acerca da prisão,
consideramos a produção de autores filiados à corrente denominada criminologia
crítica, que se constituiu como a problematização inicial, a partir da qual, também
foram inscritos, numa mesma perspectiva crítica, a religião e o serviço social no
trabalho com a assistência religiosa. O que foi abordado neste trabalho sobre religião
refere-se ao debate das formas de interlocução com o espaço público, de sua
dimensão política enquanto um campo simbólico, e mais precisamente como essa
interlocução ocorre na prisão, no Rio de Janeiro, sob a forma de assistência, dentro de
uma política pública.
PALAVRAS-CHAVE: Religião, Prisão, Direito, Liberdade

INTRODUÇÃO
Os temas relacionados à prisão e religião dividem uma arena comum que é a
dos direitos humanos. Tanto uma como a outra são alvos de leis e tratados, no âmbito
nacional e internacional, que procuram estabelecer parâmetros e referências para
suas atuações e interações no conjunto das relações sociais. Religião e prisão
demarcam identidades e territórios, tanto concretos quanto simbólicos, e a relação
entre ambas em um mesmo espaço revela uma diversidade de possibilidades de
abordagens analíticas. Assim, no âmbito prisional, a atividade religiosa que visa
atender a demanda de fé da população prisional é a denominada “assistência
1
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religiosa”. A formalização da presença religiosa, através do desenvolvimento de
atividades pelas instituições religiosas se dá, a princípio, em razão dever do Estado de
garantir o direito ao exercício da fé para aqueles que se encontram impossibilitados de
manifestar esse direito em razão da reclusão.
Uma aproximação com o trabalho da assistência religiosa realizado nas
unidades prisionais, da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro,
permite-nos observar que os significados da ação religiosa nas prisões superam, em
muitos aspectos, a expressão dessa como um direito. Um olhar crítico, oportunizado
pela abordagem científica, revelou a complexidade do tema e a relevância de estudálo e repensá-lo, pois a assistência religiosa se entrecruza com as demais ações
desenvolvidas pelo Estado, estando estruturada a partir da Subsecretaria Adjunta de
Tratamento Penitenciário. Esse imbricamento nos traz a preocupação de avaliar como
se dá a relação entre os princípios de universalidade e democracia, característicos de
uma política pública, e os princípios doutrinários que regem a esfera de atuação
religiosa, reconhecendo sua dimensão política e as requisições específicas que
endereça ao poder público.
Essa preocupação, de observar como se dá a relação entre uma política
pública com as requisições do campo religioso, em um espaço público (a prisão), não
representa uma negação da possibilidade de diálogo entre estes campos, mas,
sobretudo, significa um reconhecimento do potencial político que emerge do campo
religioso, de suas intervenções em várias esferas da vida cotidiana (BURITY, 1997).
No caso da Assistência Religiosa no Rio de Janeiro, a preocupação se coloca de
forma expressiva quando procuramos, através desta assistência, trilhar caminhos para
a efetivação dos direitos ao exercício da fé e da liberdade de adesão, ou não, às
manifestações religiosas intramuros.

Assistência religiosa como direito
A assistência religiosa nas prisões constitui um direito fundamental garantido e
reafirmado por leis, resoluções e tratados. Esse caráter de direito é – por várias razões
– central para encaminharmos a análise das interfaces da ação religiosa com a
Política de Tratamento Penitenciário. A primeira e fundamental dessas razões é que a
compreensão do papel do Estado na efetivação desse direito remonta à ideia de
Estado Laico, aqui entendido como aquele que mantém relações independentes, e
neutras, com todos os credos religiosos. A separação entre religião e Estado,
consagrada pela Constituição, se dá
3
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[...] tanto para proteger as confissões religiosas de indevidas
intervenções dos governantes de plantão, como para assegurar
aos cidadãos que as decisões dos poderes do Estado sejam
sempre tomadas com fundamento em razões públicas, e não a
partir de dogmas de qualquer credo religioso, ainda que
majoritário. Estado laico não significa Estado ateu, pois o
ateísmo não deixa de ser uma concepção religiosa. Na verdade,
o Estado laico é aquele que mantém uma postura de
neutralidade e independência em relação a todas as concepções
religiosas, em respeito ao pluralismo existente em sua
sociedade. (SARMENTO, 2005 apud COSTA, 2008, p.3).

O Estado pode, assim, ser considerado como instância de garantia da liberdade
religiosa (SORIANO, 2004) e do exercício da fé. Do ponto de vista do indivíduo
encarcerado, igualmente detentor desses direitos, o acesso às práticas religiosas lhe
será assegurado por meio da assistência religiosa. Seria interessante notar, no
entanto, que a religião não deve ser compreendida exclusivamente como liturgia; na
atualidade, a filiação religiosa implica uma identidade, significa inserção em um
espaço simbólico específico, oferece linhas de filiação e pertencimento, a “formação
de uma cultura religiosa contribui para criar padrões de comportamento moral, ético,
político, econômico, etc. As culturas religiosas são compostas de símbolos e
representações” (HALL, 1999 apud ROCHA, 2005, p. 158).
Há que se perceber que o campo religioso3 admite diferentes formações e
orientações, e a convivência entre elas, no Estado Democrático, deve ser regida pelo
princípio da liberdade de ser diverso e de expressar essa diversidade. Lidar com as
diferentes orientações religiosas, e com suas requisições específicas, requer
reconhecer a dimensão política de cada uma das diversas identidades religiosas, das
formas múltiplas (todas legítimas) de representação, disputa, negociação de espaços
e elaboração de relações de poder (BURITY, 1997). Os “religiosos” se apresentam, no
cenário político, como sujeitos coletivos, pautando reinvindicações pertinentes a essa
identidade.

3

Como um espaço em que se expressa um capital simbólico que sustenta e é sustentado por dimensões
de natureza econômica, cultural e política de uma determinada ordem societária.
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As décadas finais do século XX e o início do século XXI foram marcadas por
uma expansão da presença de atores evangélicos na vida política brasileira e também
“pelo acirramento da competição entre as estruturas eclesiásticas que integram esse
braço do cristianismo” (MACHADO, 2006, p. 97). No contexto prisional, a ação
religiosa estabelece interlocução com os diversos atores que participam direta ou
indiretamente do processo de formalização da prática da assistência religiosa,
produzindo representações variadas a respeito de sua atuação no espaço prisional,
revelando expectativas para além do objeto primeiro da assistência religiosa, que é o
direito ao exercício da fé religiosa.
Com base nos registros técnicos da Divisão de Planejamento e Intercâmbio
Setorial (TPDI), da Coordenação de Serviço Social (TPCS), podemos perceber
diferenças e similitudes na avaliação da ação religiosa, por parte de alguns atores.
Informações obtidas através do relatório semestral de acompanhamento das
atividades assistência religiosa realizada nas Unidades Prisionais (UPs), elaborado
pelas assistentes sociais de cada UP em 2009, indicam que um dado comum às
avaliações é a identificação do caráter “pacificador” e “ressocializador” da ação
religiosa, visto como algo positivo para a administração do cotidiano institucional.
Em tempos passados, houve episódios amplamente divulgados pela mídia,
quanto a religiosos mediando negociações em tempo de rebelião, no entanto o conflito
no qual a assistência religiosa opera mais cotidianamente refere-se ao campo das
relações interpessoais

intramuros; mais do que entre

presos, ela opera o entendimento entre parte da massa carcerária e a administração
das UPs. De qualquer forma, as lideranças religiosas exercidas pelos presos podem
eventualmente serem requisitadas para facilitar algum tipo de entendimento que tenha
que ser operacionalizado entre a administração da unidade e os presos.

Problematizando religião e prisão
Ao apropriar-se dessa complexidade, o profissional de serviço social poderá
rever, redescobrir ou reelaborar uma condução crítica para sua intervenção junto à
assistência religiosa, observando necessariamente sua conduta, também criticamente,
estando atento para que o exercício profissional não venha reificar práticas de caráter
autoritário, punitivo e fiscalizador (GUINDANI, 2001). A referência do projeto éticopolítico deve nos orientar no sentido de que, apesar de trabalharmos nesse espaço
contraditório que se move em torno dos eixos da disciplina, manutenção da ordem e
vigilância, no controle e regulação da vida dos presos, é possível buscarmos
5
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estratégias mínimas que tragam possibilidades positivas para a vida dos internos, que
devemos buscar refletir, pesquisar, questionar o instituído, a partir de referenciais
teóricos que venham “iluminar para construirmos [...] algo novo que tenha como foco o
sujeito, sua singularidade, sem perder de vista a totalidade da vida social” (PEREIRA,
2011). Todos esses desafios colocam-se no plano do cotidiano profissional, espaço
fundamental para o profissional de serviço social exercitar o olhar crítico,
reconhecendo, como observa Heller (1994):
O cotidiano como espaço de realização da reprodução das individualidades e
da sociabilidade é um lócus privilegiado para o assistente social. Este não apenas tem
um cotidiano profissional como atua no cotidiano de outros sujeitos, em geral, visando
uma modificação imediata dos mesmos. Isto porque “a vida cotidiana se desenvolve e
se refere sempre ao ambiente imediato” (HELLER, 1994, p. 25 apud GUERRA, 2013,
p.40).
Nesses termos, é importante observar as especificidades e particularidades
que o cotidiano prisional apresenta e as respectivas requisições direcionadas ao
serviço social, a partir dos movimentos singulares dos sujeitos que se encontram
nesse espaço contraditório, onde os discursos da lei e o direito permeiam e “justificam”
uma série de práticas dos agentes públicos que nele atuam sem, no entanto,
reivindicar de forma contundente a materialização dos aspectos legais que
prioritariamente defendem ou demarcam os direitos da pessoa presa e seus familiares,
ou seja, todo rigor no cumprimento quando a lei versa objetivamente pelo
disciplinamento (punições). No entanto, quando se tratam de “benefícios”, há um
“afrouxamento” ou inexistência desse rigor. Em contraste com essa dinâmica de
inobservância e/ou de obstaculização de efetivação de muitos direitos, é interessante
observar que a Assistência Religiosa dispõe de uma regulamentação específica
(Portarias). Embora nela também se expresse o controle disciplinar, em alguns
aspectos, por outro lado temos a garantia, pelo menos a princípio, da efetivação do
direito ao exercício da fé, estando o serviço social responsável pelo acompanhamento
desse processo, tanto pela via do exercício de um controle mais burocrático quanto
pela via da realização de intervenções que primam pela qualificação da prestação da
assistência religiosa como um serviço que de fato se oriente pelo atendimento da
demanda do preso, e não pelo interesse da organização penitenciária ou das próprias
instituições religiosas.
Na fala de Wacquant (2001), a criminalização da pobreza tem relação não com
o efetivo engajamento dos pobres no crime, mas antes com o fato de eles estarem

6
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mais vulneráveis à vigilância e apreensão por parte das agências de controle. Essa é
uma importante contextualização, observando-a também em seu processo histórico,
para pensar a inserção da assistência religiosa na prisão, atentando para a base
conceitual sobre a qual procura se firmar, que é a da “ressocialização” e a ideia de
“tratamento penal” presentes nos espaços de privação da liberdade, fechando o foco
no indivíduo, como o alvo da necessária transformação para a manutenção ou
reconquista da “paz social”. Essa ideia está posta, como afirma Julião (2003), também
em diferentes legislações e tratados, como, por exemplo, nas Regras Mínimas para
Tratamento dos Reclusos (ONU), que indicam as assistências educacional, moral e
espiritual como tratamento preparador para tornar o interno apto a obedecer às leis,
texto semelhante ao que está posto na Lei de Execução Penal (LEP 7210/84).
Considerando essa base legal, percebemos que, conforme os autores citados
acima

chamam

a

atenção,

essas

referências

são

predominantemente

individualizantes, indicando o cuidado que o profissional deve ter para não reduzir o
processo a uma questão pessoal e deixar de elaborar criticamente este recorte da
realidade, não considerando que há uma produção social do crime, assim como das
formas de punição. Nessa mesma linha, a religião encontra-se dentro desse espectro
legal, em que afirma sua legitimidade pela via do direito à liberdade individual do
exercício da fé, a qual deve ser garantida pelo Estado, que é laico mas “defensor” das
liberdades individuais, inclusive a religiosa, sem que isso implique na formação de
identidade ideológica entre o Estado e uma determinada religião.
A laicidade do Estado, consagrada no art. 19, inciso I, da Constituição, não
significa apenas a inexistência de uma religião oficial no país. Mais que isso, ela impõe
a completa separação entre religião e Estado, tanto para proteger as confissões
religiosas de indevidas intervenções dos governantes de plantão, como para
assegurar aos cidadãos que as decisões dos poderes do Estado sejam sempre
tomadas com fundamento em razões públicas, e não a partir de dogmas de qualquer
credo religioso, ainda que majoritário. Estado laico não significa Estado ateu, pois o
ateísmo não deixa de ser uma concepção religiosa. Na verdade, o Estado laico é
aquele que mantém uma postura de neutralidade e independência em relação a todas
as concepções religiosas, em respeito ao pluralismo existente em sua sociedade
(apud COSTA, 2005, p. 3).
É nessa perspectiva que podemos pensar a religião nos espaços públicos,
reconhecendo, no entanto, que a religião se constitui como um segmento
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historicamente de força política, que realiza interações diversas com o Estado e outros
segmentos sociais, como vemos nas colocações do Burity:
[...] não se pode mais ocultar que as religiões estão claramente presentes no
cotidiano das comunidades populares, para além de suas atividades estritamente
rituais ou de conquista de fiéis, em iniciativas assistenciais de diferentes escopos. Não
se pode deixar de perceber certas formas de intervenção religiosas que assumem
proporções muito além de experiências pontuais e territorializadas, como no caso de
ONGs religiosas ou organismos de pastoral católicas e evangélicas [...] operam em
âmbito nacional ou regional e se inscrevem em redes de intervenção da sociedade
civil conectadas em escala regional, nacional e internacional (2008, p. 22).
Localizando esse debate no atual cenário do espaço prisional do RJ,
observamos que a ação religiosa estabelece interlocução com os diversos atores que
participam, direta ou indiretamente, do processo de formalização da prática da
assistência religiosa, produzindo representações variadas a respeito de sua atuação
no espaço prisional, revelando expectativas para além do objeto primeiro da
assistência, que é o direito ao exercício da fé religiosa. Reafirmamos que, para o
serviço social, que por força de lei é o gestor técnico desse processo, é imperioso
reconhecer a dimensão política que permeia ação religiosa e também defender a
necessidade de o Estado preservar-se enquanto instância democrática e garantidora
de direitos, nesse caso específico o do exercício da fé e da liberdade religiosa.
A prisão como espaço que expressa a violência estrutural de nossa sociedade
(GUINDANI, 2001) precisa ser percebida como um importante e desafiador espaço de
intervenção para o profissional de serviço social que possui um projeto ético-político,
orientador de sua intervenção na mediação das tensões resultantes da produção e
reprodução das desigualdades e das resistências sociais (IAMAMOTO, 2001),
manifestas também no espaço prisional, em suas formas simbólicas e concretas. O
desafio está posto para o serviço social, gestor, do ponto de vista legal, da assistência
religiosa nas prisões do RJ, de reconhecer ou questionar esse serviço como um objeto
de intervenção, observando que essa é uma questão da própria dinâmica profissional,
como observa Faleiros:
[...] A discussão sobre o objeto parece, e de fato é, inesgotável pela mesma dinâmica
de sua inserção histórica e teórica, podendo-se construir e desconstruir o objeto de
intervenção profissional, conforme as diferentes perspectivas de análise nas diversas
conjunturas (1999, p. 11).
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Conforme orientação do Programa de Assistência Religiosa (PAR), o serviço
social deve elaborar relatórios

registrando a avaliação dos impactos da assistência

religiosa em cada Unidade Prisional, ouvindo os diversos

atores envolvidos (presos,

agentes religiosos e profissionais).
A construção do objeto implica, assim, tanto a análise das questões mais
gerais, como dos micropoderes. É na dinâmica institucional que se estabelecem
categorias de classificação dos usuários [...] construindo-se estigmas, as rejeições, as
exclusões/ inclusões, as formas de pensar a adaptação e a desadaptação. Os objetos
[...] se definem nestas relações de força (FALEIROS, 1999, p. 33).
“Uma intervenção estratégica consiste fundamentalmente na tomada de
iniciativas de acordo com a dinâmica das forças e atores em presença e em confronto”
(FALEIROS, 1999, p. 80), ou seja, é nesse espaço de atuação, a prisão, que
identificaremos as forças, os atores, os recursos, os valores que interferirão na
produção da assistência religiosa de fato como um serviço que responda às demandas
das pessoas presas, que é o que justificaria sua presença e manutenção nesse lócus,
cabendo ao próprio conjunto de profissionais elaborar o compromisso de compreender
os fenômenos que ali se expressam, em suas múltiplas determinações, para a partir
daí questionar manejo de questões específicas postas para o Serviço Social,
superando o que está dado de imediato, para alcançar a complexidade presente em
todo fenômeno.
Dessa forma, acredita-se que a discussão sobre a assistência religiosa nas
prisões como objeto de intervenção do serviço social teria de ser baseada num
aprofundamento do conhecimento tanto da trajetória das punições (prisões) quanto de
suas articulações/interlocuções com a religião, em suas diversas possibilidades e
naturezas (política, ideológica etc.), para assim pensarmos a especificidade
profissional. Certamente, a construção de uma perspectiva crítica da religião, na sua
compreensão enquanto um campo simbólico, espaço de disputas pelo exercício de um
poder, de legitimidade da imposição de seus signos, contribuirá para que a assistência
religiosa seja percebida para além de seu ideal de pacificação, declarado tanto por
atores institucionais como por agentes religiosos. Problematizar prisão e religião será
uma dinâmica imanente ao processo de pensar o projeto profissional nesse campo
específico, que, como diz a LEP (1984), almeja o “retorno” harmônico, do
“delinquente”, à sociedade.

9
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Reflexões sobre o campo de atuação: A intervenção do Serviço Social
No Rio de Janeiro, o trabalho das instituições religiosas passou a ter
acompanhamento mais formal a partir de 1972, quando foi formada a Divisão
Assistencial, dirigida inicialmente por um advogado de formação presbiteriana. Essa
divisão tinha como objetivo principal a coordenação do trabalho religioso, sendo
editada em 1978 a Portaria nº 266, que colocava sob a responsabilidade do serviço
social a capacitação dos agentes religiosos (FORTI, 2009)4. As alterações na proposta
de intervenção do serviço social junto à assistência religiosa ficaram registradas, mais
precisamente, no texto do RPERJ5 (1986), tanto nos artigos referentes à assistência
do serviço social como nos relativos à assistência religiosa propriamente dita, portanto,
quase 10 anos após a edição da Portaria que associou o serviço social ao trabalho
religioso6.
Nesse novo contexto, entendo que se impôs ao serviço social a necessidade
de observância das possibilidades de a assistência religiosa atuar dentro do sistema
penitenciário do estado do Rio de Janeiro, baseada em princípios democráticos e de
respeito à diversidade, a partir das articulações que realiza junto às estruturas técnico
administrativas da prisão, revendo a adesão aos anunciados propósitos de
ressocialização do condenado, dos quais são incumbidos tanto os profissionais
(principalmente os pertencentes ao “tratamento penitenciário”) 7 como os religiosos.
Considerando que a assistência religiosa inscreve-se como um direito
fundamental da pessoa privada de liberdade, conforme previsão legal, pautado no
campo das assistências, entre as atividades a serem devidamente prestadas pelo
Estado, vide legislação penal (LEP e RPERJ)8 e entre os princípios constitucionais
(artigo 5º, inciso VII da Constituição Federal), propus-me a refletir sobre as
implicações da articulação e interlocução religiosa em uma política pública do Estado,
4

Após a referida Portaria, de 1978, a Assistência Religiosa foi regida pelas Portarias nº709/ DESIPE de
22/12/1992, DESIPE/DG nº 716 de 03/11/1993; DESIPE/DG nº 754, de 27 de junho de 1996;
Portaria DESIPE/ DG nº 770 de 19/04/ 2000, e atualmente pela Portaria SSAUP-SEAP nº 005, de 31 de
janeiro de 2004.
5
Artigo 41 VI e Artigos 46 e 47
6
Estamos falando de formalização do vínculo entre estas assistências. A recuperação destes dados é
extremamente difícil em razão da deficiência na estrutura de registro da memória do sistema
penitenciário, em
seus diversos serviços e frentes de trabalho, razão pela qual não registramos o processo que levou às
alterações.
7
Refiro-me a uma incumbência posta pelas expectativas sociais e pelo discurso oficial do Sistema de
Justiça
Criminal.
8
LEP – Capítulo II do Artigo 10º ao 27º/ RPERJ – Capítulo II do Artigo 22º ao 53º
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tendo o Serviço Social como um possível mediador desse processo, quando falamos
de religião e prisão. Nesse contexto, torna-se fundamental pensar como vem se
constituindo a intervenção do serviço social no campo da assistência religiosa na
SEAP, bem como os desafios ético-políticos que se colocam frente à intervenção
profissional e, a partir daí, observar a viabilidade, ou não, do acesso e garantias aos
direitos dos presos poderem se dar através da assistência religiosa.
Quanto à intervenção do serviço social, vale destacar que sua presença no
sistema penitenciário data de 1951, quando atuava voluntariamente como suporte da
ação caritativa da Igreja Católica, sendo instituído formalmente em 1954 como um
serviço, mas com ação desarticulada entre as Unidades Prisionais. Somente em 1975
é que vem ser instituída a Divisão de Serviço Social, que congregaria e articularia a
atuação dos profissionais de serviço social (FORTI, 2009). Atualmente, destacamos a
Resolução SEAP Nº 106, de 2 de agosto de 2005 9, que alterou o regimento interno da
SEAPRJ e estabelecendo as competências de todos os seus segmentos institucionais.
Nos termos dessa mesma Resolução, integram a Subsecretaria Adjunta de
Tratamento Penitenciário quatro coordenações10, dentre elas a Coordenação de
Serviço Social, à qual se subordinam as Divisões de Atendimento à Família e
Credenciamento de Visitantes, a de Coordenação e Supervisão e, finalmente, a
Divisão de Planejamento e Intercâmbio Setorial, responsável pela coordenação geral
da assistência religiosa, entre outras competências (art. 22).
Feita essa contextualização, partimos para uma breve apreciação da já
tematizada tensão entre os projetos institucionais e o projeto profissional11, que, para
Forti (2015), é constitutiva do exercício profissional, se observamos que o profissional,
numa sociedade como a nossa, “responde tanto a demandas do capital como do
trabalho [...]” (IAMAMOTO, 1982 apud FORTI, 2015, p. 31), participando, numa
mesma atividade, de mecanismos que podem dar suporte à reprodução da dominação
de classe e também oferecer estratégias que respondem às necessidades da classe
trabalhadora. Segundo Valle (2015), a tensão refere-se a demandas inconciliáveis que
se colocam para o profissional, que confrontam demandas antagônicas, uma pela
manutenção do status quo e outra, que chama de demanda ética, pelo “compromisso
de contribuição no processo de emancipação da classe trabalhadora” (VALLE, 2015,
p. 199).

9

Resolução publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 04 de agosto de 2005.
Disponível em: <www.seap.rj.gov.br>. Acesso em: março/ 2009
10
Inserção Social/Psicologia/Saúde/Serviço Social.
11
Que anuncia a dimensão política da prática do assistente social (VALLE, 2015).
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Essa tensão está presente de forma muito clara, quando falamos da prisão
como espaço de intervenção profissional, entendendo que a prisão (pela privação da
liberdade e penas “afins”) constitui-se com uma das expressões mais contundentes de
violência institucional (BARATTA, 1987), portanto, de violação de diretos. É claro que
o desserviço perpetrado pelo Estado na gestão das políticas públicas também
representa uma violação, no entanto considero a prisão mais contundente em razão
da “possível legitimidade” que seu desserviço encontra em meio aos clamores sociais
por “justiça”.
No cotidiano do trabalho o que ocorriam, em geral, eram breves encontros, nos
quais os Agentes Religiosos repassavam ao Serviço Social as frequências das
atividades realizadas e/ou comentavam brevemente sobre alguma ocorrência
relacionada a estas atividades. Em meados dos anos 1990, a configuração de
relações começou a se alterar, sendo possível a observação de uma interessante
interação entre aqueles que considero atores fundamentais da dinâmica da
Assistência Religiosa: Os agentes religiosos, os presos e os “guardas”12.
As elaborações de Bourdieu acerca do campo religioso13, considerei a
possibilidade de associação de alguns destes atores com as figuras do “sacerdotes,
profetas e leigos”, conforme a análise elaborada por Bourdieu (2007), sobre a teoria da
religião de Weber. Diante dessa possibilidade de associações, cogitei que a figura do
“sacerdote”, que possuiria o poder institucional, seria dividida entre os Agentes
Religiosos e os “guardas” e/ou diretores14, sendo que estes últimos, muitas vezes
assumiam sua particular filiação religiosa, atuando ora como profissional, ora como
“agente religioso”, oficiosamente, exercendo uma duplicidade de papeis que muitas
vezes gerou dificuldade para a intervenção do Serviço Social, responsável, de acordo
com os marcos legais, pelo acompanhamento e coordenação da assistência religiosa.
A dupla identidade, de “preso e pastor”, revela uma importante dinâmica que se
constrói dentro dos muros da prisão, em que aquele que antes era “digno de
desprezo” agora é portador de um poder que reconfigura todo um campo de relações,
conferindo-lhe um lugar diferenciado entre os presos, através do qual se alcança,
principalmente, a “confiança” da administração da UP, resultando num trato mais
12

Nos anos 1990, a função era de agente penitenciário. Em 2003 foi instituída a Secretaria de
Administração Penitenciária (SEAP). O profissional de segurança passou a ser designado com Inspetor
de Segurança (2005), no entanto, para os presos, ainda é usual referir-se a esse p ofissio al co o o/a
gua da .
13
Ca po a ui e te dido co o espaço ca acte izado pela disputa, luta pelo pode , pela prevalência
de determinados valores, no caso do campo religioso, luta pela legitimidade da imposição de sua
doutrina.
14
Os agentes religiosos representariam a instituição religiosa, e ua to gua das e di eto es, a
instituição prisional.
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acolhedor até por parte dos guardas, em geral15. Segundo Lobo (2005), esse lugar
diferenciado vem de uma “nova identidade” adquirida a partir do envolvimento do
preso com as atividades religiosas, em especial as atividades dos grupos evangélicos.
Os cultos pentecostais nos presídios acontecem diariamente.
Para realizá-los, os agentes religiosos se revezam de acordo
com a denominação a qual pertencem. Também os que ali se
converteram tornam-se agentes religiosos internos. Após um
período de aprendizado da fé, através dos estudos bíblicos e
frequência

assídua

às

atividades

religiosas,

tornam-se

detentores do “capital religioso” e passam a atuar como
“multiplicadores da fé”. Vale citar aqui o Grupo de Evangelismo
e Visitação da Congregação Lemos de Brito composto por três
ou quatro internos munidos de Bíblia que percorrem os
espaços do cárcere, distribuindo folhetos evangelísticos1 e,
surgindo a oportunidade, proferem uma oração ou leitura da
“Palavra” (LOBO, 2005, p. 22).
Os presos que professavam fé de outras orientações religiosas não pautavam
como uma reivindicação16 a criação de um espaço específico; essa foi e é, até o
momento, uma requisição dos que se identificam como evangélicos. Vale ressaltar que
os evangélicos, em sua diversidade17 (pentecostais, neopentecostais e protestantes
históricos), eram, e ainda são, a vertente religiosa majoritária entre as instituições que
prestavam assistência religiosa, nas unidades prisionais nas quais trabalhei e também
em todo o sistema penitenciário.
Esse quadro de prevalência evangélica refletia um cenário da esfera cultural do
país, que foi registrado nos recenseamentos de 1991 e 2000, no qual os dados
levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) “demonstram a
aceleração na tendência de declínio dos católicos e a intensificação da expansão dos
evangélicos...” (MACHADO, 2006). Essa tendência expressou-se no âmbito prisional,
através do alto número instituições religiosas, de orientação evangélica, que se
15

Não há hegemonia no reconhecimento desse poder na prisão. Nem todos compartilham desse
sentimento de confiança. Uma das razões do questionamento deste poder se refere à desconfiança
que alguns têm da veracidade das co ve sões eligiosas , ac edita do ue, muitas vezes, elas
encobrem o desejo de obtenção dos p ivilégios , dispe sados, p i cipal e te, aos grupos
evangélicos.
16
Pelo menos que chegasse até o serviço social.
17
Diversidade que ficou mais evidente quando passei a atuar no espaço de gestão (Coordenação de
Serviço Social).
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apresentavam para realizar o trabalho da assistência religiosa, sempre em número
maior que as demais orientações, em um provável momento de busca de expansão de
seu “rebanho”18.
O fato é que para compreender a assistência religiosa, como ela se inscreve no
espaço prisional é preciso considerar esse campo de relações 19 que se estabelece,
envolvendo diferentes atores, diferentes propósitos no seu encaminhamento, pois,
para se instituir e manter, por exemplo, uma cela evangélica, sem sustentação legal
alguma, há que pressupor o engajamento de diversos atores, custodiadores e
custodiados, a fim de garantir a “legitimidade”20 dessa ação e, assim, sua perpetuação.
Vale destacar que o questionamento das celas evangélicas na SEAPEB e dos
templos religiosos, construídos em sua maioria por meio de doações das instituições
religiosas, sempre foi muito incipiente e muitas vezes mais expressivo somente entre
os assistentes sociais, quando questionávamos o porquê desta separação, o porquê
do tratamento diferenciado e também o porquê dos poderes concedidos às lideranças
internas, quando, por exemplo, um “preso pastor” podia indicar ao chefe do Serviço de
Segurança da UP qual interno poderia permanecer ou qual deveria sair da “cela
evangélica”. Mais que uma indagação, esse último caso me causava indignação, pois
parecia tão opressiva quanto a exercida pelas facções criminosas, desenhando
domínio de territórios também intramuros; seria, então, uma “facção da fé”?
Assim, temos a oportunidade de observar uma grande demanda de instituições
religiosas em busca de se fazer presente na prisão, o que, no entanto, não garante o
direito de a pessoa presa exercer sua fé, considerando que as dinâmicas
institucionais, não oficiais, não têm garantido igualdade de tratamento às diferentes
orientações religiosas, privilegiando claramente os grupos evangélicos.
Apesar dessa conjuntura, a fim de buscar uma melhor gestão do trabalho da
assistência religiosa pelo serviço social, mudanças significativas foram empreendidas
entre o ano de 2000 e 2006, que colaboraram para uma diminuição da carga de
trabalho do assistente social no que se refere ao credenciamento das instituições
religiosas e seus agentes, indicando caminhos menos burocráticos de atuação.

18

Termo comumente usado para se referir às pessoas (fiéis) que fazem parte de determinado grupo
religioso, em geral ligados à ideologia cristã.
19
Campo de negociação de bens simbólicos (saberes/ ideologias) que afirmam posições, posturas para
além da religião, alcançando as esferas política, econômica, social de determinada estrutura social.
20
Legitimidade se daria pela busca da ordem.
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Considerações finais
Os temas centrais deste trabalho, religião, prisão e serviço social, inscrevem-se
em terrenos nos quais prosperam muitas polêmicas, diferentes posicionamentos
inspirados diferentes concepções de mundo, de liberdade, de direitos, enfim, pareceume um “campo minado”, desafiador e tentador ao mesmo tempo. A “prisão”, por si só,
já seria um campo bastante profícuo para o desenvolvimento de debates relacionados
às temáticas “Justiça e Direitos Humanos, punição”, e mais tantos outros. “O que é a
prisão? ”; “O que é a prisão brasileira? ”; “A que serve o progressivo processo de
aprisionamento? ”; “Quem são os presos? ”. Para além de respostas objetivas, temos
aqui um campo de reflexões que fala de quem somos como sociedade. A prisão que
temos diz a sociedade que somos. Nessa perspectiva, a abordagem científica
orientada pela criminologia crítica contribuiu para uma problematização consistente
dessa realidade.
Com esse recorte temático, da religião nas prisões, considerei pertinente o
debate da presença religiosa no espaço público, caminho no qual encontrei uma
relativa dificuldade com a bibliografia. Segundo Burity (2008, p. 5), “[...] pouquíssimas
análises sociopolíticas focalizam em detalhe os desafios, implicações e arranjos
concretos referentes à inclusão de temas como cultura e religião no âmbito das
políticas públicas ou mesmo da sociedade civil”. Considerando a fala do autor, a
presente pesquisa procurou pautar sua relevância no estudo da participação da
assistência religiosa nas ações da Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário,
no questionamento do lugar que a assistência religiosa ocupa na dinâmica dessa
específica política pública, e de como essa questão pode ser trabalhada pelo serviço
social, que opera, conforme marcos legais, a coordenação desta “assistência” 21.
O questionamento não se dá sobre a presença da religião nas prisões, mas do
lugar sobre o qual ela funda suas bases, reconhecendo a dimensão política que a
religião carrega em suas práticas e em suas requisições no campo das interações
sociais e políticas. A validade da ação religiosa nas prisões está posta principalmente
na fala daqueles que sofrem as consequências diretas do aprisionamento e também
nas observações de estudiosos que consideram diferentes potencialidades da religião
dentro e fora do cárcere, como é o caso de Camurça (2008), que atenta para
significações positivas da ação religiosa entre jovens de periferias que vivem em

21

Assim definida como um campo de serviços, no qual se inscrevem tanto a assistência religiosa como o
serviço social.
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condições desfavoráveis, do ponto de vista social, político e econômico, semelhantes
às vividas pelos aprisionados.
Aqui no Rio de Janeiro, observamos que, em parte, a valorização da
assistência religiosa se dá em razão de as Instituições Religiosas estarem ocupando
um espaço que seria próprio do Estado. Ações que caberiam ao Estado, através de
prestação de serviços, passam a ser reconhecidas como pertinentes à ação religiosa.
Essa dinâmica faz com que os internos, principalmente os que possuem filiações
religiosas intramuros, demandem às instituições religiosas o que deveria ser cobrado
do Estado. Essa é uma das perspectivas na qual se dá o apaziguamento, comumente
presente na avaliação dos gestores administrativos, pois o interno passa a viver sua
experiência de transformação pessoal e consequentes redefinições de expectativas
em relação ao cárcere, resguardando-o de reivindicações natureza crítica. Para os
gestores administrativos, a presença da religião é estratégica, pois, em um contexto de
tanta escassez de recursos (sejam humanos ou materiais), acaba por oferecer suporte
para a gestão da UP, comparecendo, ainda que de forma limitada, nos espaços de
atuação do Estado.
Nesse contexto, podemos concluir que muitas são as representações
construídas a respeito da presença da religião na prisão, pois a assistência religiosa
também se contextualiza historicamente de acordo com a sociedade na qual se insere,
expressando suas correlações de poder e dinâmicas societárias, carregada, portanto,
de significações políticas. Observando isso, cabe-nos refletir sobre a legalidade e
legitimidade do lugar ocupado pela religião no espaço público e se cabe a sua
expressão como uma política de Estado, mais precisamente com a política pública
encaminhada pela Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário, pondo em
questão a suposta compatibilidade, entre os valores que fundam as ações religiosas e
as que orientam a política pública, que talvez tenha feito com que a assistência
religiosa viesse a compor o campo das assistências previstas na LEP e RPERJ.
A pertinência do tema “religiões na prisão” se dá a partir do momento em que
reconhecemos a dimensão política que atravessa as práticas religiosas. A religião,
como outros campos de saber, forja nos indivíduos identidades e consequentes ideias
de pertencimento que orientam seus posicionamentos e atitudes para além do campo
religioso, mas em diversos processos societários. É nesse contexto que percebemos a
relevância de se discutir o lugar que a religião deva ocupar no espaço público, para
que a assistência religiosa venha a representar a efetivação de um direito, como
expressão de liberdade em um ambiente caracterizado pela extrema limitação dos
direitos, liberdades e valores humanizantes.

16

114

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Enquanto profissionais, por princípio, engajados na luta pela universalização
dos direitos, estaremos reelaborando continuamente nosso projeto ético-político de
forma que esse não se limite a normatizações morais ou mera prescrição de direitos e
deveres, mas se realize em uma adesão crítica que o perceba a partir de escolhas
teóricas, ideológicas e políticas, considerando que uma indicação ética só adquire
efetividade histórico-concreta quando combinada a uma direção política, da qual não
podemos nos eximir ou negá-la (NETTO, p. 1999). Assim, reafirmamos a
essencialidade de uma postura crítica, indagadora para que jamais venhamos
naturalizar as determinações que desenham nossa realidade, nossa sociedade, o que
somos ainda está em construção.
E, se estamos em construção, que seja através de inconformismos, através
dos quais sejamos incapazes de naturalizar a violência, em suas diversas formas de
expressão, de desconhecer a humanidade de qualquer ser humano, mesmo em meio
aos conflitos, inerentes à tensão entre nossas diferenças, e que nossas diferenças não
sejam motivo de punição e morte, simbólicas ou concretas, que possamos aprender a
sermos um e sermos muitos e em sendo muitos sejamos também um só, uma unidade
diversa, na qual prevaleçam o respeito, a liberdade e a justiça social. Sonho ou utopia,
não sei! Mas que seja a intenção, a direção que precisamos para prosseguir,
transformando a nós e ao mundo, afinal nada é estático: a realidade é mais que
dinâmica. Será que dá para duvidar?
Afirmemos então a possibilidade de reverter, progressivamente, o quadro de
violações de direitos tão comum, em tantos espaços sócio ocupacionais do serviço
social, ainda que inicialmente venhamos a realizar atividades/ ações de pequeno
alcance, mas acima de tudo preservemos a nossa capacidade de indignação e que
esta nos induza ao movimento de busca de uma melhor instrumentalização para os
enfrentamentos inerentes à atividade profissional. Neste contexto é que encerro este
trabalho, pondo em pauta a questão da religião nas prisões, acreditando na
diversidade de possibilidades de abordagem que o tema propõe, sempre na
perspectiva da discussão de ampliação e efetivação de direitos da pessoa presa.
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Biopolítica, seletividade punitiva e a instauração do paradigma do “campo” no
sistema prisional brasileiro: a produção do “homo sacer”
Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth
(Doutor em Direito Público – UNISINOS; Professor do Programa de Pós-graduação –
Mestrado em Direitos Humanos da UNIJUÍ; Professor dos Cursos de Graduação em
Direito da UNIJUÍ e UNISINOS; e-mail: madwermuth@gmail.com)
Resumo: A partir do conceito de biopolítica – cunhado na década de 1970 na obra de
Michel Foucault e retomado na contemporaneidade pelo projeto filosófico de Giorgio
Agamben – o presente trabalho faz uma releitura da seletividade punitiva brasileira.
Busca-se evidenciar o abandono, no âmbito carcerário, de toda e qualquer perspectiva
reformadora/ressocializadora – proclamada pelos discursos clássicos de legitimação
da pena privativa de liberdade – em nome de uma política cujo escopo é a mera
segregação/eliminação. A pesquisa parte da ideia de que, sob um olhar biopolítico, o
cárcere brasileiro pode ser compreendido como um mecanismo de incapacitação
seletiva de determinados indivíduos – majoritariamente de homens negros, jovens e
pobres. Com efeito, as prisões do país configuram verdadeiras zonas de anomia,
caracterizadas pela violação sistemática de direitos humanos de seu público-alvo,
revelando a instauração do paradigma do “campo”, ou seja, a transformação do
espaço prisional em um lugar no qual uma violência sem precedentes ceifa aquelas
vidas que são, em última análise, consideradas indignas de serem vividas. Daí o
paralelo traçado com a obscura figura do “homo sacer”, resgatada do direito romano
arcaico pela filosofia agambeniana para ilustrar a situação de determinados indivíduos
que, na contemporaneidade, vivem uma “vida nua”, ou seja, uma vida politicamente
desqualificada e, consequentemente, impunemente eliminável.
Palavras-Chave: Direitos Humanos. Biopolítica. Sistema penitenciário. Campo.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No Brasil, a implosão do Carandiru, em 08 de dezembro de 2002, representou,
à época, uma espécie de “ponto final” na questão da violação de direitos humanos dos
apenados no Brasil. As cenas de implosão do complexo penitenciário1, divulgadas na
grande mídia, foram consideradas – dada a sua carga simbólica – como a inauguração
de um novo período na história penitenciária nacional.
No entanto, como prenunciado pela cena inicial2 do documentário “O prisioneiro
da grade de ferro” (2004), dirigido por Paulo Sacramento, a implosão do Complexo

1

Imagens
da
implosão
podem
ser
assistidas
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Bj3trcstDlw>. Acesso em: 10 ago. 2017.
2
Nos primeiros segundos do documentário, aparece uma densa nuvem de poeira que, aos
poucos, vai se esvanecendo e permitindo que o espectador compreenda que se trata da
filmagem da implosão do Complexo Penitenciário do Carandiru transmitida de trás para frente.
Em meio à nuvem de poeira, vê-se, então, ressurgir a unidade prisional, colocando-se, então a

120

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Penitenciário que foi palco da chacina de 1992 – que resultou em um saldo de 111
prisioneiros mortos –, antes do ocaso, representava o início de um período no qual as
constantes violações de direitos humanos dos apenados brasileiros se transformaram
em regra, conforme evidenciado pelos altos índices de mortalidade evidenciados nas
rebeliões ocorridas recentemente nas penitenciárias do país.
Diante deste quadro, o presente artigo busca discutir a situação carcerária no
país, utilizando-se, como pano de fundo, a filosofia foucaultiana e agambeniana para
responder à seguinte indagação: em que medida se pode afirmar que as
penitenciárias brasileiras evidenciam a indistinção entre direito e violência que as
transformam em um campo no qual a produção da vida nua – uma vida desqualificada
politicamente e, portanto, impunemente matável – é a expressão máxima da
biopolítica do nosso tempo?
Como hipótese provisória, tem-se que, a partir do conceito de biopolítica
cunhado por Michel Foucault, pode-se compreender como se dá a gestão política e
coletiva das populações, perspectiva a partir da qual se pode compreender que a pena
privativa de liberdade – antes de qualquer função disciplinar de produção de “corpos
dóceis” coloca-se como uma medida de incapacitação seletiva de determinados
estratos populacionais – notadamente os setores pauperizados da sociedade. Nesse
sentido, permite-se a afirmação de que a vulnerabilidade social é fator determinante
para o lançamento de certos indivíduos no sistema carcerário, uma vez que esta
condição social os transforma em seres considerados “perigosos”.
A partir dessa seleção – que se revela pelo perfil da população carcerária
nacional, composta, majoritariamente, por homens jovens, negros e pobres (BRASIL,
2014) – compreende-se que a prisão, antes de uma instituição disciplinar, transformase em uma espécie de “depósito humano”, local destinado àqueles sujeitos
considerados inservíveis ao modelo de produção/sociedade vigente. É neste ponto
que a aproximação dos apenados brasileiros com a figura do homo sacer – resgatada
do direito romano arcaico pela obra do filósofo italiano Giorgio Agamben – se
evidencia. Isso porque os sujeitos que são majoritariamente perseguidos pelo sistema
punitivo brasileiro, quando lançados no ambiente prisional, transformam-se em “vidas
nuas”, ou seja, vidas desprovidas de qualquer resquício de dignidade humana e que,
em razão disso, podem ser impunemente eliminadas do tecido societal, já que a
situação caótica das penitenciárias brasileiras revela-se como uma situação de campo,

questão sobre a implosão representar, de fato, o ponto final de uma história de violação de
direitos humanos dos apenados no Brasil.
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ou seja, um espaço anômico no qual uma violência sem precedentes ceifa aquelas
vidas consideradas indignas de serem vividas.
O texto encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira, busca-se traçar
um panorama do sistema penitenciário nacional, abordando-se, principalmente, o seu
caráter seletivo e a constante violação de direitos humanos dos apenados, a partir de
dados extraídos de pesquisas oficiais acerca do tema, bem como das denúncias de
violação de direitos humanos levadas ao conhecimento do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos. Após, procura-se evidenciar como a situação penitenciária
brasileira permite a afirmação de que as instituições carcerárias do país se aproximam
ao paradigma do campo revelado pela obra agambeniana.
2 O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO EM COLAPSO: seletividade e violência
Mais de vinte anos após a desativação do Complexo Penitenciário do
Carandiru, o Brasil ainda se vê às voltas com rebeliões e chacinas que se originam na
absoluta incapacidade do Estado em cumprir com disposições legais nacionais e
internacionais que versam acerca dos direitos humanos das pessoas privadas de
liberdade. Superlotação, condições insalubres, alimentação de má qualidade,
inexistência de atendimento psicológico e de saúde – o que acarreta a proliferação de
doenças infectocontagiosas –, violência física, clima de tensão e acirramento de
conflitos entre facções, etc, não geram um quadro propício para que as funções
declaradas da pena efetivamente sejam alcançadas. A ideia de que a pena privativa
de liberdade deva “proporcionar condições para a harmônica integração social” do
apenado, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984),
transforma-se em quimera, verdadeiro “devaneio legislativo” diante do quadro
dantesco que se configura no cárcere brasileiro. Ao contrário do que preceitua o art. 3º
da sobredita Lei3, a magnitude da violação de direitos da população carcerária
brasileira permite afirmar, sem temer exageros, que a pena privativa de liberdade é,
hoje, uma pena privativa de dignidade.
Exemplificativo, nesse sentido, é o caso do Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, no Maranhão. Após a intervenção do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos no local4, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), a Ordem
3

O referido dispositivo preconiza que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos
os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.”
4
Dia 1º de outubro de 2013: em São Luís, no Maranhão, três detentos foram assassinados na
Penitenciária de São Luís e outros dois no Centro de Detenção Provisória em virtude de
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dos Advogados do Brasil – Secção Maranhão (OAB/MA), e as instituições “Conectas
Direitos Humanos” e “Justiça Global” realizaram, nos dias 9 e 10 de junho de 2015,
uma inspeção no Complexo Penitenciário. Esta inspeção foi documentada em um
relatório no qual ficou consignado que em todas as unidades prisionais havia
superlotação, o que levava ao compartilhamento de celas entre presos provisórios e
condenados. Ainda, foi relatado que não havia, entre os segundos, qualquer tipo de
classificação quanto ao tipo de pena e ao regime de cumprimento aplicado
(SOCIEDADE MARANHENSE DE DIREITOS HUMANOS, 2014). O relatado
apresenta-se como uma total afronta ao disposto no capítulo I do Título II da Lei de
Execução Penal, que trata da classificação dos apenados com a finalidade de “orientar
a individualização da execução penal” (art. 5º).
A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (2014) também referiu, no
relatório em questão, que são frequentes as reclamações de agressões físicas
sofridas pelos encarcerados, além da superlotação. De acordo com o relatório da
Corte Interamericana de Direitos Humanos (2014), na Resolução de 14 de novembro
de 2014, havia, na época: “i) 600 pessoas privadas de liberdade no Centro de
Detenção Provisória, que tem 392 vagas; ii) 300 presos na Central de Custódia dos
Presos de Justiça, que tem 160 vagas; e iii) 1.350 presos na Penitenciária de São Luís
II, centro penitenciário com capacidade para 108 pessoas.” Em 2015, a situação
persistia: em visita ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em agosto daquele ano,
Juan Ernesto Méndez (relator especial sobre tortura e outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes da ONU) referiu que “os internos que nós

enfrentamentos entre facções criminosas. Em 9 de outubro, dez apenados foram assassinados
durante uma rebelião que ocorreu na Casa de Detenção. No dia 25 de outubro de 2013, um
detento foi assassinado na Casa de Detenção Provisória e no dia 27 do mesmo mês, outro
preso foi morto na Central de Custódia. Somente no mês de outubro de 2013, 17 apenados
foram mortos no denominado “Complexo Penitenciário de Pedrinhas”, caso que levou o Estado
brasileiro a ser reconhecido internacionalmente como violador de direitos humanos dos
apenados, perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em face do caso, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, em novembro de 2014, determinou que o Brasil
protegesse, com urgência, a vida e a integridade física tanto dos presos, quanto dos seus
familiares e dos trabalhadores do Complexo Penitenciário, reconhecendo a situação do
Complexo como de “extrema gravidade”. Gize-se que, diante dos fatos de outubro de 2013, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia determinado, por meio de medida
cautelar, que o Brasil tomasse ações concretas para conter a onda de violência no complexo,
reduzindo imediatamente os níveis de superlotação. Mesmo diante da expedição das medidas
cautelares da Comissão, no dia 16 de dezembro de 2013, mais nove detentos foram
assassinados dentro do Complexo de Pedrinhas e, durante uma rebelião ocorrida no dia 17 de
dezembro (um dia após a concessão da medida cautelar), quatro detentos foram mortos, sendo
que três deles foram decapitados no Centro de Detenção Provisória.
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visitamos passam 23 horas numa cela. Em uma cela coletiva, é verdade, mas uma
cela para 4 pessoas tem oito, 10, 11 pessoas”5.
Nas conclusões do relatório elaborado pela Sociedade Maranhense de Direitos
Humanos após a intervenção da Comissão e da Corte Interamericanas de Direitos
Humanos no caso Pedrinhas, restou consignado que as medidas determinadas pouco
impacto surtiram na realidade do Complexo Penitenciário:
superlotação, práticas abusivas de autoridade, maus tratos, castigos,
desrespeito aos familiares, condições insalubres e indignas
continuam presente no cotidiano das unidades. Persiste, assim, um
conjunto de situações e práticas que degradam a dignidade e violam
o direito humano das pessoas privadas de liberdade, caracterizando
tratamento cruel e degradante.

A situação caótica envolvendo o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, não foi
a única que levou o Brasil a ser reconhecido perante o Sistema Interamericano como
um país violador de direitos relacionados à população carcerária. O caso do Presídio
Central de Porto Alegre (PCPA), no Rio Grande do Sul, também foi alvo de
posicionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diante das
constantes violações perpetradas também naquela instituição prisional.
Em Representação realizada pela Associação dos Juízes, pela Associação dos
Defensores Públicos e pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul,
dentre outras entidades, foram denunciadas à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos as precárias condições do PCPA, principalmente no que se refere à
superlotação, à perda do controle da situação envolvendo as facções criminosas, à
estrutura precária das instalações, à ausência das mínimas condições de higiene, à
ausência de assistência à saúde, etc. Sobre o tema da assistência à saúde, em
especial, a Representação refere que “como o Estado não tem controle sobre o que se
passa no interior das galerias, quando um apenado fica doente, os próprios presos,
sem qualquer espécie de preparo ou equipamento, é que prestam o atendimento”
(ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 27). Esse descaso
com a saúde dos apenas repercute em altos índices de mortalidade em virtude de
doenças infectocontagiosas no estabelecimento:

5

Referida notícia, com declarações de Méndez sobre outras unidades prisionais visitadas,
pode ser consultada em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/relator-da-onu-diz-haveralto-grau-de-tortura-presos-interrogados-no-brasil1.html>. Acesso em: 21 jan. 2017.
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Como é presumível em circunstâncias tais, as causas de morte na
referida unidade penal, em sua maioria, derivam de problemas nas
vias respiratórias. Conforme levantamento realizado até 31/10/2011,
no universo de 229 mortes (sendo 72% dentre indivíduos com até 40
anos), a broncopneumonia lidera, representando 53,23% dos
casos; em seguida, a pneumonia e a tuberculose, em 39,17% e
33,14%, respectivamente (ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO
GRANDE DO SUL, 2013, p. 30).

No mérito, a Representação em comento buscava que fosse recomendado ao
Estado brasileiro, dentre outras medidas, a adoção daquelas que fossem necessárias
para que o PCPA “obedeça aos padrões interamericanos de tratamento de pessoas
privadas de liberdade, garantindo a vida, a integridade pessoal, o acesso à justiça, à
saúde, ao bem-estar, à educação, à alimentação, e ao tratamento humano aos
detentos” (ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 98).
A Comissão Interamericana recebeu a denúncia apresentada, solicitando ao
Governo brasileiro, por meio da Resolução nº 14, de dezembro de 2013, a adoção de
“medidas necessárias para salvaguardar a vida e a integridade pessoal dos internos
do Presídio Central de Porto Alegre”, além de assegurar “condições de higiene no
recinto” e proporcionar “tratamentos médicos adequados para os internos, de acordo
com as patologias que estes apresentem”. Também foi recomendado que o Estado
“implemente medidas afim de recuperar o controle de segurança em todas às áreas do
PCPA, seguindo padrões internacionais de direitos humanos e resguardando a vida e
integridade pessoal de todos os internos”, com ênfase ao fato de que se deve garantir
“que sejam os agentes das forças de segurança do Estado os encarregados das
funções de segurança interna e assegurando que não sejam conferidas funções
disciplinares, de controle ou de segurança dos internos”. Por fim, foi determinado que
o Brasil “implemente um plano de contingência e disponibilize extintores de incêndio e
outras

ferramentas

necessárias”

e

“tome

ações

imediatas

para

reduzir

substancialmente a lotação no interior do PCPA” (COMISSÃO INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS, 2013).
Em que pese alguns esforços para a transferência dos presos do PCPA para
outras instituições prisionais da região metropolitana de Porto Alegre – RS, as
medidas determinadas pela Comissão Interamericana seguem desatendidas. Mesmo
diante das transferências, o Presídio Central de Porto Alegre hoje alberga 4.683
presos, em um complexo que foi projetado para atender o número máximo de 1.905
detentos.
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As situações do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e do Presídio Central de
Porto Alegre, levadas ao conhecimento do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos, servem para ilustrar, de modo paradigmático, um problema que se
acreditava que seria resolvido após a desativação do Complexo do Carandiru. Como
evidencia a cena inicial do documentário de Paulo Sacramento referido na introdução,
no entanto, a implosão de pavilhões de complexo paulista, pelo contrário,
representava o “anúncio” de que novas chacinas aconteceriam, uma vez que as
questões da superlotação e da precariedade da vida no cárcere pressupõem, para sua
superação, medidas para além da (des)construção de (novas) penitenciárias.
Nesse sentido, as rebeliões ocorridas no início de 2017 em penitenciárias do
norte do país servem para demonstrar que nada – ou muito pouco – foi feito de
concreto após a simbólica implosão do Carandiru. Ao contrário, no mundo prisional
pós-Carandiru, a tortura se consolidou como um elemento estrutural da gestão
prisional brasileira, e não como um resultado de más práticas ou da perversão de
determinados indivíduos, estando estreitamente vinculada com o processo massivo de
encarceramento em curso, arquitetado para vitimar jovens, negros, pobres e os
habitantes de periferias urbanas e existenciais do País (PASTORAL CARCERÁRIA,
2016).
Com efeito, a situação dos apenados no Complexo Penitenciário Anísio Jobim,
no Amazonas, e na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte,
repristinam o quadro caótico de completo desrespeito aos mais comezinhos direitos
previstos na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal e nos Tratados
Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário.
No relatório intitulado “Mutirão Carcerário: um Raio X do Sistema
Penitenciário Brasileiro”, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2012,
várias dessas situações de extrema violação de direitos humanos em penitenciárias do
norte do país já haviam sido trazidas a lume. No documento restou consignado que
nos presídios de Rondônia, por exemplo, a média de ocupação chega a dois presos
por vaga, sendo que em alguns estabelecimentos quatro homens vivem em um
espaço que só deveria abrigar um. O mesmo se evidenciou no Pará: lá, em 2012, o
déficit de vagas correspondia a 75% da capacidade do sistema (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012).
No Nordeste, o Conselho Nacional de Justiça (2012) constatou que edifícios
históricos abrigam detentos em condições subumanas, com escassez de água, sujeira
e esgoto a céu aberto, além da superlotação, que impõe aos reclusos a necessidade
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de criação de esquemas de revezamentos para dormir. No Rio Grande do Norte,
algumas prisões foram comparadas a “calabouços” em virtude da má ventilação e do
mau cheiro. No Ceará, “ruína” foi o adjetivo utilizado para descrever algumas
penitenciárias inspecionadas. Na Bahia, o pátio de uma unidade foi comparado a um
“campo de concentração” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012).
Nos calabouços do século XXI, como foram denominados os presídios do Rio
Grande do Norte, a tragédia de 2017 veio se constituindo a longo tempo. Mais do que
isso: veio sendo anunciada, sem que nenhuma atitude concreta fosse tomada. Já em
2015, 14 das 33 unidades prisionais do Rio Grande do Norte registraram motins,
encerrados oficialmente em 18 de março daquele ano, após sete dias de tensão, que
incluíram, também, ônibus incendiados na capital Natal.
O próprio Conselho Nacional de Justiça (2012, p. 109) anunciava que “vários
estabelecimentos prisionais do Estado não são dignos sequer de abrigar animais
irracionais ferozes”, reiterando, no ano seguinte (2013, p. 103), que o sistema
carcerário do Rio Grande do Norte, “encontra-se em verdadeiro colapso, com diversas
unidades prisionais corretamente interditadas pelo Judiciário, em virtude de condições
absurdamente precárias que somente uma inspeção pessoal poderia retratar de forma
fidedigna”. Desde lá, poucas ou nenhuma atitude foi tomada a fim de modificar o
cenário, e a morte, devidamente anunciada e por todos sabida, não poderia deixar de
acontecer.
Em síntese, evidencia-se que o descaso do Estado brasileiro com a situação
dos apenados que superpovoam os cárceres do país representa uma estratégia
biopolítica de incapacitação seletiva daqueles que são considerados irrelevantes e/ou
inservíveis para o atual modelo de sociedade preconizada pela invasão neoliberal da
política (GARLAND, 2008; HARCOURT, 2007). Não há outra forma de se
compreender o absoluto descaso estatal com a população carcerária nas últimas
décadas senão por essa via – particularmente em um período no qual o país alcança a
terceira posição no ranking internacional de pessoas em cumprimento de pena
privativa de liberdade.
O “menos” Estado Social se transmuta em “mais” Estado Penal – conforme a
arguta e clássica observação de Wacquant (2001; 2004)6, com a particularidade de
que as funções da pena perdem qualquer contato com os conteúdos expressos em
termos legislativos. “Reabilitação”, “ressocialização” e “reintegração” são palavras que
6

Uma análise da referida transposição de um modelo de Estado de Bem-Estar Social para um
modelo de Estado policialesco-penal pode ser encontrada em Morais e Wermuth (2012).
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perderam qualquer sentido, revelando-se como discursos que se desarmam “ao mais
leve toque com a realidade” (ZAFFARONI, 2001, p. 12) do sistema penitenciário
nacional, servindo, quando muito, para a criação de uma “ilusão de segurança jurídica”
(ANDRADE, 1994; 1997).
Se os “corpos dóceis” aos quais se referia Foucault (2007) são hoje os “corpos
supérfluos” produzidos pela “modernidade líquida” delineada por Bauman (1999,
2005), o perfil da população que abarrota os estabelecimentos prisionais do país
permite

evidenciar

que

se

está

diante

de

uma

estratégia

biopolítica

de

contenção/eliminação daqueles indivíduos que, a partir de uma perspectiva histórica,
sempre foram os alvos preferenciais das agências do sistema punitivo nacional:
homens jovens, negros e pobres (FLAUZINA, 2008; MALAGUTI BATISTA, 2003;
NEDER, 1994; 1995; 2007; FRADE, 2008).
Essa constatação encontra-se estatisticamente comprovada no recente
relatório intitulado “Mapa do Encarceramento: Os Jovens do Brasil”, elaborado pelo
Conselho Nacional de Justiça. O documento revela que a população carcerária, do
ano de 2005 a 2012, deu um salto de 74%, agravando a superlotação das
penitenciárias do país, sendo que do total de reclusos, 40% são presos provisórios. No
que concerne ao gênero, a presença de homens prevalece, sendo que enorme parcela
de reclusos nem sequer completou o ensino médio. Referente à faixa etária, o relatório
evidencia que a população carcerária é extremamente jovem: 54% dos encarcerados
possuem idade entre 18 a 24 anos. Por fim, em relação à cor da pele, o estudo aponta
que 60% do universo prisional é composto por pessoas negras, mesmo em se
tratando de um país no qual a população branca é nove vezes maior que a negra. O
relatório elenca, ainda, os principais tipos de crimes cometidos, sendo que 49% são
crimes contra o patrimônio, 25% envolvendo tráfico de drogas e 11,9% crimes contra a
pessoa (BRASIL, 2015).
Essas vidas, trancafiadas nos calabouços brasileiros contemporâneos, são
consideradas irrelevantes na medida em que não passíveis de integração na
sociedade de consumo (WERMUTH, 2011), apresentando-se, hoje, como “indignas de
serem vividas”, como meros “espectros” (BUTLER, 2009) que se transformam naquilo
que Giorgio Agamben (2010) identifica com a figura do homo sacer – obscura figura
resgatada do direito romano arcaico. Isso explica, de certo modo, o porquê da
indiferença, quando não da verdadeira comemoração7, dessas mortes. O campo, e
7

Logo após as mortes de apenados ocorridas na Amazônia e em Roraima, nas primeiras
semanas de 2017, ganhou grande repercussão na mídia e nas redes sociais uma declaração
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não mais a prisão, é o paradigma da política contemporânea – de acordo com a
perspectiva agambeniana (2004; 2008; 2010; 2015) –, e o sistema penitenciário do
Brasil, como se procurará demonstrar na sequência, é uma prova disso.
3 O PARADIGMA DO CAMPO: a biopolítica e a produção do “homo sacer” no
sistema carcerário brasileiro
A trajetória das práticas punitivas no Brasil inviabiliza qualquer tentativa de
análise da temática a partir da perspectiva disciplinar foucaultiana. Isso porque é
impossível identificar, no país, um momento histórico no qual a pena privativa de
liberdade tenha sido utilizada como instrumento de “docilização” de corpos. Na ótica
do filósofo francês (2007, p. 119),
o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação
de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais
obediente quanto é útil, e inversamente. O corpo humano entra numa
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula, e o recompõe.
Uma anatomia política, que é também igualmente uma ‘mecânica do
poder’, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o
corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer,
mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a
rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina
aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e
diminui essas mesmas forças do corpo (em termos políticos de
obediência).

No Brasil, a pena privativa de liberdade, diante das características que
historicamente a marcam, sempre serviu – antes da “transformação disciplinar” – para
a contenção, a separação do apenado dos demais. Antes de uma maquinaria que
investia sobre os corpos com o intuito de aumentar suas forças em termos econômicos
de utilidade e diminuir suas forças em termos políticos de obediência, a pena de
prisão, no país, sempre serviu ao propósito de incapacitação seletiva de determinados
estratos populacionais que se apresentavam como inconvenientes aos desígnios
daquelas pessoas que ocupam espaços privilegiados de poder.
Com efeito,
feita pelo então Secretário Nacional da Juventude, Bruno Moreira Santos, no sentido de que
“tinha que matar mais [presos]; tinha que fazer uma chacina por semana”. O impacto negativo
dessa declaração culminou com o pedido de demissão do cargo. Reportagem oficial sobre o
tema pode ser acessada em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/publicadaexoneracao-de-secretario-nacional-da-juventude>. Acesso em: 21 jan. 2017.
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centenas de anos de escravidão marcaram indelevelmente o sentido
de classe do direito, em especial o direito penal. Como ocorre até os
dias atuais, o establishment jamais legisla ‘contra si mesmo’. Por isso,
a ausência histórica de punições mais efetivas contra crimes contra o
erário público, corrupção, etc. E não esqueçamos a relevante
circunstância de que criminalizar a pobreza é um eficaz meio de
controle social (STRECK, 2009, p. 310, grifos do autor).

Do “vadio” da incipiente República ao “traficante” da contemporaneidade
(NEDER, 1994; 1995), o perfil do “desviante” majoritariamente perseguido pelo
sistema punitivo permanece exatamente o mesmo, conforme demonstrado a partir dos
números do “Mapa do Encarceramento” acima analisados.
Nesse sentido, a perspectiva da biopolítica desvelada pela obra foucaultiana a
partir da segunda metade da década de 1970 – e revisitada pela obra agambeniana na
contemporaneidade – é aquela que se revela mais apropriada para a compreensão
das funções (reais) desempenhadas pela prisão no Brasil. Por biopolítica, Foucault
(1988, p. 129) designa um exercício de poder que “se exerce, positivamente sobre a
vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre
ela, de controles precisos e regulações de conjunto”. A biopolítica, portanto, é “o que
faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e
faz do poder-saber um agente de transformação da vida humana” (FOUCAULT, 1988,
p. 134). Para Ayub (2014, p.84), “o surgimento da sociedade de controle marca o
nascimento da biopolítica”, de modo que “só podemos pensar em termos de biopolítica
quando dispositivos de poder investem um conjunto de indivíduos, a população,
visando manipular (sic) ou gerenciar os efeitos provenientes da vida em sociedade”.
Como asseveram Santos e Wermuth (2016, p. 418), “o refinamento da tese
foucaultiana” reside justamente nessa perspectiva do cuidado com a vida da
população. Isso porque, ao contrário do que parece a uma primeira vista, “a biopolítica
enquanto forma encontrada pelo Estado para ‘gerir a vida da população’ não pode ser
ingenuamente compreendida pelo seu ‘caráter humanitário’ de administrar, por meio
de intervenções políticas, as condições de vida da população”. Pelo contrário, “há um
aspecto violento desse controle”, o qual “reside justamente na exigência contínua e
crescente da morte em massa do ‘outro’, enquanto instrumento privilegiado para a
garantia de melhores meios de sobrevivência de uma determinada população.”
A perspectiva em tela, portanto, é que permite compreender como se dá,
historicamente, a gestão da pena privativa de liberdade no país. As chacinas ocorridas
no interior das penitenciárias na contemporaneidade podem ser lidas justamente a
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partir desta chave de compreensão: as mortes (impunes8) de apenados se apresentam
como necessárias, na medida em que os próprios apenados são “vidas descartáveis”
e, portanto, “indignas de serem vividas”. Afinal, como assevera Flauzina (2008, p.
146), “negar a existência de um projeto genocida de Estado voltado para eliminar a
população negra, simplesmente porque ele não é explícito”, significa “desconhecer a
lógica de funcionamento assumida pelo Estado brasileiro desde a Abolição da
escravatura”.
Ao retomar o conceito de biopolítica para a explicação de fenômenos da
contemporaneidade – como a guerra, o antiterrorismo, o controle de fluxos de
imigrantes e foragidos, etc – o filósofo italiano Giorgio Agamben propõe a ideia
segundo a qual o paradigma reitor da política contemporânea é o do campo. Para o
autor (2015, p. 42-43),
o campo é o espaço que se abre quando o Estado de Exceção
começa a se tornar a regra. Nele, o Estado de Exceção, que era
essencialmente uma suspensão temporal do ordenamento, adquire
uma ordem espacial permanente que, como tal, fica, porém,
constantemente fora do ordenamento normal. Deste modo, o campo
é um pedaço de território que é colocado fora do ordenamento
jurídico normal, mas não é, por isso, simplesmente um espaço
exterior. O que nele é excluído, segundo o significado etimológico do
termo exceção (ex-capere), é capturado fora, incluído através da
própria exclusão. Mas aquilo que, desse modo, é antes de tudo
capturado no ordenamento é o próprio Estado de Exceção. Ou seja, o
campo é a estrutura na qual o Estado de Exceção, sobre cuja decisão
possível se funda o poder soberano, é realizado de modo estável.

Na perspectiva em tela, portanto, o homem contemporâneo encontra-se
virtualmente em presença de uma situação de “campo” sempre que uma estrutura
semelhante é criada, independentemente da entidade dos crimes que são cometidos
ali e da sua denominação e topografia específica. O campo, portanto, é o espaço de
materialização do estado de exceção, da instauração do “não direito” ou, melhor
dizendo, da indistinção conceitual entre direito e violência (AGAMBEN, 2008; 2015).
8

Sobre esse tema, cumpre salientar que, em decisão datada de 27 de setembro de 2016, a 4ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pela anulação dos
julgamentos (cinco júris, ocorridos entre 2013 e 2014) que condenaram os 74 policiais militares
acusados pelo “Massacre do Carandiru”. O Desembargor relator, Ivan Sartori, entendeu pela
anulação e absolvição dos réus sob o argumento de que eles teriam agido em legítima defesa.
O revisor, Desembargador Camilo Léllis, e o 3º juiz do colegiado do Tribunal de Justiça
paulista, Desembargador Edison Brandão, discordaram do relator em relação à absolvição,
votando a favor da anulação dos júris. Os policiais militares acusados nunca foram presos e
aguardavam a análise do recurso em liberdade. Notícia sobre o referido julgamento pode ser
buscada em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/tjsp-anula-condenacoes-depoliciais-acusados-do-massacre-do-carandiru>. Acesso em: 24 jan. 2017.
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No campo, tudo é possível: as decapitações e esquartejamentos de apenados nas
recentes rebeliões em penitenciárias no norte do país – passados mais de vinte anos
do “massacre do Carandiru” – são um indicativo disso, ou seja, do completo
aniquilamento dos direitos e garantias.
De acordo com Teixeira (2015, p.171), no campo não se sabe “o que é certo e
o que é errado: um simples agachar-se para arrumar o sapato pode ser interpretado
de modo a justificar um tiro de fuzil e uma morte.” Tais mortes, posteriormente, caem
na vala comum dos “auto de resistência” e “resistência seguida de morte”, registrados
nos

boletins

de

ocorrência

e

inquéritos

policiais.

Referidos

termos

eram

costumeiramente utilizados por policiais que matavam suspeitos alegando estarem se
defendendo e, mesmo representando homicídios, costumam ser classificados
separadamente nas estatísticas9. Em entrevista fornecida ao sítio virtual UOL, o
sociólogo do LAV/UERJ (Laboratório de Análise da Violência da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro), Ignacio Cano, salienta que “embora as estatísticas sobre
autos de resistência no Estado tenham apresentado queda de cerca de 70% no
período entre 2007 e 2012 - no ano passado [2012], foram registradas 414 mortes; há
seis anos, eram 1.330.”10
Nesse sentido, Ruiz (2012, p. 19) salienta que “embora nem todas as formas
de campo [sejam] igualmente cruéis, todas elas se conectam pelo objetivo de controlar
a vida de populações indesejadas.” Populações estas que passam a viver uma vida
“nua”, alijada de qualquer resquício de dignidade, tal qual o homo sacer agambeniano,
ou seja, aquele indivíduo que, no direito romano arcaico, “por ser tipificado legalmente
como homem sagrado, poderia ser morto por qualquer um sem que tal morte
constituísse um delito, desde que tal morte não fosse o resultado de um sacrifício
religioso ou de um processo jurídico” (DUARTE, 2010, p. 278).
Com efeito,
aquilo que define a condição do homo sacer [...] não é tanto a
pretensa ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente,
quanto, sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se
encontra preso e da violência à qual se encontra exposto. Esta
9

Em Janeiro de 2016, uma resolução publicada no Diário Oficial pelos comandos da Polícia
Federal e das polícias civis aboliu os termos "auto de resistência" e "resistência seguida de
morte" dos boletins de ocorrência e inquéritos policiais A mudança da nomenclatura era uma
antiga reivindicação de grupos de direitos humanos, que argumentavam que o uso das
expressões protegia policiais que cometiam propositalmente homicídios. Apesar da mudança
de nomenclatura, a cultura por ela representada continua persistindo.
10
A
versão
integral
dessa
matéria
está
disponível
em:
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/05/15/para-especialista-forjar-autode-resistencia-e-pratica-comum-no-rio-relembre-casos.htm>. Acesso em: 24 jan. 2017.
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violência, a morte insancionável que qualquer um pode cometer em
relação a ele não é classificável nem como sacrifício e nem como
homicídio, nem como execução de uma condenação e nem como
sacrilégio (AGAMBEN, 2010, p. 90).

Diante disso, Ruiz (2012, p.24) salienta que “a vida do excluído é uma vida
nua, um homo sacer reduzido em diversos graus a uma sobrevivência indigna e, em
muitos casos, a uma morte certa”. Com efeito, “ao despojar o humano de qualquer
significação qualitativa a respeito dos outros seres vivos, as pessoas são
transformadas em homo sacer” (RUIZ, 2012, p.38).
Em relação a essas pessoas, aprisionadas nos campos contemporâneos – dos
quais as prisões brasileiras são um exemplo –, a indistinção entre direito e violência
produz um estado de exceção permanente (AGAMBEN, 2004), com a particularidade
de que essa “técnica” de governo apresenta uma grande versatilidade no controle de
populações indesejadas ou perigosas como a massa carcerária brasileira. Nesse
sentido, convém salientar que “a exceção jurídica foi e continua sendo amplamente
utilizada pelo direito para controlar os grupos sociais perigosos para a ordem”, uma
vez que, “ao aplicar a exceção que suspende o direito sobre a vida de algumas
pessoas ou grupos, surge a questão, entre outras, de definir os critérios do que se
consideram grupos sociais perigosos para a ordem ou para as vidas humanas
ameaçadoras.” (RUIZ, 2012, p. 05).
Neste marco, “quando uma pessoa ou grupo populacional se torna uma
ameaça para a ordem, o Estado utiliza-se da exceção jurídica para separar os direitos
da cidadania da mera vida nua” (RUIZ, 2012, p.12), razão pela qual se pode afirmar,
juntamente com Pires (2013, p.363), que, a partir de uma análise histórica da prisão no
Brasil, “é inegável que essa modificação ou moldagem intentada pela prisão” na
contemporaneidade “tem como horizonte político a conformação dos indivíduos à
ordem social instituída sob os interesses do capital”.
Nos campos prisionais brasileiros, um formidável, custoso e cruel aparato de
controle social, estruturado em pleno período democrático, deita raízes profundas em
nosso sistema econômico que “exclui para se manter”, e cuja lógica neoliberal e
mercantilizante atinge todas as relações humanas, sem exceção. “Crime e castigo
tornaram-se commodities, e corpos, quase todos pretos, novamente tornaram-se
objetos de comércio e barganha, dessa vez em benefício dos senhores das prisões
privadas” (PASTORAL CARCERÁRIA, 2017).
Apesar dos clamores sociais que costumam se seguir a acontecimentos como
as rebeliões abordadas neste artigo, é o paradigma do campo que se constitui
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silenciosamente como regra do sistema prisional pátrio. Neste espaço de exceção, em
que o soberano detém o poder sobre a vida e a morte do homo sacer, o principal
produto sempre foi e continua sendo a produção de “vidas nuas”, sujeitas à
indignidade, à violência e à morte. Não à toa, dentro de seus muros, no mínimo 379
pessoas morreram violentamente em 201611, contando-se números subestimados,
fornecidos pelas próprias administrações penitenciárias. Diante de tais mortes
(cotidianas, naturalizadas) nenhuma “crise” foi anunciada, nenhuma lágrima ou
assombro de indignação foi manifestado, e, em muitos casos – evidenciando
assombrosamente o projeto biopolítico da contemporaneidade –, nem sequer uma
lápide foi erguida. Tratam-se, definitivamente, de mortes não lamentadas, na léxica de
Butler (2009).
Nesse sistema, sob a tutela e responsabilidade do Estado, onde a mortalidade
é 6,7 vezes maior do que fora dele (PASTORAL CARCERÁRIA, 2017), o Carandiru e
sua demolição representaram mais uma etapa em um processo cuja morte há muito
vem sendo anunciada e é por todos sabida: as situações de violações sistemáticas de
direitos são notórias e encontram-se detalhadamente registradas em uma infinidade
de relatórios produzidos por organizações governamentais e não-governamentais, que
relatam sempre e novamente a infinidade de situações gravíssimas que circundam o
cárcere (tortura, superlotação, encarceramento em massa, falta de higiene, falta de
acesso à tratamentos de saúde, falta de comida e água potável, dentre muitos outros).
A realidade do cárcere no Brasil é caracterizada pela atuação de agentes que se
constituem em verdadeiros “operários da violência”, segundo o estudo empreendido
por Huggins, Haritos-Fatouros e Zimbardo (2006). Não foi por falta de avisos ou
“recomendações” que o “paradigma do campo” se transformou em regra, portanto. Tal
qual a morte de Santiago Nasar, o colapso do sistema carcerário brasileiro é uma
tragédia anunciada.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hipótese provisória do presente artigo aludia à perspectiva teórica da
biopolítica, a fim de compreender a atual gestão politica e coletiva das populações,
situando a pena privativa de liberdade como uma medida de incapacitação seletiva de
determinados estratos populacionais – notadamente os setores pauperizados da
11

Conforme reportagem disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-teve-maisde-370-mortes-violentas-nos-presidios-em-2016.ghtml>. Acesso em: 22 jan. 2017.
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sociedade, os quais, uma vez inúteis à sociedade de consumo, são tidos como
“perigosos” ao convívio social. Tal processo evidenciaria que a prisão, antes de uma
instituição disciplinar, transforma-se em uma espécie de “depósito humano”, destinado
àqueles sujeitos considerados inservíveis ao modelo de produção/sociedade vigente, e
que são muitos. Dado o processo maciço de encarceramento que se observa no país,
desde 1990, multiplicou-se em mais de sete vezes a população prisional brasileira,
somando, juntamente com os presos domiciliares e em medida de segurança, mais de
1 milhão de seres humanos sob tutela penal12.
A hipótese inicial resta confirmada, dada a visível aproximação dos apenados
brasileiros com a figura agambeniana do homo sacer. Isso porque os sujeitos que são
majoritariamente perseguidos pelo sistema punitivo brasileiro, quando lançados no
ambiente prisional, transformam-se em “vidas nuas”, ou seja, vidas desprovidas de
qualquer resquício de dignidade humana e que, em razão disso, podem ser
impunemente eliminadas do tecido societal. Dentro dos muros prisionais, a situação
caótica das penitenciárias brasileiras revela o prevalecimento do paradigma do campo,
ou seja, um espaço no qual uma violência sem precedentes ceifa aquelas vidas
consideradas indignas de serem vividas.
Tal paradigma se evidencia diante de uma conjuntura social na qual a morte de
centenas e a redução de centenas de milhares à mais abjeta degradação humana
parece não ser digna de incômodo ou atenção quando executadas paulatinamente,
sob a aparente normalidade do cotidiano dos estabelecimentos prisionais, e sem a
exposição de corpos mutilados ao olhar da mídia. Sempre que “grandes eventos”,
como as rebeliões abordadas neste artigo escancaram diante do grande público a
crueldade produzida pela descartabilidade das vidas invisíveis, manifestações ad hoc
prometem repactuar a situação e refundar o sistema prisional sobre a garantia da
dignidade humana.
Foi o que se seguiu ao chamado massacre do Carandiru. Apesar das muitas
promessas que se seguiram, evidencia-se agora que se tratava de apenas mais um,
tenebroso e longo capítulo de uma crônica: aquela que estava a anunciar o colapso do
sistema prisional pátrio. Seguido a ele, muitos outros capítulos foram escritos, sem
que a morte, anunciada, falada, denunciada, fosse evitada.
Novamente agora, praticamente vinte e cinco anos depois, diante do aparente
colapso da estrutura prisional brasileira e da repercussão nacional e internacional
12

Dados disponíveis em: http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php. Acesso em: 23 jan.
2017.
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dada aos casos de Anísio Jobim e Alcaçuz, o Poder Público retoma às pressas os
paliativos há muito conhecidos, que vão do reforço à fracassada política de construção
de novas unidades, até o perigoso uso das Forças Armadas no ambiente prisional o
que, aliada a outras medidas, têm o condão de reforçar a agenda repressiva e
encarceradora, que aplicada nas últimas décadas resultou na mesma catástrofe que
agora se propõe a resolver.
A proposta apresentada contra os horrores perpetuados pela exceção dos
campos de concentração torna-se reforçar o próprio campo, alicerçado sobre a atual
política de guerra às drogas, a militarização das polícias, o aprisionamento provisório,
a privatização do sistema prisional, e a política de expansão do aparato carcerário,
perpetuando assim a o espaço biopolítico que permite ao soberano decidir entre a vida
e a morte do homo sacer e que, invariavelmente, nos conduzirá a novos e mais cruéis
massacres. Do exposto, pode-se inferir que a atual grave crise do sistema
penitenciário brasileiro, na verdade, não é uma crise, e que a realidade de massacre,
morte e violência é inerente ao sistema. Trata-se, portanto, de um projeto genocida.
Na biopolítica carcerária brasileira, o massacre do Carandiru já prenunciava o
projeto de barbárie e descartabilidade posto em marcha sob o paradigma do campo.
Há mais de vinte anos atrás, o massacre nos colocou diante de uma opção:
desencarceramento ou barbárie. Sua implosão, dez anos depois, pareceu indicar a
primeira opção. Apenas pareceu. Na gestão carcerária brasileira, o Estado de forma
clara e reiterada optou pela barbárie, de tal modo, que esta já não se trata mais de
uma crise, mas de um projeto de exceção permanente. Um projeto vitorioso que tem
cumprido rigorosamente o papel para o qual tem sido posto em marcha: produzir vidas
nuas e descartá-las.
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CRIMINALIZAÇÃO DE NEGROS E POBRES: TRANSFORMAÇÃO URBANA, JUSTIÇA E
SELETIVIDADE PENAL1
Monique de Carvalho Cruz2
RESUMO: Este artigo pretende apresentar reflexões acerca da relação entre o racismo
estrutural na sociedade brasileira e suas influências no tocante à relação entre as
transformações urbanas, a atuação da polícia e o sistema de justiça criminal na cidade do
Rio de Janeiro. Como metodologia nos valemos de artigos com notícias sobre casos
relacionados ao tema, além de autores da teoria critica racial e criminologia crítica, assim
como dados e relatórios de pesquisa. Para aprofundar o debate realizamos um breve estudo
de caso sobre a segunda criminalização sofrida por Rafael Braga Vieira, buscando
demonstrar os efeitos reais do racismo na cidade e a forma como este afeta as vidas
negras. Buscamos trazer à discussão algumas transformações urbanas ocorridas em áreas
de favelas a partir de algumas das principais políticas públicas implementadas nestas
regiões que articularam, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e
as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), ambas imbricadas com a realização dos
chamados megaeventos (Copa do Mundo e Olimpíadas), e que se relacionam diretamente
com o local de moradia de Rafael Braga Vieira, jovem negro condenado pelo crime de
tráfico de drogas após flagrante forjado por policiais militares.
PALAVRAS-CHAVE: racismo; polícia; justiça

INTRODUÇÃO
Há algumas décadas a cidade do Rio de Janeiro figura nas páginas dos jornais e
nos noticiários da TV nacional e internacional como a cidade maravilhosa, reconhecida pela
beleza natural das praias e de sua população bela, “colorida” e receptiva. Em contraponto,
também é conhecida pelas favelas, áreas marcadas pela pobreza, pela moradia
improvisada, e pela presença do chamado tráfico de drogas. Cada favela, ou região
periférica da cidade tem suas especificidades. Algumas são bem estruturadas com rede de
esgoto, e saneamento básico – muitas vezes construído por meio de mutirões realizados
pelos próprios moradores – outras são extremamente pobres, não contando sequer com
1

Este estudo apresenta a breve sistematização das reflexões fomentadas pelo ativismo no movimento de
favelas da cidade do Rio de Janeiro, a realização de estágio curricular pela Escola de Serviço Social da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, assim como pela atuação profissional como pesquisadora da Justiça
Global, organização que há mais de 17 anos atua no campo dos direitos humanos nacional e internacionalmente.
2
Estudou na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ), atualmente é
pesquisadora do programa de Violência Institucional e Segurança Pública da Justiça Global, está coordenadora
do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (CEPCT-RJ), (2017-2018).
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rede de água encanada. Além disso, algumas favelas têm terreno plano, enquanto outras
ficam em morros, todas, no entanto acabam se misturando com regiões mais ou menos
ricas. Não há no Rio de Janeiro, como em outras capitais, uma delimitação uniforme de
onde é a periferia e onde é a área nobre3.
O Rio de Janeiro é uma cidade que mantém em seu território características de
segregação racial/social, marcadas pelos jargões populares “asfalto” (áreas em que há certa
qualidade de vida, garantidos pelo acesso a direitos e serviços públicos) e “favela” (áreas
vulnerabilizadas social, política e economicamente, onde a violência de Estado é regra. São
territórios 4 majoritariamente negros, com forte presença de migrantes, principalmente,
nordestinos, nos quais há acesso precário ou nenhum às principais políticas públicas como
as de saneamento básico, saúde ou educação). Uma forte marca da diferenciação entre
favela e asfalto se dá por via do debate acerca da segurança pública. Tanto no asfalto
quanto na favela a polícia é reconhecida como uma força necessária, mas sua atuação
prática demonstra que nas favelas os cidadãos são considerados de “segunda classe”. A
exceção a essa perspectiva está dada para os sujeitos negros, esses, sejam ricos ou
pobres, no asfalto ou na favela, serão considerados criminosos5.
Em nossa perspectiva de análise buscamos trazer o racismo institucional como um
balizador da atuação dos poderes públicos na cidade do Rio de Janeiro (notadamente o
poder executivo e o poder judiciário). Trata-se de um ensaio, no qual pretendemos
sistematizar algumas considerações acerca das articulações entre os processos de
transformação urbana, criminalização dos negros e pobres, e a atuação do sistema de
justiça criminal. Como metodologia nos valemos de artigos com notícias sobre casos
relacionados ao tema, além de autores da teoria crítica racial e criminologia crítica, além de
dados e relatórios de pesquisa. Para aprofundar o debate realizamos um breve estudo de
caso sobre a segunda criminalização sofrida por Rafael Braga Vieira, buscando demonstrar
os efeitos reais do racismo na cidade e a forma como este afeta as vidas negras. Passamos
a traçar a definir alguns conceitos fundamentais ao artigo.
Um deles é o de racismo que se manifesta de forma individual ou institucional
gerando atos discriminatórios que podem atingir diversos níveis de violência, tal como

3

Nas últimas duas décadas muitas são as produções teóricas sobre as favelas, contudo a obra Um século de
favela (ZALUAR; ALVITO, 1998) deve ser considerada leitura obrigatória para aqueles que se propõe a
conhecer o tema. Importante, contudo, sugerir que a leitura seja realizada a partir de análises críticas que
considerem as conjunturas econômico-sociais do período de produção da mesma.
4
Acionamos o conceito de território baseados no entendimento de Santos (2007), no qual o território é composto
não só pela terra, mas pelas relações que se forjam a partir da convivência, nas trocas, nos modos de vida e
principalmente pela construção de identidade.
5
O caso de Vinícius Romão é emblemático nesse sentido, ele é formado em psicologia e trabalhava como
vendedor de loja, atuando também como ator em novelas, inclusive, da Rede Globo e ao ser “confundido” com
um ladrão de bolsas, foi detido e levado ao presídio, onde passou alguns dias em cela comum. Disponível em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/suspeito-de-roubar-mulher-que-acusou-ator-por-engano-epreso.html. Acesso em 14 set. 2017.

141

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

4

agressões (físicas e verbais), culminando nos assassinatos.

Ambas as formas estão

baseadas sobre a crença de que “há superioridade de um grupo sobre outro” assim como a
crença de que o grupo considerado subalterno tem entre outras questões “defeitos de ordem
moral e intelectual” (Santos apud Gomes, 2012).
Para esta autora o racismo institucional
[...] implica práticas discriminatórias sistemáticas cometidas pelo estado ou
com o seu apoio indireto. Estas práticas racistas manifestam-se, também,
nos livros didáticos tanto na presença de personagens negros com imagens
de tomadas e estereotipadas quanto na ausência da história positiva do
povo negro no Brasil. Manifestam-se também na mídia (propagandas,
publicidade, novelas) a qual insiste em retratar os negros, e outros grupos
étnico/raciais que vivem uma história de exclusão, de maneira indevida e
equivocada. (GOMES, 2012, p.53)

Portanto, cabe destacar que o racismo institucional é a base dos principais
processos que pretendemos analisar neste artigo.

2. Racismo, políticas de branqueamento e o mito da democracia racial
Na contemporaneidade o racismo arraigado, velado e alicerçado no racismo
institucional impossibilita o acesso a uma série de direitos. No passado a população negra
esteve incluída no ordenamento jurídico do país no mesmo rol dos animais, como
propriedade. Prudente (2011, p.40) afirma que “[...] Na consolidação das Leis Civis
organizada por Teixeira de Freitas (Século XIX), os bens foram classificados em móveis,
imóveis e ações exigíveis. Os escravos pertenciam à classe de semoventes junto com
animais”. Contudo, mesmo sendo consideradas propriedade as pessoas negras eram
responsabilizadas criminalmente (MALHEIRO apud PRUDENTE, 2011), o que em grande
medida colabora para explicar criminalização que se volta às pessoas negras ao longo da
história. Ainda de acordo com a autora, a despeito de ser considerado semovente o negro
poderia lutar em defesa do império (Constituição Imperial de 1824) tal qual qualquer outro
combatente.
Outra questão importante é a ideia que se construiu de que no Brasil – que o
racismo por aqui, seria “mais leve” que nos Estados Unidos e outros países – de que há
uma democracia racial onde seriamos um povo colorido, feliz e que vive em harmonia, a
despeito dos mais de 300 anos de escravidão, preconceito racial e perseguição.
O mito da democracia racial segue como um dos maiores obstáculos ao
enfrentamento do racismo no Brasil. Por aqui, pessoas negras são consideradas
“moreninhas”, “marrom bombom”, “cor de jambo” entre outros termos utilizados como forma
de não dizer que as pessoas são negras. Os casos envolvendo racismo, que desde a
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promulgação da Constituição de 1988 configuram crime inafiançável 6 , acabam sendo
colocados no bojo da injúria racial ou calúnia ou qualquer outro nome que não confirme a
existência do racismo. De acordo com Nascimento (2016, p.47-48) a democracia racial
[...] supostamente refletiria determinada relação concreta na dinâmica da
sociedade brasileira: que pretos e brancos convivem harmoniosamente,
desfrutando de iguais oportunidades de existência, sem nenhuma
interferência, nesse jogo de paridade social, das respectivas origens raciais
ou étnicas [...].

No Brasil houve inúmeras iniciativas afirmativas voltadas à implementação de um
projeto de embranquecimento da população brasileira:
A desigualdade no tratamento jurídico fica patente quando se compara
aquele dispensado aos imigrantes e seus descendentes com os
afrodescendentes. A história da descendência européia no Brasil é traçada
por políticas de inclusão, enquanto a história de descendência africana no
Brasil é marcada pela exclusão e omissão. Uma análise da legislação épica
leva a estas conclusões. (PRUDENTE, 2011, p.42)

No inicio do século XIX essas iniciativas já estavam oficialmente estabelecidas.
Prudente (2011) demonstra, por exemplo, como os decretos assinados por regentes em
momentos diferentes garantem a cessão de terras a imigrantes europeus. A autora cita
ainda outros documentos oficiais, incluindo os governos Deodoro da Fonseca (1827-1892) –
que exaltavam e abriam os portos à chegada de imigrantes europeus vedando a entrada de
pessoas vinda de países da África ou da Ásia; e, Vargas (1882-1954) que criou leis que
limitaram a entrada de pessoas no país, colocando a raça como um quesito a ser verificado
para aceitação das pessoas em solo nacional.
Chamamos atenção para algumas das construções históricas que autores, como
Abdias Nascimento (2016) consideram fundamentais para que consigamos identificar as
práticas racistas atuais e como foram perpetradas na realidade brasileira. O Brasil segue,
por exemplo, como um país marcado por conflitos agrários 7 . Somos um país de base
agrícola, onde a concentração de terra, consequentemente, se configura como
concentração de poder – não a toa uma das bancadas políticas mais poderosas do nosso
congresso é a bancada dos ruralistas/agronegócio.
Além dessas estratégias que envolveram a administração pública diretamente, como
a supracitada ausência de reforma agrária, outras iniciativas foram implementadas nos mais
diversos campos como no da cultura, da medicina, psicologia; que implicaram na construção
de valores, conceitos que limitaram o acesso da população negra à sua história tanto a
6

Para mais sobre racismo no judiciário e seletividade na aplicação do tipo injúria racial, com levantamento
empírico no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Cf. LYRIO, Caroline https://www.maxwell.vrac.pucrio.br/21183/21183.PDF
7
A Comissão Pastoral da Terra (CPT), por exemplo, relata os conflitos de terra no Brasil desde o ano de 1985,
em 2016, muitos foram os casos de defensores de direitos humanos assassinados. Disponível em:
https://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/download/41-conflitos-no-campo-brasilpublicacao/14061-conflitos-no-campo-brasil-2016. Acesso em: 16 set. 2017.
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história anterior à escravização, quanto à própria história de violência vivida no país, ou com
a criação de ideias como a do senhor benevolente, da mãe preta, da harmonia entre as
raças, entre outras (NASCIMENTO, 2016).
Foi possível perceber como o Brasil se construiu uma nação que se desenvolveu e
segue com fortes marcas do processo de colonização, onde as figuras dos colonizadores,
brancos, europeus, se manteve como a imagem do poder. A visão de mundo preponderante
nos poderes na sociedade brasileira, assim como a subjetividade e as formas de
sociabilidade, em grande medida, foram socialmente construídas a partir de relações de
opressão e violência, mesmo que de forma indireta. O poder no Brasil tem cor e essa cor
não é a cor da maioria da população do país. Não é preciso muito esforço para constatar
que
[...] Desde os primeiros tempos da vida nacional aos dias de hoje, os
privilégios tem ficado nas mãos dos propagadores e beneficiários do mito da
“democracia racial”. Uma democracia cuja artificiosidade se expõe para
quem quiser ver; só um dos elementos que a constituiriam detém todo o
poder em todos os níveis político-econômico-sociais: o branco. Os brancos
controlam os meios de disseminar informações; o aparelho educacional;
eles formulam os conceitos, as armas e os valores do país. Não está
patente que neste exclusivismo se radica o domínio quase que absoluto
desfrutado por algo tão falso quanto essa espécie de “democracia racial”?
(NASCIMENTO, 2016, p.54)

Sendo assim não podemos perder de vista que o poder judiciário não fugirá à regra
de ser composto também por pessoas majoritariamente brancas e de classe social
abastada. A formação sócio-histórica do país baseada em mitos como o da democracia
racial acabam por imbuir também os sujeitos que operam o sistema de justiça criminal e,
portanto, tendem a reproduzir práticas de forma a impor punição aos sujeitos negros,
principalmente aos pobres.
[...] Tal realidade define-se, essencialmente, por dois fatores intimamente
relacionados: de um lado, a estrutura efetiva (e não apenas oficial) de poder
dentro da sociedade; de outro lado, a mentalidade coletiva vigente,
entendendo-se como tal o conjunto dos valores éticos predominantes no
meio social. No Estado contemporâneo, notadamente no quadro da
civilização capitalista, a mentalidade coletiva passou a ser moldada
decisivamente pelo grupo social detentor do poder supremo, em função de
seus próprios interesses. (COMPARATO, 2015, p.3)

Ao longo dos séculos a população negra (pretos e pardos) foi colocada fora dos
bancos escolares, 71,6% dos analfabetos do país são negros8; foi encarcerada, cerca de
60% das pessoas presas são negras 9 ; tiveram menos acesso às políticas de saúde

8

Taxa
de
Analfabetismo
entre
negros
é
maior
aponta
relatório.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2011/04/taxa-de-analfabetismo-entre-negros-e-maior-aponta-relatorio.html.
Acesso em: 16 set. 2017.
9
Mais de 60% dos presos do Brasil são negros. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/maisde-60-dos-presos-no-brasil-sao-negros. Acesso em: 16 set. 2017.
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(consequentemente a mortalidade materna é maior entre as mulheres negras 10 ), entre
outros dados produzidos pelo próprio Estado brasileiro que colocam em alerta organismos
internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) que expressou preocupação
quanto ao fato de a população negra possuir os piores indicadores sociais do país 11. O que
nos permite apontar o quanto as políticas implementadas ao longo dos séculos pósescravidão não foram efetivas no sentido de garantir igualdade a pessoas negras, que
seguem sem possibilidade de acessar lugares de poder como as pessoas brancas no
conjunto da sociedade. Por outro lado, como buscaremos demonstrar, são colocadas nas
camadas mais pobres, onde consequentemente seguem sendo criminalizadas a partir da
implementação de importantes políticas públicas nas cidades.

3. Exclusão e Racismo no espaço urbano do Rio de Janeiro
Desde o início do Século XX, a cidade do Rio de Janeiro passou por inúmeras
mudanças na sua forma física, marcadas pelas perspectivas políticas e de poder que
colocavam a reforma urbana como necessárias para o progresso e embelezamento da
cidade. Essa mesma lógica segue como um importante ponto nos discursos políticopartidários nos momentos de eleição e mais recentemente culminaram na radical
transformação urbana do Rio de Janeiro e outras cidades, voltada aos chamados
megaeventos, que com a realização dos Jogos Olímpicos fecharam um ciclo de 10 anos12.
Essas transformações na mundialmente conhecida cidade maravilhosa, desde o
governo Pereira Passos (1902-1906) 13, tiveram entre outros objetivos a realização de uma
limpeza étnica e de classe. A retirada dos pobres dos espaços a ser embelezados na cidade
sempre estiveram no horizonte dos governantes, e se repetiram ao longo da história. Os
episódios mais recentes tratam, por exemplo, das amplamente denunciadas remoções de
favelas14, da implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 15 – que
aglutinou uma série de iniciativas como obras públicas de saneamento básico, gestão
10

Acesso à saúde é mais difícil para negros. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-ecidadania/acesso-a-saude-e-mais-dificil-para-negros-c96w6y606xeu8oflagix0c766. Acesso em: 16 set. 2017.
11
Negros são mais afetados por desigualdade e violência no Brasil, alerta agência da ONU. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/negros-sao-mais-afetados-por-desigualdades-e-violencia-no-brasil-alerta-agencia-daonu/. Acesso em: 16 set. 2017.
12
Trata-se especialmente dos Jogos Panamericanos de 2007, da Rio +20 realizada em 2012, que teve como
evento paralelo a Cúpula dos Povos, da Jornada Mundial da Juventude de 2013, das Copas das Confederações
e Mundial em 2014, e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
13
Francisco Franco Pereira Passos (1836 – 1913) era engenheiro, foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro e
implementou o chamado Plano de Embelezamento e Melhoramento da Cidade.
14
Raquel Rolnik, Relatora Especial da ONU para a moradia adequada é uma especialista no tema e atuou de
forma bastante critica e incisiva durante a preparação do Rio de Janeiro para Copa e Olimpíadas. Entrevista
Raquel
Rolnik:
“As
remoções
são
fruto
da
valorização
imobiliária”.
Disponível
em:
http://anovademocracia.com.br/no-94/4183. Acesso em 16 set. 2017.
15
Sobre o PAC. Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac. Acesso em: 16 set. 2017.
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participativa, criação de espaços educativos, de lazer e saúde – assim como pela
implementação de estratégias de controle mais incisivas a partir da segurança pública, como
é o caso das Unidades de Policia Pacificadora (UPP)16.
Barros (2016) traz em sua análise a partir de um estudo realizado em Manguinhos,
uma favela da Zona Norte da cidade, como essas iniciativas se articulam a partir do PAC e
da UPP alterando a forma como as relações acontecem nos locais onde são
implementadas. A autora aponta, inclusive, que em alguns casos algumas redes ilícitas
foram acionadas para que as intervenções acontecessem. No estudo em voga, é traçada a
trajetória das políticas de urbanismo, saneamento e moradia, até o ano de 2014 (ano em
que aconteceu a Copa do Mundo FIFA), no qual o saldo em Manguinhos assim como em
outras favelas foi de obras superfaturadas e inacabadas (que geraram a prisão do então
governador Sérgio Cabral em 2016 17 ), equipamentos públicos e outras edificações
degradadas18 ou sem funcionamento19, e mortes por violência policial20.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por sua vez, também foi
implementado em áreas pobres e favelizadas em diversos estados. No caso do Rio de
Janeiro as intervenções que envolveram a criação de espaços de moradia e infraestrutura,
incluíram saneamento básico e intervenções voltadas à mobilidade. Todas as intervenções
envolveram a construção de algum grande símbolo como o teleférico do Morro do Alemão, o
teleférico do Morro da Providência, assim como uma a elevação da linha férrea em
Manguinhos. Essas obras faraônicas consumiram grande parte do investimento financeiro,
sem alteração estrutural do quadro de precariedade como é o caso do saneamento básico
que não foi realizado a contento na maior parte dos locais atingidos21.
Importante notar que as políticas públicas as quais nos referimos foram
implementadas de forma articulada e têm maior amplitude do que poderíamos apresentar
aqui. Estamos limitando nossa explanação à incidência nas áreas pobres de um
determinado limite geográfico e de extrema importância política para a garantia de venda de

16

O que é UPP? Disponível em: http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp . Acesso em: 16 set. 2017.
Sérgio Cabral Filho é jornalista e atualmente encontra-se preso em uma das unidades do Complexo
Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste da cidade acusado de receber propina de empreiteiras responsáveis
por grandes obras relacionadas aos megaeventos e serviços públicos. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2016/11/ex-governador-sergio-cabral-e-preso-pela-pf-na-zona-sul-do-rio.html. Acesso em: 16 set.
2017.
18
Rachaduras nos prédios do PAC em Manguinhos. Disponível em: http://odia.ig.com.br/portal/rio/rachadurasnos-pr%C3%A9dios-do-pac-em-manguinhos-1.372541. Acesso em: 16 set. 2017.
19
E o teleférico da Providência? Disponível em: http://www.anf.org.br/e-o-teleferico-da-providencia/. Acesso em:
16 set. 2017.
20
Justiça Global denuncia à ONU execuções em favelas para a realização das Olimpíadas. Disponível em:
http://www.global.org.br/blog/justica-global-denuncia-onu-execucoes-em-favelas-do-rio-de-janeiro-pararealizacao-das-olimpiadas/. Acesso em: 16 Set. 2017.
21
PAC
Manguinhos:
Problemas
não
resolvidos
e
recomendações.
Disponível
em:
http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/informe/site/arquivos/anexos/def4d76a79608f7d45a76aea18030c016661f48b.PDF. Acesso em: 16 set.
2017.
17
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uma imagem de cidade bela, organizada e, portanto, segura22 e que carregam por outro lado
os estigmas que passam diretamente por estratégias de criminalização.
Entre as estratégias de contenção das populações pobres as UPPs foram a menina
dos olhos dos dois governos recentes – governos Cabral (2007-2014) e Pezão (2014) 23.
Como política de segurança pública ganharam apoio da população como um todo (mesmo
não estando isenta de críticas 24 ), que apresentavam uma “nova” forma de policiamento
baseada na chamada polícia de proximidade25. Nesse modelo, que foi copiado para outros
lugares do Brasil (como é o caso das Bases Comunitárias na Bahia), a Polícia Militar recebe
bases físicas nos territórios favelizados como forma de enfrentamento ao famigerado tráfico
de drogas.
As UPPs começaram a ser implementadas em 2008 em favelas da Zona Sul e
seguem, como é possível identificar no mapa (Cf. Anexo I), um cinturão que envolve áreas
da Zona Sul, Zona Norte e parte da Zona Oeste, como destacamos anteriormente, áreas
que sofreram intervenções diversas com objetivo de embelezar e valorizar algumas áreas da
cidade. As unidades mais isoladas atendem áreas próximas a regiões onde a especulação
imobiliária é explícita como é o caso da UPP Cidade de Deus, localizada em uma favela
próxima à região da Barra da Tijuca (Zona Oeste), ou que passaram por situações
notoriamente violentas que contaram com um apelo incisivo da imprensa para sua
implementação, como é o caso da UPP Batan, também localizada na Zona Oeste, onde um
grupo de jornalistas foi sequestrado e torturado por milicianos26.
Importante destacar ainda que os interesses pela transformação da cidade do Rio de
Janeiro passaram por outros importantes atores que não somente do Estado, como
empresários que fizeram muitos investimentos privados nas UPPs para garantir
rentabilidade em outros mercados na cidade como foi o caso do empresário Eike Batista que
22

Em 2016 a Organização Justiça Global e a produtora Couro de Rato lançaram uma série, de quatro
documentários, chamada Contagem Regressiva, que trata do impacto na vida das populações mais pobres no
ciclo dos megaeventos. Disponível em http://www.global.org.br/blog/contagem-regressiva-veja-serie-completa/.
Acesso em: 17 set. 2017.
23
Luiz Fernando de Souza é o atual governador do Estado do Rio de Janeiro, foi vice-governador dos dois
mandatos de Cabral, assim como foi secretario de obras no mesmo período.
24
Em dezembro de 2013, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos realizou o Seminário “5 anos de
„pacificação‟ no Rio de Janeiro: reflexões sobre Segurança Pública, processos de militarização e controle das
cidades” Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/seminario-faz-um-balanco-dos-5-anosdas-upps-no-rio-de-janeiro. Acesso em: 17 set. 2017.
25
Não é a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro investe em uma polícia dita “de proximidade”. Durante os
anos 2000 a partir da necessidade de colocar a polícia mais perto das favelas e comunidades pobres da periferia
da cidade, nascia o Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), que ao longo de sua história de
existência gerou inúmeras denúncias contra violência policial. Um caso emblemático se deu na favela da
Providência em 2008, quando a população exigiu o afastamento do então Capitão do GPAE Leonardo Zuma hoje
Major, que figurou nas páginas dos jornais por conta de denúncias de moradores contra os seus desmandos em
uma das favelas do Complexo do Alemão, já em 2017.. O comandante e outro oficial foram denunciados pelo
Ministério Público Estadual. Disponível em: https://ponte.org/mp-denuncia-oficiais-upp/ Acesso em: 17 set. 2017.
26
A favela do Batan foge a realidade de todas as outras que seriam “dominadas” por facções que atuam com a
venda do varejo de substâncias ilícitas. No Batan, o “domínio” do território é notoriamente da milícia carioca, que
são grupos armados de ex-policiais, policiais ainda da ativa, bombeiros e ex-bombeiros. Esses grupos ficaram
muito conhecidos com o lançamento do Filme Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro.
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repassou ao estado cerca de 100 milhões de Reais 27 para apoiar a implementação das
UPPs na Zona Sul da cidade, onde está localizada a Marina da Glória, utilizada para as
competições marítimas das Olimpíadas Rio 2016 e o Hotel da Glória, ambos de posse do
empresário28.
As favelas e periferias têm sofrido em grande medida com disputas por território, que
não somente por grupos armados paramiliateres, como fazem crer a maioria das
autoridades públicas e dos meios de comunicação, mas também passam a ser marcados
por disputas de mercado, poder econômico, político e cultural29. A implementação das UPPs
não marcam somente a contenção das populações negras e pobres nas favelas, elas
também marcam a inclusão desses lugares na lógica formal do mercado. Os comerciantes
passam a pagar todos os impostos possíveis, os trabalhadores informais são incluídos na
lógica do empreendedorismo, serviços públicos e privados passam a ser cobrados como em
outras áreas da cidade, sem haver contrapartida com garantia de qualidade dos serviços
oferecidos e sem políticas de emprego e renda, gerando em muitas favelas, a chamada
remoção branca (gentrificação). Alguns autores como Fleury (2012), Leite (2012), Cunha &
Mello (2011) trazem debates acerca da questão dos serviços e consumo nas áreas ditas
“pacificadas” pelas UPPs.
Todos esses processos históricos de intervenção urbana continuam desde o
nascimento da primeira favela da cidade – o Morro da Favela, hoje Morro da Providência,
localizado no Centro – a criminalizar as populações mais pobres que vivem nesses lugares
e que não à toa são de maioria negra. Esse modo de criminalização marcado pela cor da
pele de seus alvos, de seus modos de vida e hábitos – como aconteceu com o samba que
foi perseguido durante muitos anos – segue como uma importante marca da cidade
maravilhosa.
A implementação dessas políticas públicas visam garantir a circulação de turistas e
valorização financeira de algumas áreas da cidade – atualmente geram grande impacto na
vida das populações mais pobres, principalmente daquelas que estivessem próximas ou no
caminho dos equipamentos esportivos, ou ainda nas rotas de circulação de turistas.
27

Contribuição com a implantação das UPPs. Disponível em: http://www.eiketudopelobrasil.com.br/contribuicaocom-a-implantacao-das-upps/. Acesso em: 17 set. 2017.
28
Eike Batista cumpre prisão domiciliar por crimes envolvendo corrupção e relações escusas com o exgovernador Sérgio Cabral. Empresário Eike Batista deixa a cadeia e vai para prisão domiciliar. Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/04/30/empresario-eike-batista-deixa-a-cadeia-e-vai-paraprisao-domiciliar.htm. Acesso em: 16 set. 2017.
29
Os bailes funks tradicionais realizados nas favelas do Rio de Janeiro, foram criminalizados durante muitos
anos por serem atribuídos ao poder do chamado tráfico de drogas e os eventos de moradores, que inclusive
compunham a rede de geração de renda com a venda de comidas e bebidas, passaram a ser proibidos.
Contudo, nas favelas da Zona Sul, no lugar do chamado baile funk, entraram as “festas de playboy” que
mantiveram as mesmas formas dos bailes funk, mas, com um público branco e de classe média que pode pagar
caro por ingressos. Assim, os moradores locais que tem seus eventos proibidos, não podem ir aos eventos
permitidos por não poderem pagar pelo ingresso. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2013/10/12/em-favelas-com-upp-baile-funk-perde-a-vez-para-festas-de-classe-media.htm#fotoNav=14.
Acesso em: 17 set. 2017.
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Além do Poder Executivo, o Poder Judiciário também se fez presente muitas vezes
garantindo a continuidade das intervenções, autorizam ordem de despejo, que permitem a
policiais invadir toda e qualquer casa por via de mandados de busca e apreensão coletivos,
em total desrespeito ao princípio da inviolabilidade do domicílio; entre outras práticas,
acabaram por reproduzir e manter o racismo arraigado na sociedade brasileira.
Os noticiários, por outro lado, seguem esse “padrão” de demonização e
criminalização de territórios majoritariamente negros que não seriam, dentro dessa lógica,
dignos de direitos, o que também se apresenta como uma continuidade. Em 1909, por
exemplo, o Jornal Correio da Manhã referia-se à favela como “aldeia do mal” (MATTOS,
2007) como forma de justificar o fim daqueles locais “sujos, cheio de vagabundos e
propagador de doenças”. Em 2010, diante do “terrível e cruel inimigo, o trafico de drogas”,
as favelas tornaram-se o “coração do mal” como afirmou a revista Época após a invasão por
forças militares (Exército, Marinha e polícias estaduais) 30 ao Complexo do Alemão.
A cor da pele, atrelada à pobreza e a um histórico de privações de acesso a direitos,
são o fomento de um imaginário criado pelos meios de comunicação e mantido pelos
poderes executivo, judiciário e legislativo são sustentáculos permanentes das lógicas
estruturais que autorizam a violência e o racismo de forma naturalizada. A grande mídia
nacional segue fomentando ideias e subjetividades nas quais as favelas e periferias
representam a violência do crime organizado e todas as mazelas de uma parcela da
população que tem cor, ainda que o mito da democracia racial siga obscurecendo as
relações raciais no país. Assim, histórias de milhares de pessoas são reduzidas a história de
violência e desumanidade atribuída a pequenos grupos armados que atuam com o varejo de
drogas.

4. O Caso Rafael Braga Vieira
No dia 20 de junho de 2013, muitas pessoas foram detidas no Centro do Rio –
algumas ficaram presas por alguns dias acusadas, entre outros atos, de incendiarem
cabines de polícia e de articularem ações criminosas contra instituições públicas – a maioria
identificada e acompanhada por advogados ativistas foi liberada naquela mesma noite, até
mesmo aqueles que vinham sendo alvo de investigação policial. Nenhum desses casos foi o
de Rafael Braga Vieira, que sequer sabia do que se tratavam os atos políticos daquele dia e
fora detido tendo permanecido preso por mais de dois anos31.
30

Uma
noite
no
coração
do
mal
carioca.
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI192854-15223,00UMA+NOITE+NO+CORACAO+DO+MAL+CARIOCA.html. Acesso em: 17 set. 2017.
31
http://ddh.org.br/rafael-braga-vieira-progride-para-o-regime-aberto/

Disponível

em:
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Negro, jovem e morador de favela que dormia na rua para trabalhar. Rafael ficou
conhecido como o único preso condenado até hoje das jornadas de junho32. Ainda que não
estivesse participando das manifestações, foi abordado por policiais civis no Centro da
cidade quando se dirigia para uma loja abandonada na qual passava as noites. De acordo
com os advogados do Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH), responsáveis
pela defesa de Rafael, os policiais se dirigiram a ele fazendo a seguinte pergunta: “e aí
neguinho, tá com a manifestação?” (SADA, 2016). O termo “neguinho”, utilizado pelos
agentes, já denota de antemão o racismo arraigado nas instituições policiais e a forma
desrespeitosa marcada pelos estereótipos que balizam o relacionamento das instituições do
sistema de justiça criminal com a população negra e pobre, independente do local em que
elas ocorrem.
Naquela noite Rafael levava consigo uma sacola com duas garrafas plásticas: uma
contendo desinfetante “Pinho Sol” e outra contendo água sanitária, ambos os produtos
utilizados para a limpeza de seu abrigo noturno. De acordo com os advogados de Rafael,
ele foi categórico ao afirmar que carregava duas garrafas plásticas lacradas. Contudo, os
policiais que efetuaram sua prisão afirmaram que ele carregava uma das garrafas com
álcool comum e a outra que possuía um pedaço de pano como pavio, o que imputaria a
Rafael a intenção de utilizar as garrafas como coquetel molotov33.
[...] Na tentativa de elaborar mais um “flagrante forjado” os milicianos
substituíram o desinfetante “Pinho Sol” por álcool comum (etanol) e
introduziram um pano na boca da garrafa. Já no recipiente de água sanitária
foi posto apenas um pano. Pensavam os policiais terem “fabricado” um
artefato incendiário apto a incriminar seu “suspeito”. (SADA, 2016, p.159)

Em decorrência daquele processo Rafael foi considerado culpado por portar artefato
explosivo ou incendiário, crime previsto no art. 16, parágrafo único da lei 10.826/03, o
Estatuto do Desarmamento 34 . A ele não foi possibilitada a dúvida, ou como destacou
recentemente em artigo o doutor Lucas Sada (um dos advogados de Rafael) não existe
presunção de inocência para os usuários habituais do sistema penal.
Após aquela fatídica situação, na qual recebeu assistência jurídica de advogados
ativistas, Rafael recebeu progressão de regime, passou então a cumprir sua pena em casa
utilizando uma tornozeleira de monitoramento eletrônico em dezembro de 2015. Ao sair do

32

As chamadas Jornadas de Junho de 2013 aconteceram em um momento de ebulição política, e em vários
estados aconteceram manifestações nas ruas e grandes avenidas. Iniciadas como uma luta pelo transporte
público e pelo não aumento das passagens, as manifestações foram aumentando, e trazendo outras pautas para
o debate público como a situação da educação e da necessidade de desmilitarização das polícias.
33
Importante destacar que a eficácia desse tipo de artefato explosivo está justamente na utilização de garrafa
de vidro para que haja explosão do material incendiário. As garrafas com as quais os policiais afirmam que
Rafael deseja utilizar como explosivo eram de plástico. Essa foi uma das principais linhas de defesa utilizadas
pelos advogados de Rafael.
34
Deve ser ressaltado que no processo a perícia realizada, apesar de inconclusiva e fundamentando-se em
analise volitivas de Rafael, que nada tem a ver com a função que uma pericia sobre o material deveria ter,
atestou que o material não possuiria praticamente nenhum potencial explosivo ou incendiário.
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regime fechado voltou a viver com a mãe e os irmãos em uma das favelas do Complexo da
Penha – conjunto de favelas localizado na Zona Norte da “cidade maravilhosa” – região
conhecida por ter recebido a alcunha de “QG” da facção criminosa Comando Vermelho.
O uso deste tipo de equipamento de monitoração eletrônica vem sendo comum no
país com o principal argumento de solução para a superlotação das unidades prisionais em
vários estados. Trata-se de uma estratégia implementada 35 com a contratação de um
serviço privado que além de significar gasto público exacerbado com empresas, ainda trata
de estratégias de controle mais sofisticadas atuando como
[...] aperfeiçoamento do controle imposta àquele que sabe que está sendo
controlado, sem que possa ver de onde parte o controle; é uma maneira de
garantir a continuidade da vigilância sem impossibilitar diretamente o
deslocamento do apenado. Tal processo precisa ser ancorado em relações
de poder desequilibradas, em que a afirmação de subalternidade do preso é
reforçada não apenas pelo órgão público que exerce o controle e que
determina que aquele corpo sofrerá sanções, como também através de
mecanismos de internalização e naturalização da condição marginal pela
imposição de marcas físicas, simbólicas que identificam, estigmatizam e
enunciam a referida condição à sociedade. (PIRES, 2015, p.45-46).

Fazendo uso desse equipamento, Rafael voltou ao seio de sua família e retomou a
vida com trabalho, renda mensal e apoio político de uma série de movimentos sociais e
ativistas. Mas, essa retomada não foi suficiente para que o Estado brasileiro permitisse que
Rafael tivesse um “recomeço”. No dia 12 de janeiro de 2016, Rafael saiu de casa com
algumas moedas para comprar pães a pedido de sua mãe, quando no caminho foi abordado
de forma violenta por alguns policiais da Unidade de Policia Pacificadora (UPP) local. De
acordo com Sada (2016, p.160-161, grifos do autor):
[...] ele foi violentamente abordado por Policiais Militares da Unidade de
Policia Pacificadora (UPP). De plano, um tapa na cara “Você é bandido!”.
Rafael responde: “não sou bandido, sou trabalhador” no que o miliciano
retruca: “Como é que não é bandido com essa tornozeleira no pé?”. Os
policiais o levam para o quintal de uma residência próxima iniciam um ritual
de “interrogatório”: queriam informações acerca do funcionamento do varejo
ilícito de drogas na região”.

Naquele momento o fato de Rafael utilizar o equipamento de monitoramento
eletrônico contou para a “fundada suspeita” forjada pela subjetividade dos policiais que
realizavam patrulhamento do local. Chamamos atenção para o fato de que estando Rafael
cumprindo pena por um crime que não cometeu e tendo seu corpo marcado pelo sistema de
justiça criminal com o uso da tornozeleira, mais uma vez teve negado seu direito a ser
considerado inocente. Na nossa análise, considerando o racismo arraigado nas instituições
e o significado do uso obrigatório das tornozeleiras de monitoramento eletrônico, temos total

35

Para informações detalhadas: A implementação do monitoramento eletrônico no Brasil. Disponível em:
http://ittc.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Monitoracao-eletronica.pdf. Acesso em: 17 set. 2017.
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concordância com Pires (2015, p.45) quando afirma que o uso desse tipo de equipamento
trata da:
[...] imposição pública de castigos corporais e expropriação de vida a
“permissão” de cumprimento de pena fora de instituições tradicionais de
encarceramento, tem-se a reinvenção de uma lógica punitiva criada para,
em sociedades de tradição colonial-escravista, identificar e manter de fora
os corpos negros que não se quer ver e conviver.

Mais uma vez foi imposta a Rafael uma suspeição historicamente colocada sobre as
pessoas negras no Brasil: a de que pessoas negras, pobres e moradoras da perifeira são
“naturalmente criminosas”. O processo no qual Rafael é réu pela Lei de Drogas parece ter
sido realizado com base em um inquérito feito de “copia e cola” desde o registro de
ocorrência, no qual não há relatos de testemunhas ou pontos diferentes nas falas dos
agentes. Por morar em um lugar pobre, que compõe um “complexo de favelas” foi atribuído
a Rafael o crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o
tráfico (Art. 35 e 37 da mesma lei). Alguns pontos no processo em tela na nossa leitura
precisam ser esmiuçados para que possamos seguir com nossos apontamentos quanto à
forma como o racismo baliza as relações que se forjam nos territórios na cidade entre o
poder público e os cidadãos negros e pobres, que os leva a ser alvo do sistema de justiça
criminal:
1. De todos os documentos da delegacia (Registro de Ocorrência e Termo de
Declaração) anexados aos autos, somente um formulário tem a informação sobre a
cor de Rafael, um exemplo de que há subnotificação quando falamos da cor dos
sujeitos encarcerados no Brasil;
2. Nos registros realizados os policiais afirmam que “um morador não identificado” teria
afirmado que havia um grupo fazendo venda de entorpecentes no local e que um
indivíduo, nesse caso Rafael, foi encontrado há poucos metros do material
entorpecente que foi atribuído à sua posse. Ambos os policiais teriam dito
exatamente às mesmas palavras em seus depoimentos na delegacia;
3. Nos autos consta que a decisão que converteu o flagrante em prisão provisória tem
base na Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na qual “o fato de
restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não
desautoriza a condenação”. Esta súmula vem sendo utilizada de forma excessiva
pelos magistrados para converter as prisões em flagrante em prisão preventiva36;
4. Na denúncia realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPERJ) está a
afirmativa que Rafael carregava consigo 0,6g de maconha e 9,3g de cocaína “com a
finalidade de tráfico”, afirmando ainda que os policiais responsáveis por sua prisão
36

O jornal O Globo inclusive noticiou a campanha #RevogaSumula70: https://oglobo.globo.com/brasil/defensoriapede-fim-de-depoimentos-de-policiais-como-prova-para-condenacoes-18571791
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encontraram “a vasta quantidade de material” entorpecente no chão após abordarem
o jovem, mesmo que a quantidade seja muito mais condizente com porte para uso,
desconsiderando, por fim a denúncia, realizada por Rafael de ter havido implante de
provas;
5. Foi atribuída a Rafael associação a um grupo criminoso que de acordo com os autos
“domina a região” e, portanto, notoriamente qualquer indivíduo naquele local
portando drogas está associado àquela facção. O que por si só demonstra o
processo de criminalização territorial;
6. Durante o curso do processo foram realizadas diversos atos por parte do judiciário
de cerceamento de ampla defesa, como por exemplo, apresentação e/ou
refazimento de provas por parte dos advogados de Rafael;
Os poucos pontos em destaque são apontamentos muito aquém dos realizados pela
defesa de Rafael Braga a partir de tudo que consta nos autos do processo, e compõem
apenas um exemplo concreto de como a criminalização de pessoas negras, pobres e
moradoras de favelas são completamente atravessadas pela forma como a cidade é
composta, pelas intervenções públicas que a transformam a partir do desejo marcadamente
racista das relações de poder no Brasil.

Conclusão
Ao que nos parece essa articulação entre as intervenções urbanas, os processos de
criminalização decorrentes deles e o judiciário, principalmente no que tange à política
criminal e penitenciária, seguem simbióticos com objetivo de manutenção do status quo.
Assim, consideramos que o sistema de justiça criminal precisa ser colocado na pauta de
discussões acerca de temas como o superencarceramento, a criminalização da população
negra e/ou pobre, a política de drogas, a violência policial e outros processos que têm sido
utilizados para manutenção do poder.
No Brasil a violência policial vitima nove pessoas por dia, de acordo com o 10º
Anuário da Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública37, essa violência
reverbera diretamente no judiciário no que tange aos casos. Ao passo que existe uma maior
“benevolência com os agentes do Estado” 38 quando há cometimento de crimes, há uma
37

10º
Anuário
brasileiro
de
segurança
pública.
Disponível
em:
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/10o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/. Acesso em: 17 set.
2017.
38
Alguns casos são emblemáticos também nesse sentido. Ana Paula Oliveira do Movimento Mães de
Manguinhos, é mãe de um rapaz de 19 anos assassinado por um policial militar da UPP , em maio de 2014. O
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total desconsideração quanto às denúncias contra esses agentes. Em contrapartida, em
casos como de Rafael Braga Vieira, além da presunção de culpa imputada a partir da
afirmação dos policiais, suas alegações foram totalmente ignoradas ao relatar as ameaças
que sofreu. De acordo com Sada (2016) Rafael não só declarou em depoimento e em juízo
as agressões físicas que sofreu, como também as ameaças, que incluíram ameaças de
violência sexual. Essa leitura de que os agentes de Estado são totalmente idôneos, baseada
também na “fé pública” atribuída oficialmente a esses agentes, são reconhecidas
historicamente os
[...] excessos ou abusos de poder são considerados fatos normais. Como
bons exemplos dessa anomalia institucionalizada, basta lembrar a ausência
de punição dos agentes estatais, responsáveis pelas inúmeras atrocidades
cometidas sistematicamente durante a ditadura getulista e o regime
empresarial-militar instaurado em 1964 [...] (COMPARATO, 2015, p.5)

Fica explícito no caso Rafael Braga, o lugar subalterno e de desconfiança no qual
está colocada a população negra, não à toa os dados oficiais de diversas instituições
públicas, como o Infopen (Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional)
trazem estatísticas aterradoras quanto à população encarcerada no país.
Ainda que de forma breve, este ensaio buscou demonstrar que o racismo é o
principal balizador das articulações das políticas públicas e dos poderes nacionais nos
processos que criminalizam e buscam manter em local subalterno as pessoas, grupos e
territórios negros e/ou pobres no Brasil. Tal afirmativa está baseada na forma como as
relações de poder se configuraram ao longo da formação sócio-histórica do Brasil. A
colonização europeia, os mais de 300 anos de escravidão, uma famigerada “abolição” e a
manutenção do poder de decisão nas mãos de proprietários de terra, consequentemente
das elites, demonstram, como fica explícito nas análises de Comparato (2015), que o Poder
Judiciário, no qual está incluído o sistema de justiça criminal, é seletivo desde sua primeira
forma no país.
Nesse sentido, algumas perguntas são necessárias: por que o morador da favela,
negro, pobre, com baixíssimo nível de instrução a quem foi atribuída posse de 0,6g de
maconha e 9,3g de cocaína foi condenado a mais de 11 anos de prisão, enquanto nada
acontece aos membros da família Perrella39, a quem foi atribuída a posse de 450kg de pasta
base de cocaína? Essas são perguntas fundamentais e se explicam somente com o
entendimento de como, historicamente, o racismo regula as relações de poder no Brasil.

policial que matou seu filho Jhonatha, com um tiro nas costas, já respondeu a processo por um triplo homicídio,
no qual sequer foi pronunciado, e em mais duas tentativas de homicídio em outra área do estado. Disponível em:
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-02-09/mae-espera-condenacao-de-pm-por-morte-do-filho.html.
Acesso em: 17 set. 2017.
39
Um
termo
ganhou
notoriedade
a
partir
deste
caso:
Helicoca.
Disponível
em:
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/categorias/especiais-dcm/helicoca/. Acesso em: 17 set. 2017.
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Anexo I:

Mapa do estado da cidade do Rio de Janeiro demonstrando onde estão localizadas as Unidades de Polícia
Pacificadoras (UPP). Fonte: Rio +Social (Instituto Pereira Passos) – Disponível em:
http://www.riomaissocial.org/territorios/. Acesso em: 17 set. 2017.
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A CRIMINALIZAÇÃO ATRAVÉS DO ESTUDO SOCIOLÓGICO DE CONDUTAS
DESVIANTES SOB A PERSPECTIVA DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA
Wézya Myllena dos Santos Ferreira1
Émilly Samita da Anunciação Sodré2
João Luciano Marques dos Santos Mota3

RESUMO
Tendo por base que a criminalização corresponde ao percurso para definir e eleger
determinadas condutas e indivíduos, perpassando por três fases, quais sejam a primária, a
secundária e a terciária, o presente trabalho tem como objetivo debater em que medida as
construções de criminoso incidem na configuração do sistema prisional, bem como a ação
punitiva exercida historicamente sobre pessoas concretas a partir de uma seletividade de
condutas desviantes pré-estabelecidas, invisibiliza a efetivação de políticas públicas no que
concerne aos Direitos Humanos. À luz da teoria do Labelling approach, serão apresentados
os conceitos centrais e pesquisas ligados à temática da Criminologia Crítica, em
consonância com um viés sociológico, trazendo a relevo critérios étnico-raciais, de gênero e
classe, desde o processo de formação colonial e suas respectivas influências no
procedimento primário de criminalização, até suas posteriores consequências, quais sejam o
desamparo legal, a constituição etnográfica de presídios e outros meios de encarceramento,
e por fim o genocídio dessas minorias. Para tanto, o artigo tomará por métodos o
levantamento bibliográfico e documental/legal, descritivo e exploratório.
Palavras chave: Criminologia. Sociologia. Criminalização.

ABSTRACT
Based on the fact that criminalization corresponds to the course to define and elect certain
conducts and individuals, going through three phases, namely primary, secondary and
tertiary, the present work aims to discuss the extent to which criminal constructions affect the
configuration of the prison system, as well as the punitive action exerted historically on
concrete people from a selectivity of pre-established deviant conduct, makes invisible the
effectiveness of public policies with regard to Human Rights. In the light of the Labeling
approach, the central concepts and research related to Critical Criminology will be presented,
1Graduanda em Direito pela Universidade Tiradentes/SE. Integrante do Grupo de Pesquisa de
Gênero, Família e Violência do Diretório de Pesquisa do CNPq. E-mail: wezya.my@gmail.com.
2Graduanda em Direito pela Universidade Tiradentes/SE. Integrante do Grupo de Pesquisa de
Execução Penal do Diretório de Pesquisa do CNPq. E-mail: emillysamita@gmail.com.
3Graduando em Direito pela Universidade Tiradentes/SE. Bolsista PROBIC/2017.1 – Projeto
“Educação à distância no sistema carcerário brasileiro: uma nova perspectiva nas políticas públicas
de reinserção social”’. Integrante do Grupo de Pesquisa de Execução Penal do Diretório de Pesquisa
do CNPq. Email: joaolucianomota@gmail.com.
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in line with a sociological bias, highlighting ethno-racial, gender and class criteria, from the
colonial formation process and its their influence on the primary procedure of criminalization,
to its later consequences, such as legal helplessness, the ethnographic constitution of
prisons and other means of imprisonment, and finally the genocide of these minorities. To do
so, the article will take by methods the bibliographic and documentary / legal, descriptive and
exploratory survey.
Keywords: Criminology. Sociology. Criminalization.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea prevalece uma conduta punitivista, através de
políticas criminais públicas, implementadas com o objetivo de uma manutenção da ordem
pública, dentre outras finalidades. Tal manutenção da ordem, se dá através de um
encarceramento com a busca pelos sujeitos delituosos, de forma que sua ação e conduta
fora das regras constitucionais regidas por tal nação, devem ser punidas, servindo de
“exemplo” e “corretivo” para tal conduta delituosa, reprimindo as pessoas de cometerem tais
atos novamente, ao mesmo tempo em que protege às outras pessoas da sociedade.
Desta feita, vale trazer ao escopo duas teorias que vigoram no Direito Penal a
respeito da finalidade da pena. Para os que defendem a teoria absoluta a pena é uma
reprovação que se faz ao autor de um delito, tratando-se, portanto de uma retribuição
aplicada sobre um criminoso. Enquanto que para os que defendem a teoria relativa, a pena
se trata de uma medida preventiva, devendo ser utilizada para que tal conduta criminosa
não volte a acontecer no meio social.
Diante do exposto, vale ressaltar a existência da Criminologia, que de acordo com
Lola Aniya de Castro é a atividade intelectual que estuda os processos de criação das
normas penais e das normas sociais que estão relacionadas com o comportamento
desviante; os processos de infração e de desvio destas normas; e a reação social,
formalizada ou não, que aquelas infrações ou desvios tenham provocado: o seu processo de
criação, a sua forma e conteúdo e os seus efeitos.
A importância de tal estudo, consiste principalmente na análise comportamental dos
sujeitos tidos como criminosos em meio social. Isto porque, na realidade brasileira existe um
perfil não declarado do criminoso, porém que vigora há séculos, fazendo com que o
encarceramento e o genocídio possua uma classe e raça pré-determinantes. Pode-se
conceituá-lo como não declarado, haja vista sua realização ocorrer ao longo dos anos, sem
que no entanto, exista um debate que atinga a todas as esferas sociais e midiáticas,
partindo ponto de vista que não de pessoas que se encaixem nesse perfil discriminado
acima, ou de pessoas que possuam um estudo na descrita matéria de Criminologia Crítica.
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A afirmativa da existência de um perfil criminal em sociedade não é rebatida (a priori) tanto
pelos seres que integram a sociedade quanto pelas redes de comunicação que as integram.
O debate se instala, no entanto, em como esse perfil criminal baseia-se mais no campo
biológico e social do que no ato delitivo em si.
Isto é, entende-se que o perfil criminal é existente tão somente levando-se em consideração
o seu ato delitivo. No entanto, é de extrema relevância ressaltar que existe, além disso, uma
perseguição de condutas desviantes, ou seja, que destoam do comportamento social
imposto por quem detém o poder social normativo e legislativo.
Tal perseguição se dá em detrimento de uma manutenção de poder, do atual poder em
vigência, para que tais pessoas integrantes dos desvios sejam vulnerabilizadas e afastadas
do meio social. Excluindo assim uma possível ameaça ideológica e que fugiria à ordem,
desestabilizando os cargos daqueles que detém o poderio, e modificando a sua estrutura
para uma integrativa, onde estes podem não adaptar-se.

Ora, se a conduta criminal é majoritária e ubíqua e a clientela
do sistema penal é composta, regularmente, e em todos os
lugares do mundo, por homens adultos jovens, pertencentes
aos mais baixos estratos sociais e em grande medida não
brancos, isto significa que a impunidade e a criminalização (e
também a vitimação) são orientadas pela seleção desigual de
pessoas, de acordo com uma fortíssima estereotipia presente
no senso comum e nos operadores do controle penal, e não
pela incriminação igualitária de condutas, como programa o
discurso jurídico penal. ( ANDRADE, 2012, pág. 138)

3 O DESTAQUE DOS SUJEITOS ATIVOS QUE PRATICAM ESTES CRIMES COMO OS
PRINCIPAIS CRIMINOSOS E COMO OS MAIS PERIGOSOS

No Brasil, a pena privativa de liberdade sempre serviu como forma de segregação
entre grupos, vendida como a ideia falatória de que o Estado estaria propondo a todos do
grupo que não possuem uma conduta desviante, uma proteção.
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Para que tal feita seja prosseguida, no entanto, foi necessária que uma imagem de
inimigo fosse criada, sendo estes os seres que possuem uma conduta desviante da
objetivada pelo Estado, para que os outros seres também a repugnassem em meio social,
tornando o trabalho de segregação e exclusão do Estado como algo fluido, e com uma
imagem de algo natural e necessário para a proteção, segurança, e melhor vivência de
todos.
Tal ato encontra-se efetivado através da criminalização primária que possui o efeito
de sancionar de uma lei primária material, que incrimina ou permite a punição de
determinadas pessoas.
Todas as sociedades contemporâneas que institucionalizaram ou formalizaram o
poder (estado) selecionam um reduzido número de pessoas que submetem à sua coação
com o fim de impor-lhes uma pena. Esta seleção penalizante se chama criminalização e não
se leva a cabo por acaso, mas como resultado da gestão de um conjunto de agências que
formam o chamado sistema penal
Tal criminalização primária, no entanto, não se trata meramente de um ato formal,
como aduz o pensamento de alguns doutrinadores. Isto posto que ela integra também o
conjunto de mecanismos de controle social informal, quais sejam a família, a escola (tanto
da pré-escola quanto , em especial, aos programas de pós graduação existentes), mídia
falada (TV), escrita (jornais, literatura, romances, histórias em quadrinhos, dentre outros),
internet, moral, religião (que não as que divergem do sistema eurocêntrico hegemônico),
dentre outros contextos sociais.
Onde após a definição de qual conduta a ser punida, enuncia-se um programa, o
qual deve ser cumprido pelos entes estatais.
É necessário, portanto, enxergar que o sistema punitivo estatal trata do Outro (em
destaque aqui a polícia, o Ministério Público, a Justiça, o sistema penitenciário, com sua
constelação prisional e manicomial) e também do Nós (enquanto parte integrante também
desse meio social punitivista).
Quando dizemos, portanto, que o sistema punitivo estatal aborda uma política de
higienização, pode-se dizer que essa política é implementada tanto nos moldes formais,
quanto nos informais. Obtendo assim, grande êxito e perpetuação sua continuação, vez que
resta praticada por um grande contingente populacional, mesmo que não favorável
diretamente à este.

4 A AUTORIZAÇÃO SOCIAL TÁCITA PARA A DESCONSTRUÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS E DO RESPEITO À DIGNIDADE DOS CRIMINOSOS QUE CORRESPONDAM
AO PERFIL SOCIALMENTE PROPOSTO
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Diante de inúmeras reportagens em que não somente a conduta, como também o
seu agente, são transformados em inimigos estatais, tem se tornado cada vez mais comum
visualizar notícias em que a população, no exercício da autotutela, decide punir por si
mesma a infração cometida.
Cumpre ressaltar que o Contrato Social trazido por Rousseau (2011) aduz uma
ideia de que a sociedade abriu mão da autotutela existente, em que esta estava imersa em
caos, para que esse poder fosse transferido ao Estado. Assim, esse Estado, elemento uno
formado pela composição dos fragmentos de cada cidadão subordinado a ele, tem o poderdever de punir aqueles que ameaçarem a ordem social, tentando trazer para si, de forma
individualista, este fragmento concedido ao cometer delitos que são considerados
inaceitáveis para a manutenção de uma estrutura social pacífica.
Cessare Beccaria, ainda no século XVIII, mencionou sobre as leis que
descreveriam essas atitudes perturbadoras da paz social bem como a necessidade de sua
punição e também apresentou a estrita relação que essas punições teriam com o coração.
Ou seja, não haveria sentido desligar a necessidade punitiva a infratores dos sentimentos
inerentes à natureza humana, uma vez que neles é que se encontram seu fundamento de
validade.
É sobre isso que está fundamentado o direito do soberano em punir os
crimes; ou seja, sobre a necessidade de defender a liberdade pública,
confiada aos seus cuidados, da usurpação por indivíduos; e as penas são
tão justas quanto mais sagrada e inviolável é a liberdade que o soberano
preserva aos súditos. Consultemos o coração humano e lá deveremos
encontrar os fundamentos do direito que o soberano tem para punir os
delitos, pois não é de se esperar qualquer benefício durável da política
moral se ela não for fundamentada nos sentimentos indeléveis do coração
do homem. (BECCARIA, pp. 12-14, 2012).

Ora, mesmo após quatro séculos da escrita dessas palavras, elas ainda são
válidas. Assim, indissociável está o sentimento da punição. Ocorre que a informação de que
algum fato delituoso ocorreu precisa chegar à população por algum meio. Não é à toa,
portanto, que a palavra mídia, do latim medium, que significa “aquele que está no meio”, é
adotada para se referir a todos os meios de comunicação pelos quais a população toma
conhecimento dos fatos que acontecem à sua volta.
A mídia utilizada contemporaneamente possui como principal método de captação
de atenção do público o uso de imagens. É o que Debord (1997) chama de “sociedade de
espetáculo”, por meio do qual um conjunto de imagens media uma relação social entre
pessoas. Observa-se ao ligar os aparelhos de televisão ou acessar a internet o espetáculo
criminal apresentado por meio de programas e reportagens que trazem consigo imagens
que chocam e mexem com o sentimento mais íntimo do ser humano: a humanidade. Isso
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porque há uma valorização do que é violento, causando um clima de tensão e
incompreensão nos telespectadores que, sendo bombardeados com este tipo de conteúdo
diariamente, passam a conviver com a sensação de medo e impunidade transmitidas.
É nesse ponto, portanto, que estoura o clique de revolta social contra aqueles que
cometem atos infracionais. A população passa a se questionar sobre a função delegada ao
Estado e se este está cumprindo devidamente com seu poder-dever de punir, exigindo,
assim, atitudes que já estão sendo tomadas mas que são consideradas insuficientes para a
solução do problema instaurado. Dessa forma, sente-se autorizada a chamar para si o poder
anteriormente transferido, com o contrato social, e age por força da emoção.
Essa ação emocional pode ser traduzida de diversas formas, porém, em todas elas
há o afastamento da ética social que preconiza o amor entre todos e autoriza o ódio dirigido
a um único inimigo: aquele que afronta a paz social por meio de atos considerados
socialmente repugnantes. Assim,

estão autorizados espancamentos,

linchamentos,

assassinatos, dentre outros crimes que, como a vítima passa a ser etiquetada como
delinquente, não são mais considerados crimes aos olhos sociais, mas justiça.
Certo que esses são alguns dos exemplos dos casos que chegam às vias de fato,
porém a vingança social não precisa chegar a tanto. Basta o clamor e aprovabilidade de
penas cada vez mais cruéis. Um claro exemplo é trazido pelo 10º Anuário Brasileiro de
Segurança Pública (2016) que afirma que 57% da população brasileira é favorável à ideia de
que “bandido bom é bandido morto”. Não só isso. Mesmo sabendo das mazelas que
acometem o sistema carcerário brasileiro, a sociedade insiste que este seja um ambiente
cada vez pior, como uma espécie de lixão humano em que a escória deverá ser descartada,
esquecida, ou, se lembrada, que seja torturada. Assim, a sensação de impunidade que a
mídia gera é aliviada.
Acontece que nesse ínterim surge uma outra questão suscitada por Vicente e
Ribeiro (2010) ao lembrar dos ensinos de Wacquant (2003): o problema do etiquetamento
social juntamente com a criminalização da miséria.
É nessa mise-en-scène que se destaca a situação em que a mídia situa as
notícias referentes a fatos criminosos. A imprensa seleciona aquele fato que
entende ser mais relevante, e o transforma em um grande acontecimento,
narra de forma pontuada, cita, classifica e julga os atores do crime, e a
conhecida opinião pública reage exigindo a condenação como forma de
fazer justiça. Assim desenrola-se todo o filme já conhecido e reprisado, a
criação das “classes criminosas”, a criminalização da miséria – como já bem
lecionou Wacquant -, notícias em todo país de penitenciárias como
verdadeiras instituições nem um pouco humanas e “ressocializantes”, a
culpa colocada nos “criminosos” pela insegurança, falácias de que “bandido
tem é que morrer”, que é culpa dos direitos humanos que protegem aos
“delinquentes”. (VICENTE; RIBEIRO, 2010).
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Como já explicado em oportunidade anterior, esses infratores que afligem a paz e
segurança social são etiquetados por sua classe social, tipo de crime cometido, cor de pele,
escolaridade, profissão e, assim, homogeneízam o sistema carcerário brasileiro. Não é raro
encontrar negros, desempregados, que cometeram crimes com requintes de violência ou
grave ameaça de forma registrada ou confessa, com pouca ou nenhuma instrução
estamparem as manchetes dos jornais de televisão, impressos ou matérias na internet.
Afinal, o ódio social não poderia ser remetido a todos aqueles que cometem atos
considerados crimes por lei, porque senão esse seria o único sentimento existente. Mas o
ódio deve ser centralizado, canalizado, somente para condutas específicas, consideradas
desumanas e abomináveis. Filtração essa que é realizada pelos instrumentos de
comunicação contemporâneos.
Ante o exposto, verifica-se o papel da mídia na disseminação da aprovabilidade do
afastamento dos direitos humanos e da ética social - que não permitiria desejar mal ao
próximo - por meio da construção da imagem de um inimigo à paz e segurança social, que
deve ser exterminado a qualquer custo, legitimando condutas que, em outros casos, não
seriam aprováveis. Esse inimigo, etiquetado pelo tipo de crime cometido, cor de pele, dentre
outras características, acaba sendo o rosto representativo da negação dos direitos humanos
a quem é humano, sendo julgado e condenado em nome da justiça, quando na verdade está
inserido dentro de um tutelado e tacitamente legitimado sistema penal da vingança.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os pontos destacados e eludidos no presente artigo, a fim de compreender o atual
sistema composto criminalizado e não criminalizado socialmente, são pontos sempre em
sede de construção e portanto, seu debate nunca será esgotado. Isto porque em se tratando
de seletividade do sistema penal, derivado de um sistema colonizador racista, anticulturalista e que segrega as pessoas em ordem de sua classe social ou de seu gênero,
tornando-as vulnerabilizadas socialmente, a luta pela permanência de privilégios que
favoreçam os que detém o poder dentro do nosso sistema capitalista patriarcal e que se
aproxima do eurocêntrico, é permanente.
Não obstante a isso, é permanente, incisiva e crescente também a luta por essa
deslegitimação de poderes. Vez que busca contemplar além dessa dualidade imposta, um
sistema integrativo das mais diversas condutas sociais e biológicas, mas sem invisibilizá-las
ao longo do tempo, vindo a reincidir no erro da seletividade de uma certa conduta a ser
seguida, com o preposto de que o não encaixe em tais padrões de atuação é considerado
passível de punição e exclusão do meio social, e refazendo assim, os caminhos desse
sistema vigente.
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Resta patente entender que a deslegitimação dos Direitos Humanos encontra-se
atrelada ao reconhecimento de um sistema penal punitivo e excludente (reconhecendo mais
uma vez o Outro e o Nós como participantes disto), vez que partindo do que preconiza a
teoria crítica aos Direitos Humanos, não basta que estes estejam tão somente positivados
leis e tratados, para que seus objetivos sejam efetivados. É necessário um entendimento da
contemplação vasta dos Direitos Humanos, com uma incisiva conscientização e
chamamento do sistema integrativo (O Outro e Nós) para participar de uma reestruturação
prioritária de ordem social.
A priori tal convocação e alinhamento ideológico se destinaria ao Nós, uma vez que
as mudanças sistemáticas devem se dar em detrimento e para o melhor favorecimento
destas, e não às custas delas. É preciso que se entenda a necessidade imposta de um
sistema excludente, a quem ele serve e de que forma isso foi constituído, para que então
sejam trabalhadas medidas de desconstrução não apenas ideológicas, como mais
precisamente, práticas e efetivas.
A posteriori, as demandas resultantes de tais processos devem ser introduzidas
gradativamente ao meio social, pondo sempre em tela que o objeto de proteção aqui visa o
melhor interesse social, não havendo, no entanto, a sobreposição segregacionista vigente,
vez que irá ser abolida ao passo em que essa desconstrução seria feita.
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III Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - Universidade Federal de Pernambuco
GT 04: Direitos humanos, minorias raciais, étnicas e religiosas e prisão
CONSEQUÊNCIAS DA PUNIÇÃO E SELETIVIDADE NO SSTEMA PENAL BRASILEIRO:
egressos e sua inserção no mercado de trabalho
Autores: Fabio Pereira Campos Misael, Adeildo Vila Nova da Silva, Andrea Almeida Torres

Introdução
Historicamente, a população negra brasileira sofre processos de criminalização que se
arrastam desde o período escravocrata até os dias atuais, seja pela sua religião, música, dança,
origem ou condição socioeconômica. Mas as maiores atrocidades no Brasil desde colônia, se deram
no âmbito penal (Batista, 2004). Um extenso e histórico processo de exclusão, sofreram e
continuam sofrendo os descendentes de negros africanos escravizados nas Américas. Mas esta
população sempre resistiu e resiste às estratégias de opressão e dominação engendradas pelo
Estado capitalista burguês, quer seja para sua exclusão, quer para sua posterior eliminação.
O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN/2014) registra que mais
de 61% da população carcerária é composta por negros. O caráter punitivo e seletivo do sistema
penal brasileiro contribui para que, cada vez mais estes sejam violentados nos seus direitos
humanos fundamentais. Problemas de raça e classe se imbricam nesse processo de
encarceramento no país, pois parte do interesse das classes dominantes, estabelecer o controle e
a exploração das classes de baixa renda.
A pesquisa1 qualitativa através de narrativa – estudo de caso, buscou identificar os limites e
as possibilidades do sujeito negro, que cumpriu pena no sistema prisional no estado de São Paulo,
(re)inserir-se no mercado de trabalho formal ou informal. Resgatando aqui brevemente os
fundamentos sócio históricos, culturais, políticos e econômicos da punição dos/as negros/as no
Brasil, buscamos explicar as estratégias de controle e de criminalização da população negra,
sobretudo os jovens, empobrecidos e moradores das periferias. Como aspectos metodológicos
principais, a pesquisa busca apresentar um levantamento de dados recentes no sistema prisional
brasileiro, cruzando idade, raça/cor, sexo, renda, escolaridade; assim como politizar os aspectos
históricos, sociais, políticos da criminalização da pobreza na sociedade brasileira contemporânea.

1

Iniciação Científica realizada por Fabio Pereira Campos Misael, sob orientação da Profa. Dra. Andrea Almeida Torres, sob o título:
Desafios e possi ilidades da i serção e rei serção do egresso prisio al o er ado de tra alho , pela U iversidade Federal de São
Paulo (Uniefsp/BS), entre 2016-17.
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2
Dados nacionais oficiais também apresentam uma realidade comprovada empiricamente: o
encarceramento em massa da população negra no Brasil. De acordo com o levantamento do MJC,
do total das pessoas cumprindo pena de privação de liberdade, ou seja, 607.700 pessoas em
números absolutos, 67% são negros, equivalendo a um total de 407.767 de negros/as encarcerados
no Brasil (de acordo com os dados coletados em junho de 2014 pelo Ministério da Justiça).

Desenvolvimento
O caráter punitivo e seletivo do sistema penal brasileiro contribui para que, cada vez mais,
estes sejam violentados nos seus direitos humanos, levados para averiguações judiciais sem ao
menos uma suspeita qualquer, pelo simples fato de serem negros e pobres. Como parte da
fundamentação teórica envolvida, podemos dizer que os problemas de raça e classe se imbricam
nesse processo de encarceramento no país, pois parte do interesse das classes dominantes trata
de estabelecer o controle e a exploração das classes de baixa renda (Faustino, 2012). Importante
ressaltar que a prisão, em suas origens ocidentais, foi criada como uma forma de punir sujeitos que
cometessem algum delito, sem diferenciá-los por classe social ou raça/cor. O que se percebe na
contemporaneidade é que esta voltou-se especialmente para os/as pobres, pretos/as e moradores
periféricos/as (e agora, presos/as), com uma acentuada prevalência para os mais jovens, entre 18
e 24 anos de idade e com baixa escolaridade. Ela não surgiu com um propósito humanitário de
substituição às antigas penas de suplício, como esquartejamentos, torturas e execuções sumárias
(até porque essa realidade permanece socialmente), mas sim, para disciplinar setores excluídos do
sistema capitalista de produção que surgia e precisava dar respostas aos donos dos grandes
capitais. Surgiu para segregar e combater os que contrariavam os interesses e as leis desse
sistema.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2015), elaborado e publicado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, informa que o crescimento da população carcerária brasileira entre
1999 e 2014 foi de 213,1%. Dados do Ministério da Justiça e Cidadania (MJC) indicam que entre
2004 e 2014, a população carcerária brasileira aumentou 80% em números absolutos, saindo de
336.400 para 607.700. De acordo com o mesmo levantamento, em 2004 o Brasil tinha 185,2 presos
para cada 100 mil habitantes e que em 2014 essa proporção aumentou para 299,7 presos para
cada 100 mil habitantes. O estudo aponta ainda que, mantido esse ritmo, em 2030 o Brasil terá
alcançado uma população prisional de quase 2 milhões de presos adultos, num país que, segundo
o Anuário, tem 1424 unidades prisionais. No estado de São Paulo, mais populoso em contingente
prisional, em 2017 conta-se com quase 170 unidades penais. Esses dados do INFOPEN/MJC nos
revelam que o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo com 607.700 pessoas
encarceradas, atrás apenas da Rússia, com 673.800, em terceiro lugar; a China, com 1,6 milhão,
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em segundo lugar e os Estados Unidos, com 2,2 milhão, ocupando a primeira colocação. Segundo
o MJC, nesse mesmo levantamento, se a taxa de prisões continuar no mesmo ritmo, no ano de
2075 teremos um preso para cada 10 brasileiros.
Sob a perspectiva da criminologia crítica de análise dessa realidade criminal e carcerária,
podemos afirmar que as prisões não estão “suspensas” no ar, fora da realidade concreta das
sociedades, abstraídas da ordem social e econômica, em todo o mundo. Como aponta Carvalho
(2010) a criminologia crítica é o principal movimento teórico de desconstrução do modelo prisional
carcerário e do paradigma correcionalista – disciplinar – moralizador. Disciplina e controle social são
a base da constituição dessa instituição que encarcera massivamente sujeitos (homens e mulheres)
que sobrevivem à desigualdade social. Desta forma, a perspectiva abordada nesses estudos
considera a estrutura social, política, econômica e cultural que compõe a sociedade capitalista em
sua “luta de classes por trás dos processos de criminalização” (Batista, 2011:90).
A prisão é uma das instituições do controle social das classes pobres e perigosas (que
amedronta e ameaça as classes dominantes). Como afirma a autora, “a prisão é uma máquina de
infligir dor para certos comportamentos entre certas classes sociais e também entre os resistentes
de cada ordem social” (idem: 91). Relatamos a seguir uma realidade que é retratada pela referida
autora, como característica do século XIX, mas que no entanto permanece muito presente nos
retrocessos penais do século XXI:
O aumento dos delitos contra a propriedade, as
manifestações populares, vão impor a volta das penas mais
severas; (...) voltam os castigos físicos e as mutilações e a
prisão se converte na pena mais importante de todo o
mundo ocidental, com seu sistema de disciplinas e a
difusão do isolamento celular (idem: 93).

Estudiosos críticos e marxistas das penas e prisões já sistematizaram historicamente sobre o
capitalismo em suas fases de acumulação (entre os séculos XV e XX) e as relações com o mundo
do trabalho, as questões entre criminalidade e o sistema penal. Ressalta ainda Batista (idem:92) que
os métodos punitivos se transformaram, com o aumento da exploração da mão de obra na prisão e
estas, no capitalismo industrial, atingiram os camponeses expulsos das terras. Portanto as “casas de
correção” passam a ser lucrativas, habitadas por trabalhadores sobrantes e a serem explorados em
sua mão de obra.
Segundo Rassi (2010), os mais de trezentos anos de escravidão no Brasil não foram apenas
de aceitação e submissão, mas também foram de muitas lutas e resistências, sendo Zumbi dos
Palmares o símbolo dessas lutas e resistências. Milhões de negros e negras escravizados foram
assassinados pelo poderio dos colonizadores brancos portugueses durante batalhas - enquanto
escravos e também enquanto rebeldes, tendo como um dos exemplos dessa incansável luta dos
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negros pela sua liberdade e contra os abusos e atrocidades praticadas pelos seus colonizadores
brancos, a Revolta dos Malês, mobilização de escravos de origem islâmica, ocorrida na noite de 24
para 25 de janeiro de 1835 na cidade de Salvador. Posteriormente, ocorre a Revolta da Chibata,
importante movimento social, na cidade do Rio de Janeiro em novembro de 1910, tendo como seu
principal líder o marinheiro João Cândido, o Almirante Negro que, revoltado com os castigos
recebidos pelos negros no interior dos navios, rebela-se e convoca seus irmãos negros a integrar a
rebelião.
Com a “Abolição da Escravatura” a atenção dos senhores se volta especialmente para seus
próprios interesses, eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos e
também sem que o Estado, a Igreja ou outra qualquer instituição assumissem encargos especiais.
A produção se encontrava em níveis baixos; como os antigos libertos, os trabalhadores
escravizados tinham de optar, na quase totalidade, entre a reabsorção no sistema de produção, em
condições substancialmente análogas às anteriores e à degradação de sua situação econômica,
incorporando-se à massa de desocupados e semi desocupados do país. Os trabalhadores
escravizados tinham de concorrer com os chamados “trabalhadores nacionais” que constituíam um
verdadeiro exército de reserva (mantidos fora das atividades produtivas). Com o novo regime de
trabalho, o país importou mão de obra da Europa constituída por trabalhadores mais acostumados
ao novo regime econômico e social. Prevaleceram interesses dos fazendeiros, especialmente os
sulistas, que ao recorrer à imigração, resolveram a questão da mão de obra, alijando do trabalho,
os ex-escravos.
Os efeitos dessa concorrência foram altamente prejudiciais aos antigos escravos, que não
estavam preparados para enfrentá-la. Perdendo a sua importância privilegiada como mão de obra
exclusiva, os negros perderam todo o interesse que possuíra para as camadas dominantes. A
legislação, os poderes públicos e os círculos politicamente ativos da sociedade, se mantiveram
indiferentes e inertes, largando-se aos negros, um penoso destino. Num período em que as famílias
dos fazendeiros paulistas começavam a fixar residência em São Paulo e em que se acentuava a
diferenciação do sistema econômico da cidade, o liberto competiu com o imigrante europeu, mesmo
nas mais modestas atividades, como a de engraxate, vendedor de jornais ou verduras; transporte
de peixe ou outras utilidades, como o comércio de quinquilharias. Em relação a esta correlação de
forças Florestan Fernandes acentua que: “estabeleceu-se uma correlação que fez com que a
intensificação do crescimento econômico passasse a beneficiar o branco – predominantemente, o
branco de origem estrangeira – e não o negro os o mulato ‘livres’” (Fernandes, 2007:171).
O crescimento econômico da cidade de São Paulo, ainda nos fins do século XX, focalizou
na economia artesanal e no pequeno comércio urbano, que eram monopolizados pelos brancos e
serviam como trampolim para as mudanças bruscas de fortuna, que abrilhantavam a crônica de
muitas famílias estrangeiras. Eliminado para os setores residuais daquele sistema, o negro ficou à
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margem do processo do crescimento econômico do país. São Paulo era a capital menos propícia à
absorção imediata do elemento recém egresso da escravidão; porém se apresentava como o
primeiro centro urbano especialmente burguês. E com o crescimento econômico, o afã do lucro,
ambição do poder e o acúmulo da riqueza, a liberdade humana era ingrediente do “progresso” no
Brasil. E com essa ideologia predominante, os negros encontraram acolhimento (no período final
de desagregação do regime servil), sob o manto das relações paternalistas entre as famílias
tradicionais e em ascensão. Porém os negros não conseguiram se inserir no sistema produtivo de
ocupações. E com isso os estrangeiros começaram a fomentar e acumular riquezas, como artesãos
ou comerciante de vendas. O mundo que surgia posteriormente, em virtude do crescimento urbanocomercial e industrial, não corrigiria essa situação; para que ele viesse a contar, para o “negro” e o
“mulato”, era preciso que estes se transformassem previamente, assimilando atitudes e
comportamentos do homem da cidade, da era do trabalho livre e do capitalismo (idem). Nessa fase
de transição, viver na cidade pressupunha, para os negros, condenar-se a uma existência ambígua
e marginal. Em resumo, a sociedade brasileira deixou os negros ao seu próprio destino e sobre
seus ombros, a responsabilidade de se transformar para corresponder aos novos padrões e ideais,
criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e do capitalismo.
A urbanização e a europeização se refletiram na transformação da cidade, alterando por
completo os antigos quadros de absorção regular dos negros, como agente de trabalho. Com a
competição e a consolidação do regime de classes sociais em São Paulo, os grandes fazendeiros
excluíram quase que totalmente a mão de obra dos negros para a absorção maciça de mão de obra
estrangeira. No período imediatamente posterior à Abolição, as oportunidades foram
monopolizadas pelos brancos das antigas camadas dominantes e pelos imigrantes (idem:114). O
censo demográfico de 1890 nos permite apreciar esse contraste, na composição da população
segundo a cor entre a capital e o estado de São Paulo. Compreendendo quase 30% de negros
livres, o nosso vasto mundo rural diluía os contingentes “estrangeiros” (convertidos em 5,4% no
cômputo geral) e não destacava muito do padrão tradicional de composição racial da população
brasileira. Os 10.842 negros da cidade de São Paulo competiam contra 14.303 estrangeiros (ou
seja, 22% da população local) que não chegava a 17% do aglomerado humano. Esses dados
sugerem que as informações históricas sobre a concentração de negros na cidade, logo após a
abolição, são provavelmente verdadeiras (o aumento em 1893 seria em números brutos: de 4.284
indivíduos, em relação ao censo de 1886). A população branca foi muito maior (em 1893 seria, em
números brutos, de 79.392 indivíduos, em relação ao censo de 1886.
A organização do trabalho livre no começo do século XX passou a ser, por excelência,
ocupada por imigrantes. A população descrita como branca correspondia a quase cinco vezes a
população negra. Existiam até mais imigrantes italianos na cidade de São Paulo do que brasileiros
natos. O negro foi eliminado das posições que ocupavam no artesanato urbano pré-capitalista ou
no comércio das miudezas, com tendência a confiná-los em tarefas ou ocupações brutas, mal
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retribuídas e degradantes. Como se o passado se reproduzisse continuamente no presente, a
concentração racial da renda, do prestígio social e do poder engendra um arcabouço social que
nada (ou muito pouco) ostenta de competitivo, igualitário e de democrático em termos raciais. Os
brancos desfrutam de uma hegemonia completa e total, como se a ordem social vigente fosse,
literalmente, uma combinação híbrida do regime de castas e do regime de classe ( idem: 117).
O impacto da competição com os “estrangeiros” foi aniquilador para os negros. Os brancos
da camada dominante conseguiam se proteger melhor, seja na sua posição na estrutura do poder
econômico, social e político da cidade. Enquanto o imigrante trocava sucessivamente de
ocupações, de áreas de especialização econômica, de posições estratégicas para a conquista de
riquezas, de prestígio social e de poder; os negros tinham de disputar eternamente pois ou não
serviam para outra coisa ou começavam bem por baixo. Os fazendeiros paulistas tiveram a
habilidade de converter uma transformação violenta e profunda, suscetível de se tornar uma
“catástrofe econômica”, numa política oficial empenhada em solucionar a questão da mão de obra
agrícola, de acordo com os interesses e as conveniências da grande lavoura do café e a
transplantação maciça de trabalhadores europeus. Sem as garantias de reparações materiais e
morais justas e eficazes, a “abolição” condenou os negros a estarem excluídos do mercado
competitivo de trabalho, longe de equiparar-se ao trabalhador assalariado branco, estrangeiro ou
nacional.
No Brasil, último país no mundo a “abolir” a escravidão, as discussões sobre criminalidade
não podem estar deslocadas das discussões sócio históricas desse passado cruel e desumano,
marca indelével do nosso país, haja vista a relação estreita que existe entre esse passado
escravocrata e as consequências sociais, econômicas, educacionais, políticas e criminais. Analisar
um país de origem colonial é perceber que durante séculos vivemos os horrores de uma pátria
escravista que tratou parte dos seus filhos com extrema crueldade. Esse passado escravocrata
deixou marcas que se expressam das mais diversas maneiras na sociedade contemporânea. Além
desse histórico de escravização e de violência contra a população negra à época, várias teorias
contribuíram para que a população negra fosse estigmatizada, excluída e privada de seus direitos
humanos.
A relação dos negros brasileiros com a legalidade e a justiça inicia-se antes mesmo da
abolição da escravatura. Eram leis que, em tese, seriam para proteger os negros escravizados,
vítimas dos traficantes ilegais. A Lei 581, de 04 de setembro de 1850 estabelecia medidas para a
repressão do tráfico ilegal de negros e consistia na apreensão das embarcações e punição para
todos que eram flagrados nessas embarcações, traficando pessoas escravizadas, que eram
apreendidas e reenviadas para seus portos de origem. Passados vinte e um anos, surge a Lei nº
2.040, de 28 de setembro de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, que declarava livre os
filhos de escravas nascidos a partir dessa data; contudo a guarda/tutela era determinada ao Senhor
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de sua mãe, que tinha que criar a criança até os seus 8 anos de idade e depois desse período
entregá-lo. Exatos 14 anos após, o Império promulga a Lei nº 3.270 de 28 de setembro de 1885,
conhecida como a Lei dos Sexagenários, permitindo aos negros escravizados, maiores de 60 anos,
não mais exercer trabalhos forçados. O fato é que aos 60 anos de idade, dada as péssimas
condições de trabalho e a exploração excessiva da força de trabalho escravo, a maioria morria muito
antes dessa idade.
Enfim, chega a Lei Áurea, nº 3.353 de 13 de maio de 1888, que declarava extinta a
escravidão no Brasil. Mas os negros escravizados e agora “livres”, antes da “abolição” da
escravatura, ao menos tinham um teto, a senzala para se abrigar e os restos de comida dos seus
senhores, com os quais faziam a feijoada. Com a promulgação da Lei Áurea, os negros passaram
a vagar sem destino certo e passaram a ocupar espaços de difícil acesso, como os morros. O Brasil
foi o último país no mundo a abolir a escravidão e esta abolição não veio acompanhada de políticas
sociais ou de medidas de reparação aos danos morais, físicos, materiais e psicológicos que os
negros sofreram por todos esses anos de escravização. Os negros foram, literalmente jogados à
margem da sociedade e do pacto republicano brasileiro. Os negros, agora libertos, passaram a ser
os marginais, os degenerados, vadios, transformando-se num alvo de constante ataques pelas
autoridades da época. Muitos negros saíram da senzala e foram parar atrás das grades em prisões.
Tendo como base de suas ações a eugenia, estabelece-se que a raça negra seria uma raça inferior
à branca e, portanto, poderia ser submetida a práticas autoritárias e discriminatórias, pela política,
justiça e academia; legitimaram essas violências contra o povo negro. Pensamento que justificava
o período da escravidão e legitimava a perseguição que os povos negros sofreram nos anos
subsequentes à abolição e que ainda sofre.
A formação sócia histórica brasileira, aponta Batista (2004), nos apresenta importante
contextualização sobre a configuração da cultura punitiva e seu poder, que o autor denomina de
“impregnação do penal nas relações sociais” (idem: 105). Trata-se, desde a sua origem, de um
sistema penal embasado no positivismo criminológico, na vigilância e controle social das classes
empobrecidas, desde o século XVI no Brasil. A realidade penal brasileira, retrato da América Latina,
possui um histórico de punitivismo e instituições, próprias da sociedade de controle datado desde
os tempos coloniais e mercantis, do capitalismo tardio neste continente. Para o referido autor, entre
os séculos XVI e XVIII, herdamos da nossa tradição ibérica, as práticas punitivas do degredo, das
galés, dos açoites, dentre outras, que se caracterizaram pelo castigo e tortura, aos negros e
indígenas escravizados.
Enquanto que no Brasil do século XIX, ainda reinava o império e a escravidão, o sistema
penal europeu, das execuções públicas transitou para
O controle urbano dos pobres iniciado no século XVI por
sua internação em casas de correção na Inglaterra e
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casas de trabalho – especialmente raspagem de
madeiras, entre as quais o pau-brasil – na Holanda, se
generalizaria por toda a Europa: essas casas de pobres,
de trabalhos, reformatórios e hospícios correspondem à
invenção moderna da pena de prisão. O encarceramento
viria a ser a pena por excelência do capitalismo industrial,
e se isso não entrasse pelos olhos nas afinidades
arquitetônicas da fábrica e da prisão, bastaria pensar no
controle social penal do proletariado, no adestramento
penal de seu exército de reserva e na criminalização da
vadiagem e da greve. (idem: 109)

Esse modelo certamente fará a migração para o Brasil. Porém, durante o império, foram
abolidos os açoites, na Constituição de 1824, porém “as luzes se refletiram apenas nos corpos
brancos, pois aos escravos só eram aplicáveis as penas de morte, galés e açoites” (idem: 110).
Portanto o Brasil não conheceu, por concreto, os “frutos do iluminismo jurídico-penal” (idem: 111).
No início do século XIX começa a surgir um problema que conhecemos bem: as cadeias já não
comportam o número de pessoas encarceradas, causando assim a superlotação. Em 1890,
segundo o Código Penal, os presos de bom comportamento deveriam ser transferidos para
presídios agrícolas, o que legalmente perpassa até os dias atuais.
Já na “república-positivista”, ainda segundo o autor, entre os finais do século XIX e as
primeiras décadas do século XX, inaugura-se a fábrica-prisão, articulada ao positivismo
criminológico: a periculosidade, a ciência e legislação criminal, qual seja, um novo sistema penal de
privação de liberdade. Portanto, um extenso e histórico processo de exclusão, sofreram e continuam
sofrendo os descendentes de negros africanos escravizados nas Américas. Historicamente, a
população negra brasileira sofre processos de criminalização que se arrastam desde o período
escravocrata até os dias atuais, seja pela sua religião, música, dança, origem ou condição
socioeconômica. As maiores atrocidades no Brasil desde colônia, se deram no âmbito penal (idem:
106). Mas esta população sempre resistiu e resiste às estratégias de opressão e dominação
engendradas pelo Estado para sua exclusão e posterior eliminação.
A perseguição aos negros não parou e o encarceramento em massa de negros e negras foi
mais um passo dado na direção do embranquecimento da população brasileira. O ápice do
encarceramento do povo preto no Brasil se deu a partir de 2006 quando foi sancionada a já
mencionada Lei de drogas, que deixa a cargo da polícia avaliar se um cidadão que está portando
droga é usuário ou traficante. Lei que levou e leva milhares de jovens negros para atrás das grades
ou para um fim mais perverso. E esse racismo não parou por aí. De acordo com os dados do Mapa
da Violência, realizado desde o ano de 1998, a partir dos dados oficiais do Sistema de Informações
de Mortalidade do Ministério da Saúde, todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são
assassinados. São 63 por dia. Um a cada 23 minutos.
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O Mapa da Violência de 2014 contabiliza os homicídios de 2012, sendo cerca de 30 mil
jovens de 15 a 29 anos assassinados por ano no Brasil, com 77% de origem negra (soma de pretos
e pardos). O Mapa da Violência de 2016 informa que de acordo com as estatísticas, enquanto no
período compreendido entre 2003 e 2014, o número de homicídios por arma de fogo dentre a
população branca diminuiu 26,1%, dentre a população negra aumentou 46,9%. Enquanto no ano
de 2003 morriam, proporcionalmente, 71,7% mais negros do que brancos, em 2014 esse número
saltou para 158,9%; ou seja, morrem 2,6 mais negros do que brancos no país.
Dados do Mapa da Violência apontam que dos jovens assassinados só em 2012, 73% eram
negros. O/a negro/a foi obrigado historicamente a disputar a sua sobrevivência social, cultural e
mesmo biológica, numa sociedade secularmente racista, na qual as técnicas de seleção
profissional, são feitas para que estes/as permaneçam imobilizados nas camadas mais oprimidas,
exploradas e subalternizadas.
A Lei Federal nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, conhecida como Lei de Drogas, está
completando uma década de sua implantação e, desde então, o número de pessoas presas
aumentou significativamente em relação aos anos anteriores à sua aplicação, especialmente o
número de negros e negras. Esta lei, que substituiu a Lei 6.368 de 21 de outubro de 1976, instituiu
o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas no Brasil, trazendo como novidade a diferenciação
entre usuários e traficantes, já que a anterior não trazia esta diferenciação, mas alguns de seus
dispositivos legais são questionados por reproduzirem um modelo ineficaz de “guerra ás drogas”.
Com as alterações trazidas nessa nova lei, o usuário não pode ser preso em flagrante, como ocorria
antes, e sua pena é alternativa, ou seja, advertência, prestação de serviços à comunidade ou
obrigação de cumprir medidas educativas, deslocando essas pessoas do âmbito penal para o
âmbito da saúde pública. Já o traficante é punido com pena de reclusão que variam de 5 a 15 anos.
A grande questão que se coloca pela legislação atual, especialmente no seu artigo 28,
parágrafo 2º, é sobre como diferenciar um usuário de um traficante, pois a referida lei aponta
critérios subjetivos que, na prática, atribui a cada juiz decidir quem é enquadrado e em qual
categoria, se de usuário ou traficante. Para determinar isso, o juiz considerará a natureza e a
quantidade da droga apreendida, o local e as condições em que a ação foi desenvolvida, as
circunstâncias sociais e pessoais, além da conduta e os antecedentes criminais da pessoa
apreendida:
Art. 28 – Quem adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, será submetido às
seguintes penas:
§2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se
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desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais,
bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O usuário não pode ser preso em flagrante, como ocorria antes, e sua pena é alternativa:
advertência, prestação de serviços à comunidade ou obrigação de cumprir medidas educativas. O
objetivo é deslocar essas pessoas do âmbito penal para o âmbito da saúde pública. O usuário
também deve assinar um termo circunstanciado, uma espécie de boletim de ocorrência para crimes
de menor gravidade, perante um juiz ou, na ausência deste, diante da autoridade policial no local
da abordagem. Já o considerado traficante é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. Importar,
exportar e guardar drogas e cultivar matéria-prima para o tráfico acarretam a mesma penalidade.
Dispositivos anteriores à Lei de Drogas, como a Constituição e a Lei de Crimes Hediondos,
estabelecem que os condenados por tráfico não podem ser beneficiados com a extinção de suas
penas (anistia, graça ou indulto).
Uma das principais estratégias de contenção dos/as negros/as, vai ser dar por meio da
guerra as drogas; importantíssimo frisar que após a implementação da lei de drogas que entrou em
vigor o números de pessoas presas por tráfico subiu de 12% para 27,2% essa lei que tinha como
prerrogativa aumentar a pena do traficante em contra partida descriminalizar o usuário ,mais que
estranhamente ao invés de diminuir o número de prisões por tráfico, esse delito constatou um
aumento de mais de 100% nos casos, entendemos que essa medida policialesca de tratar a questão
social foi o que desencadeou o encarceramento em massa no Brasil. A “guerra as drogas” não é
propriamente uma guerra contra as drogas não se trata de uma guerra contra coisas, como
quaisquer outras guerras, dirige-se sim contra pessoas os produtores, comerciantes e
consumidores das substancias proibidas. Mas não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais
da guerra as drogas são os mais vulneráveis dentre os produtores, comerciantes e consumidores.
O “inimigo” nessa guerra são os pobres, marginalizados, os negros os desprovidos de poder
(Karam, 2015).
Como parte da fundamentação teórica envolvida, podemos dizer que os problemas de raça
e classe se imbricam nesse processo de encarceramento no país, pois parte do interesse das
classes dominantes trata de estabelecer o controle e a exploração das classes de baixa renda.
(FAUSTINO, 2012). Importante frisar que após a implementação da lei de drogas que entrou em
vigor no ano de 2006, o número de pessoas presas por tráfico subiu de 12% para 27,2%. Podemos
constatar, a princípio que essa medida policialesca de tratar a questão social e suas manifestações,
desencadeou o superencarceramento no Brasil.
As prisões são, portanto, a expressão, a exteriorização do conflito de classes, haja vista o
perfil das pessoas que estão nesses presídios. Basta uma aproximação com a realidade social do
contingente da população carcerária que veremos uma população extremamente marginalizada,
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pobre, jovens e negros. Há que se observar ainda as questões acerca dos crimes cometidos por
esse contingente de trabalhadores privados do seu direito humano fundamental, que é a sua
liberdade. O sistema prisional brasileiro representa hoje uma das mais graves expressões da
questão social – uma realidade em toda a América Latina. Seus dilemas e conflitos estão presentes
desde sempre e os poderes do Estado democrático de direito, as políticas governamentais, há
décadas, não são competentes para a resolução de seus problemas, haja vista o grau de
encarceramento em massa nas últimas décadas.
Há vários interesses econômicos, sociais, políticos e ideológicos quando se trata da questão
prisional no países latino-americanos de capitalismo neoliberal: a indústria do medo social e seus
sensacionalismos; o imenso mercado da política de segurança privada e o avanço das
privatizações; o conservadorismo social presente em todas as classes sociais que legitima o
recrudescimento penal e o poder encarcerador do Poder Judiciário. Mesmo que amplamente
também se veicule que a prisão não combate criminalidade e não evita reincidência estas se
proliferam e superlotam o que a desigualdade produzida pela sociedade capitalista excluí.
Segundo a pesquisa qualitativa, narrativa/estudo de caso, realizada na Iniciação Científica,
a reincidência é uma possibilidade constante na vida do egresso prisional, o que denota a falência
do sistema prisional, que tem como função precípua a chamada “ressocialização” dos/as presos/as.
Mas de que “ressocialização” estamos falando? Que ressocialização é essa afinal que não resolve
concretamente em nada a vida desses sujeitos? Não há nenhuma iniciativa social e pública efetiva
que garanta que ao saírem dos estabelecimentos prisionais, sejam encaminhados para
trabalhos/empregos e geração de renda, que garantam a sua dignidade física e mental após a
experiência tão traumática, que é a privação de liberdade.
O sistema prisional, que deveria dar a segurança das necessidades básicas dos presos,
na verdade os tornam cada vez mais vulneráveis e suscetíveis a acidentes, doenças, exposições
desnecessárias a riscos de morte e de violências nas suas mais diversas configurações. Um lugar
que deveria garantir os direitos humanos fundamentais de homens e mulheres presos, acaba sendo
o local onde estes direitos são ainda mais violados. Deixa marcas físicas e psicológicas que a
pessoa privada de liberdade levará para o resto da sua vida. Marcas estas que ultrapassam a
barreira pessoal e rebatem nas relações sociais, econômico-financeiras e trabalhistas, pois há no
senso comum da sociedade, há uma desconfiança no caráter dos egressos prisionais. A ideia
preconceituosa de “uma vez bandido, sempre bandido” é comum, como se estes já não tivessem
pago a sua pena. O estigma permanece fazendo com que, cada vez mais, as pessoas não consigam
uma recolocação profissional e acabem por reincidir nas suas infrações. Para conseguir um
trabalho, mesmo informal, o egresso prisional precisa, necessariamente, de alguém que faça sua
indicação, caso contrário, não terá como buscar outras estratégias de sobrevivência.
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Encontramos no relato do entrevistado, que há um sentimento de vingança por parte dos
agentes públicos de segurança, pois, ao ser detido pela última vez, havia discordâncias entre o
delegado e os policiais militares, no que se referia à decisão de prendê-lo em determinada infração.
Os antecedentes criminais podem seu um fator que alimenta preconceituosamente essas ações.
Outros casos como esses são conhecidos, haja vista os chamados “crimes de bagatela” que são
punidos severamente, quando na verdade o dano causado ou prejuízo são insignificantes. Mas
movidos pelo sentimento de vingança ou mesmo para dar uma resposta à sociedade, são punidos
com privação de liberdade, quando uma multa resolveria a questão.
Apesar do discurso recorrente sobre a importância da família na chamada “ressocialização
ou reintegração social”, como base de apoio quando da saída dos/das egressos/as da prisão, a fala
do nosso entrevistado vai no sentido contrário. Não concebe a família de um modo geral como esse
aporte ou apoio. Muitas vezes esse vínculo se desfaz com o tempo e o encarceramento. O suporte
necessário é o trabalho, a renda, a moradia, alimentação e higiene, para a retomada da vida em
liberdade, condições materiais concretas para o enfrentamento da situação de rua e do
adoecimento.
Um fator tem sido muito ignorado ao se manter uma expectativa idealista sobre o
trabalho/emprego na vida em liberdade do/a egresso/a prisional: as questões postas no mundo do
trabalho na atualidade, para qualquer trabalhador. Segundo IBGE (2017):
A taxa de desocupação no país continua em alta e o país tem agora
14,2 milhões de desempregados. (...) O aumento crescente das taxas
de desemprego no país vem refletindo no número de pessoas com
carteira de trabalho assinada, que apresenta hoje o menor
contingente já observado na série histórica. (...) Apesar do número
recorde de pessoas desocupadas no país, o rendimento médio real
habitual do trabalhador brasileiro manteve-se estável no trimestre
encerrado em março: R$ 2.110.

Entender as condições estabelecidas para o trabalho na prisão e sua valoração entre os
próprios/as presos/as se faz necessário para compreender porque o mesmo trabalho que é ofertado
(escassamente) nas prisões não tem a mesma importância nas ruas, em liberdade, onde as regras
para contratar esse/a mesmo/a trabalhador/a são outras. Cria-se toda uma condição que
estigmatizará esse sujeito como ”eternamente criminoso“ e esses mesmos trabalhadores serão
rejeitados em qualquer oferta de trabalho, porque não basta ele ser capacitado para a vaga que se
candidata; por trás de sua bagagem profissional existirá a marca de “ex-presidiário” (inclusive em
seus documentos – antecedentes criminais) ,o que fechará as portas para as oportunidades que ele
poderia acessar em condições de igualdade com os outros trabalhadores, se ele não carregasse
essa condição quase como uma tatuagem, uma marca indelével.
Diante disso, é preciso apontar por que os programas públicos, dever do Estado, segundo a
própria Lei de Execução Penal em vigor, de “reintegração social” não atendem à demanda desses

182

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

13
sujeitos em liberdade; segundo dados colhidos em entrevista, não fornecem o apoio concreto e
necessário para a sobrevivência. Não preparam a saída do cárcere e os/as egressos/as vivem em
constante ameaça de reincidir no crime, simplesmente porque precisam sobreviver.
Portanto, quais são as respostas das políticas públicas referentes à execução penal, para
combater a reincidência criminal? Nem mesmo pesquisas, dados e causas são realizadas pelos
órgãos governamentais. A lógica é permanente na relação de controle da classe trabalhadora
empobrecida e criminalizada, que ao estigmatizar-se pela pena e pelo aprisionamento, engrossa o
número de desempregados e desassistidos socialmente, cabendo-lhes a situação de rua ou a
reincidência.

Conclusões
A situação caótica dos presídios na latino-américa, em particular os brasileiros, de violências
e descaso com os direitos, não é novidade. Presídios extremamente lotados, sem assistência aos
detentos é uma realidade, reconhecida pelas autoridades, responsáveis pela política de execução
penal. Na maioria dos estados não há investimento, o que nos leva a um sistema prisional sem
condições mínimas de habitabilidade e sobrevivência. O que vemos nesta política pública é a
precariedade; o velho calabouço revestido de modernidade, sob o argumento dos recursos públicos
insuficientes, que vem fundamentando as privatizações, ou seja, prisões como um “novo negócio”.
O sistema prisional brasileiro é o 4º. que mais encarcera no mundo. Isso representa hoje
uma das mais graves expressões da questão social brasileira. Pesquisas demonstram que a maior
parte dessa população é proveniente dos segmentos mais pobres da classe trabalhadora, em
especial a juventude negra/pardos (18-29 anos); homens, pobres, não brancos, baixa escolaridade,
sem qualificação profissional, em sua maioria presos por crimes contra o patrimônio.
O recrudescimento penal e o poder encarceratório do Poder Judiciário há décadas vem
construindo uma sociedade do superencarceramento, que atinge também crianças e adolescentes.
A proposta pública é cada vez mais punir, em detrimento de políticas sociais para os trabalhadores
empobrecidos, com pouquíssimas oportunidades sociais. Mesmo que amplamente se veicule que
a prisão não combate criminalidade e não evita reincidência. A situação caótica dos presídios
brasileiros é violenta e de descaso com os direitos.
Para a elite brasileira, “bandido bom é bandido morto”. As prisões brasileiras não incomodam
as classes dominantes, muito pelo contrário: representam o lugar de vingança e sofrimento
desejado. Neste momento, no Brasil, qual seria o resultado de um plebiscito sobre a “oficialização”
da pena de morte ou prisão perpétua? Já temos tido vários linchamentos, prisões e justiça pelas
próprias mãos. Para a maioria da população, o sistema prisional deve ser sinônimo de sofrimento,
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uma espécie de vingança que não respeita os direitos fundamentais de cada indivíduo condenado
e/ou tutelado pelo Estado no cumprimento de suas penas.
As barbáries cometidas no sistema carcerário, de violação dos direitos humanos, tornam-se
o “cadinho das expiações” das chamadas “classes perigosas” - aqueles que “não deram certo” aos
olhos dos padrões dominantes da sociedade burguesa capitalista. E a existência das prisões
cumprem um exímio papel nessa sociedade, pois, o que acontece dentro de muros e grades é a
punição que o senso comum espera como vingança e não como justiça.
Segundo Faustino (2010) além da máquina infernal de aprisionar, o Estado penal persegue
sistematicamente os pobres e amplia o sistema penal, intensificando os preconceitos, sua
criminalização, ampliando a repressão, buscando enquadrar essa classe, no perfil desejado das
classes dominantes. Para isso, o uso do Estado policial. Assim o Estado pune para conter os efeitos
de sua omissão e desresponsabilização. Um Estado (ainda que democrático e de direitos) que não
pode prescindir da violência.
A criminalização dos pobres, responsáveis por sua condição ou situação de pobreza; a
violência estatal contra pretos e pobres que ameaçam a harmonia e hegemonia da branquitude
social, ameaça o controle capitalista da ordem burguesa sob a chamada “classe perigosa” ou a
classe dos criminosos em potencial: uma classe /massa de desassistidos, desempregados,
destituídos da capacidade de consumo; os chamados “vagabundos” inúteis, sobrantes,
dispendiosos para o Estado: os “matáveis”, negros, negras (racismo), ameaçadores dos “cidadão
de bem”.
Essas características sociais, econômicas e morais-conservadoras e higienistas, vem
justificando as ações violentas do Estado nas ruas, nas prisões, nas políticas públicas (ou melhor,
o desmonte delas). Para Davis (2015),
A prisão acaba por ser um “efeito magia”, ou melhor, as
pessoas que defendem a prisão e tacitamente parecem
favoráveis a uma rede de proliferação de prisões e
cadeias, são levadas a acreditarem na magia do
aprisionamento. Mas nas prisões não desaparecem os
problemas, elas desaparecem com os seres humanos. E
a prática de desaparecer um grande número de pessoas
pobres, imigrantes e comunidades racialmente
marginalizadas, literalmente se tornou um grande
negócio. A magia das prisões cria uma ausência de
esforço para compreender os problemas sociais,
escondendo assim, a realidade por trás do
encarceramento em massa. As prisões desaparecem com
os seres humanos afim de transmitir a ilusão e resolver os
problemas sociais. Infraestruturas penais devem ser
criadas para acomodar uma população em rápido
crescimento para serem criadas em gaiolas.
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A questão do tratamento penal-prisional, como responsabilidade do poder público, enquanto
tutor desta realidade nos âmbitos federal e estadual tem desafiado a sociedade brasileira sobre as
mudanças mais do que urgentes do sistema e não apenas ações reformadoras (ou ampliadoras da
penalização) do que já existe, mas sim, de inovações e superações dessa lógica.
Iniciamos o século XXI, no olho do furacão do crescimento do Estado Penal e de uma
sociedade que apoia o Estado punitivo e encarceratório, cada vez mais rígido, em detrimento das
políticas neoliberais, neoconservadoras, do Estado social cada vez mais desmontado, da
desproteção, da “inseguridade” aos trabalhadores (Torres, 2010).
Como bem afirma Carvalho (2003), o aparato de controle penal-penitenciário, na atuação da
ordem e segurança, vem assumindo cada vez mais seus papéis punitivo-repressivos para os “nãocidadãos”, excluídos da ordem social econômica e destituídos de seus direitos. A penalização da
miséria via o encarceramento dos pobres do qual fala Wacquant (2001) são características
crescentes dos governos neoliberais e da atuação do Estado social mínimo, penal e encarceratório.
A aprovação da Lei Antidrogas inaugurou, no Brasil, uma estratégia de “guerra às drogas”,
copiando o modelo dos Estados Unidos, guerra esta que tinha alvo e endereço certo: a população
negra das periferias pelo Brasil afora. Mas como muito bem observou a ativista negra americana
Deborah Small, a guerra às drogas americana não funcionou para o Brasil, pois em vez de reduzir
o consumo e o abuso no uso das drogas, a erradicação do cultivo, a interdição de laboratórios de
produção e outras abordagens pela via da oferta, levaram a mais violência, sofrimento, miséria e
morte.
Essa “guerra” tem como principal objetivo a exclusão da população negra, confinando-a cada
vez mais longe dos grandes centros, com caráter higienista e a manutenção do racismo na nossa
sociedade, criminalizando de forma cada vez mais ostensiva a população pobre, negra e periférica.
A professora Beatriz Abramides, em Editoral da Revista PUCVIVA nº 39, de 2010 já alertava que
por trás da retórica da guerra, há uma estratégia de criminalização dos pobres pela limpeza étnicoracial e de contenção social. Um dos aspectos mais nefastos dessa lei é a relação entre o sistema
econômico a política criminal que, como nos lembra muito bem o professor Abramovay, na
introdução do livro “Depois do Grande Encarceramento”, organizado por ele e pela professora Vera
Malaguti Batista, de que esta relação é tão profunda que não se pode olhá-las de forma separada.
Com o crescimento da população carcerária há a necessidade de construção de mais presídios, o
que justifica a contratação de entidades privadas, atendendo aos interesses do capital, com as
privatizações das unidades penitenciárias.
Torna-se urgente que o Brasil busque estratégias realmente eficazes para conter o grande
encarceramento provocado por uma política criminal cada vez mais excludente e seletiva,
especialmente para a população negra, pobre e periférica. Precisamos combater as práticas
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punitivas, repressoras e coercitivas que são comuns no âmbito penal brasileiro e que só contribui
para aumentar cada vez mais o contingente de pessoas presas e em sua maioria com um perfil
socioeconômico e étnico-racial pré-determinado como já mencionado no corpo deste artigo.
Precisamos rever a política criminal vigente e pensarmos numa política pública efetiva que
reduza a população carcerária, especialmente no que se refere à política sobre drogas, incentivo à
política de penas alternativas e às audiências de custódia, afim de apurar a legalidade da prisão e
evitar a prática de abusos e torturas, garantindo a dignidade e o respeito à pessoa humana, seja
qual for a sua raça/cor, religião, origem, gênero ou orientação sexual.
O estado caótico do cumprimento de pena privativa de liberdade hoje no Brasil, pode ser
também caracterizado, além de vários outros fatores, como parte de uma “desassistência”
generalizada. É possível identificar a não-correspondência entre o que está disposto na Lei de
Execução Penal vigente (LEP) e o que é praticado nos estabelecimentos prisionais; e mesmo que
cumprida, por sua desatualização, a LEP não contempla uma política de seguridade social
garantidora de direitos sociais/cidadania, para quem está preso.
Por fim, a garantia de uma política social de âmbito transnacional para a instituição prisão
deve ser a prioridade em matéria de reformulações. Uma política pública que garanta a participação
da sociedade civil, na fiscalização e controle social. Para uma possível superação desta realidade
se faz necessário minimamente investir numa mudança cultural-institucional, a partir dos
profissionais, para que se proponha uma nova práxis nessas instituições.
Concordamos com Conde (apud Torres, 2007), em suas reflexões críticas sobre as prisões
na atualidade e a possibilidade de uma sociedade sem prisões: que devemos seguir lutando por
mudanças no sistema prisional, principalmente na barbárie de suas condições de violação de
direitos (ainda que isso se apresente como uma grande contradição, pelas funções precípuas da
prisão). Dificilmente esta transformação ocorrerá no sistema capitalista e na produção das
desigualdades sociais, mas podemos seguir construindo transições. Porém uma luta é de hoje e
urgente: que aqueles que passam pelas prisões, quando libertados, depois de cumprirem sua
condenação, não saiam em piores condições humanas para seguirem a vida em liberdade.
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