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RESUMO: Trata-se de pesquisa sociojurídica realizada em unidade de internação feminina de Recife
que, através de observação etnográfica e entrevistas livres, buscou-se compreender as reais
consequências, em termos de subjetividade, da adolescente submetida à privação de liberdade.
Percebeu-se um processo de degradação, no cotidiano da unidade, de modo que o impacto da
internação em suas autopercepções revela-se na desvalorização com que se referem a si mesmas,
além de que, a fim de retornarem ao “mundão”, as adolescentes tentam se “moldar” às exigências
institucionais para obter um relatório favorável à liberação da medida. Aquelas que resistem à
padronização de comportamento são tidas como “rebeldes”, “complicadas” ou “perigosas” e acabam
levando mais tempo no cumprimento da medida de internação. Autodenominam-se de “bandidas” e, na
maioria das vezes, isso faz de sua experiência ser a sua única referência, concentrando-se em torno
deste papel. Na medida em que ela, degradada pelo processo de estigmatização, se conforma com o
estigma, passa a assumir o papel que dela se espera, configurando-se o abandono da autonomia
pessoal. Isto é, ela acaba tendo seu eu aniquilado, o que acarreta a mortificação de sua subjetividade.
Desta forma, é assustador o abismo entre a expectativa apresentada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente e a realidade da vivência da medida.

Palavras-chaves: Socioeducação. Internação. Estigmatização. Fachada. Mundão.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo versa sobre pesquisa sociojurídica realizada no Centro de
Atendimento Socioeducativo – CASE Santa Luzia, localizado na cidade do Recife, unidade da
Fundação Socioeducativa de Pernambuco - FUNASE – que executa medida de internação de
mérito, determinada por sentença, a adolescentes do sexo feminino.
Através de observações etnográficas e entrevistas livres, fez-se uma análise da
realidade empírica da medida socioeducativa de internação, procurando inserir na discussão
teórica, elementos vivenciados na pesquisa de campo, onde foi analisada a referida medida
sob um prisma prático.
Assim sendo o presente trabalho visa abordar o discurso da socioeducação no
contexto do cumprimento da medida socioeducativa de internação, prevista no artigo 121 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como analisar a incongruência do paradigma da
proteção integral que, para proteger o adolescente, priva-o de sua liberdade.
Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Linha de Pesquisa: Jurisdição e
Direitos Humanos. Pesquisadora do Grupo Asa Branca de Criminologia. milenatrajano@hotmail.com
4 Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora de Direito Penal da
Universidade Católica de Pernambuco. Pesquisadora do Grupo Asa Branca de Criminologia.
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Procurar-se-á também demonstrar os efeitos nefastos produzidos tanto pelo processo
de Criminalização quanto pelo da Prisonização, os quais levam a adolescente a assumir a
responsabilidade pelo seu destino, ou seja, ela se aceita como “mau elemento” e, portanto,
entende que nada há para ser feito. Logo, surge a necessidade de analisar em que medida
este estigma de adolescente infratora permeia seu autoconceito. Assim, é preciso observar o
que acontece no interior dessas instituições que explicam a substituição da identidade do
indivíduo por uma identidade estragada no lugar daquela.
O objetivo foi compreender as reais consequências, em termos de subjetividade, da
adolescente submetida à privação de liberdade. Se de um lado, a Convenção Internacional
dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente ensejaram a doutrina da
proteção integral, que idealiza crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e, por isso,
veem a internação como medida excepcional decorrente da prática ato infracional, de outro,
põe-se em dúvida essa pretensão, dada a privação da liberdade a qual a juventude é
submetida.
É sobre a realidade dessa medida que se passa a debruçar.
2.

CRIMINALIZAÇÃO, PRISONIZAÇÃO E ESTIGMATIZAÇÃO
As trajetórias dessas adolescentes concedem pistas do que se poderia definir como o

contrassenso do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se de um lado, em que “em nome
dos direitos da infância e juventude”, visa-se promover a adolescência, de outro, as “medidas
socioeducativas graves”, promovem o confinamento daqueles considerados “perigosos”, isto
é, uma ameaça à sociedade. Como pode se pretender que a pessoa seja reinserida no meio
social quando durante um bom tempo de sua vida ela se viu privada de tudo aquilo que a
cerca no momento em que sua liberdade lhe é restituída? E mais, como esperar dela
comportamentos sociais se ela passou tempo sendo identificada como anormal?
Em realidade, a internação, mesmo constituindo medida privativa de liberdade, não
poderia dispensar o contato com o mundo externo, pois a internação que privilegia o
isolamento se demonstra inadequada (JESUS, 2006), uma vez que a troca de experiências
positivas e a vivência comunitária são essenciais para essa reintegração do adolescente à
sociedade.
O que acontece, na verdade, é que, em nome da “proteção integral”, ao longo do
cumprimento da medida de internação, os adolescentes em conflito com a lei são colocados
em “masmorras especializadas” (ROSA, 2011, p.321), eufemisticamente chamadas de
“estabelecimentos educacionais”, tendo seus direitos desrespeitados diariamente. Os direitos
fundamentais dessas adolescentes são frequentemente relativizados em nome de uma
pretensa socioeducação, desejando-se “reinserir” essas jovens no convívio social fora dos
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muros das Unidades de Internação, contudo não se preocupando com o impacto subjetivo
causado por essa medida “socioeducativa” na autopercepção da adolescente.
Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a medida de internação contribui
substancialmente para a construção do estigma de “criminosas” pelas adolescentes a ela
submetidas, quando do impacto negativo da absorção deste rótulo nas suas subjetividades.
Para tanto, procura-se analisar a construção social da criminalidade à luz da teoria da reação
social, ou labeling approach.
A criminologia crítica veio mostrar que é impossível estudar a criminalidade sem levar
em consideração que o desvio e a criminalidade são qualidades atribuídas a determinados
sujeitos por meio dos mecanismos oficiais e não-oficiais de definição e seleção. Neste sentido,
a criminalidade seria nada mais que um status social que caracterizaria o indivíduo somente
quando lhe é atribuída com êxito, pelas instâncias que detém o poder de definição, a etiqueta
de desviante ou criminoso. Em consequência, as possibilidades de resultar etiquetado
encontrar-se-iam desigualmente distribuídas, uma vez que, dentro da população total, a
minoria criminal escolhida reflete a desigualdade social. (ANDRADE, 2003)
O efetivo comportamento dos indivíduos, por si só, não caracterizaria condição
suficiente para o processo de criminalização, isso porque as variáveis de definição da etiqueta
de criminoso se encontram nas relações de poder e determinados indivíduos, pertencentes a
certos grupos sociais e representantes de certas instituições, são dotados do poder de
definição, ou seja, do poder de estabelecer quais crimes e quais pessoas devem ser
perseguidos. (BARATTA, 2002). Por isso, é mais apropriado falar da criminalização e do
criminalizado do que falar da criminalidade e do criminoso, pois o caráter criminal de uma
conduta e a consequente atribuição de criminoso ao seu autor dependem dos processos
sociais de “definição”, que atribuem tal caráter a esta conduta, e de “seleção”, que etiquetam
um autor como delinquente, pois uma conduta não é criminal “em si”, nem seu autor é um
criminoso por concretos traços patológicos de sua personalidade. (ANDRADE, 2003)
Essas instituições, além de organizações formais, constituem sistemas sociais
informais, com seus códigos de comportamento bem definidos pois, ao serem afastados do
contato com outros adolescentes de sua idade que não tiveram contato com o sistema
infracional, são expostos a um “código de valores interno”, cuja aceitação facilita a sua
adaptação à vida dentro da instituição. Assim, os novos membros assimilam as regras e a
cultura geral da comunidade, tal processo é denominado Prisonização. (GOMIDE, 1988)
Ao impacto que este etiquetamento causa na identificação pessoal do indivíduo, dá-se
o nome de estigma. Atualmente, o termo estigma é utilizado para caracterizar algo de mal, um
atributo profundamente depreciativo, uma ameaça à sociedade, isto é, a imagem está
deteriorada por uma ação social. Ou seja, o estigma é um atributo que produz um amplo
descrédito na vida do sujeito e, para os indivíduos estigmatizados, a sociedade reduz as
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oportunidades e não os atribuem valor, promovendo a perda da identidade social por uma
identidade deteriorada. Ou melhor, esse “defeito” atribuído pelos outros, que ele incorporou,
o faz, em alguns momentos, concordar que ele, na verdade, seria inferior do que realmente
deveria ser. (GOFFMAN, 1988). Afinal, o estigma não deixa de ser uma forma de neutralizar
aquele indivíduo, melhor dizendo, quando se estigmatiza alguém, diminui-se camufladamente
o seu valor. (BACILA, 2014).
Ser apanhado e marcado como desviante tem consequências muito importantes para a
participação social e autoimagem do indivíduo, especialmente uma mudança drástica em sua
identidade pública, uma vez que cometer o ato impróprio e ser apanhado confere-lhe um novo
status, pois ele revelou ser um tipo de pessoa diferente do que supostamente era. Desse
modo, a identificação desviante torna-se dominante, já que a detenção por um ato desviante
expõe a pessoa a vir a ser encarada como desviante ou indesejável nos demais aspectos,
sendo capaz de infringir também outras regras importantes, de forma que a identificação
desviante acaba se tornando mais importante que as outras. (BECKER, 2008)
Entra-se aí no conceito de “role-engulfment”, que significa que a função de delinquente
passou a assumir prioridade na carreira do desviante, de modo que toda a sua experiência
tende a polarizar-se em torno deste papel. (DIAS; ANDRADE, 1997). Segundo este conceito,
as pessoas tornam-se presas ao papel de desviante, como um resultado do que os outros lhe
dizem respeito em termos de sua identidade estragada. Na medida em que as pessoas se
referem ao indivíduo mais em termos de seu status desviante do que em termos de status
socialmente aceitável, o status desviante se torna mais saliente. Trata-se de um processo
cumulativo, no qual a pessoa resulta tão mergulhada nesse papel desviante que lhe é
atribuído, que passa a se definir tão negativamente quanto os outros a definem. (PFUHL;
HENRY, 1993)
A opção pela visão de Goffman deve-se à preocupação que dispensou o autor à
compreensão do cotidiano dos indivíduos em suas relações interativas, analisando as
estratégias que pessoas usam em seus cotidianos para representar algo de seu objetivo.
(GOFFMAN, 2011b). O autor pretende compreender o modo pelo qual as pessoas orientam
suas ações no cotidiano, atribuindo sentidos aos contextos. Como tributário da tradição
interacionista, em que “o processo social não é uma interação imaginada de forças invisíveis
ou um vetor estabelecido pela interação de múltiplos fatores sociais, mas um processo
observável de interação simbolicamente mediada” (MEAD, 1934, p. 28), Goffman procura
estudar a vida social descrevendo os aspectos que constituem um quadro de referência do
agir humano (interpretado, metaforicamente, como uma peça teatral) que pode se reproduzir
em qualquer ambiente. (GOFFMAN, 2011b)
Para Goffman, as pessoas atuam como atores em um palco, vestidas por
representações e máscaras (fachadas), de onde comunicam à plateia algo que desejam, seja
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de forma verbal ou não verbal (CORRÊA, 2001). Isto tudo porque, considera, na trilha
interacionista, que o self

5

– a visão que cada pessoa tem de si é construído a partir das

interações com os outros, de modo que, a forma pela qual cada um se percebe é, em parte,
função de como os outros a percebem.
Isto é, a fenomenologia e do labeling vai indicar que nós somos a atitude do outro,
formamos a consciência de nós mesmos a partir da interação social, observando o modo
como os outros nos tratam. Nós incorporamos a atitude dos outros, uma questão que a
criminologia se inspira.
É a investigação desse conteúdo que será explicado a seguir.
2.1 DA TEORIA À PRÁTICA: UM MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO.
É necessário esclarecer que a minha pretensão foi realizar observações etnográficas no
interior do local escolhido como campo de pesquisa. Com isso, explico que, por não possuir
formação antropológica, não possuo a ambição realizar um estudo etnográfico dotado de
sofisticação metodológica própria dos profissionais da área das ciências sociais, mas sim
realizar uma pesquisa sociojurídica, como sugere Luciano Oliveira (2015).
A pesquisa sociojurídica diz respeito, portanto, a uma pesquisa realizada por alguém que
pretende ir além da pesquisa estritamente jurídica, desejoso de fazer uma pesquisa
sociológica. Contudo, tendo o devido cuidado em obedecer aos protocolos mínimos do que
significa fazer uma pesquisa, e não apenas uma “crítica social”. Deste modo, é entendida
como “uma pesquisa de natureza sociológica, de base empírica, tendo o direito por objeto“,
sendo-lhe adequada, então, o que o autor denomina de “uma metodologia de baixa
complexidade”. (OLIVEIRA, 2015, p. 170) O que, de maneira alguma, pretende diminuir a
importância da contribuição das pesquisas “de baixa complexidade”, mas sim reconhecer as
limitações que a formação jurídica impõe, e que se refletem, principalmente, na necessidade
do empréstimo das metodologias das ciências sociais.
Neste sentido, a observação etnográfica, realizada no período de dois meses, aliada
às entrevistas livres resultaram na análise do contexto enquanto fator de interferência na
dinâmica social. Buscou-se, assim, compreender a realidade da socioeducação no âmbito
subjetivo das adolescentes e a relação que estas estabelecem consigo mesmas e entre si.
Assim, o principal alicerce da etnografia está assentado na busca pela compreensão
das particularidades, afastando-se do campo das universalizações e generalizações.
(PEIRANO, 1995). Sendo assim, graças a essa amplitude de análise trazida pela etnografia,
será possível analisar não só o objeto de estudo em si, mas também todo o contexto que o
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cerca. Aliada à observação participante, na medida em que a pesquisadora interage com as
pesquisadas, as informações trazidas pela observação participante são de grande valor para
a incorporação do contexto de sua produção. (MINAYO, 2013, p. 66)
O termo etnografia vem sendo usado para definir um estudo de fenômenos
antropológicos a partir de uma pesquisa em que o investigador participa ativamente no campo
objeto da análise, e devido a isto que a etnografia está diretamente ligada à observação
participante. (ESTEVES, 1998). Com um caráter preponderantemente qualitativo, a
etnografia, metodologia bastante utilizada nas pesquisas em ciências sociais, permite captar
determinados aspectos da dinâmica das relações urbanas que passariam despercebidos às
visões estatísticas, focadas preponderantemente em números. (MAGNANI, 2002)
O objetivo principal é buscar entender o que as adolescentes apreendem ao
perceberem o que acontece em seus mundos a partir do início do cumprimento de uma
medida socioeducativa de internação e até que ponto isso vai interferir interna e externamente
em suas vidas e em suas percepções sobre si mesmas.
3.

DA

MORTIFICAÇÃO

DE

SUBJETIVIDADES

À

PADRONIZAÇÃO

DE

COMPORTAMENTO PARA RETORNAR AO “MUNDÃO”: A CRIAÇÃO DE FACHADAS
A pesquisa de campo, efetuada no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE
Santa Luzia), unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE, localizado
na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, foi realizada no decorrer da atividade de extensão
de confecção do Fanzine (mistura de gibi com revista artesanal), coordenado pela segunda
autora e promovida pelo Grupo Asa Branca de Criminologia, da Universidade Católica de
Pernambuco - UNICAP. Consistiu num trabalho de recorte e colagem, além de desenhos e
pinturas realizadas pelas adolescentes, com a finalidade de, ao final, confeccionar as revistas,
que foram expostas e vendidas na 13ª Semana de Integração Universidade Católica e
Sociedade (http://www.unicap.br/siucs/), e cuja renda obtida foi repassada em favor das
próprias adolescentes.
As visitas foram realizadas uma vez por semana, por um período de quatro meses e,
à medida em que houve interação com as adolescentes, foi possível aferir o grau de estigma
que elas absorveram no transcorrer da medida de internação. Contudo, demonstrou-se, além
do grau de estigma absorvido também o grau do estigma atribuído pelos funcionários da
FUNASE para com as adolescentes e também delas entre si influenciam em suas percepções
sobre si mesmas.
A estrutura do CASE Santa Luzia é, aparentemente, de uma casa, porém repleta de
grades, com um muro bastante alto, e com arame farpado no topo, caracterizando a criação
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de um pequeno mundo. (GOFFMAN, 1999), contando, atualmente, entre chegadas e partidas,
com aproximadamente 30 adolescentes em seu interior.
É complicada a relação entre as adolescentes e os agentes socioeducativos (ASES).
Elas os acusam de restringirem-nas a ficarem dentro dos quartos, trancadas, e quietas, que
não façam barulho, não gerem tumultos.... Em contrapartida, eles acusam-nas de serem
“rebeldes” ou “complicadas”...
Conforme se demonstra abaixo, pela transcrição da fala de uma adolescente e da fala
de um funcionário, respectivamente:
A: “Eles quer que nós fique calada, não faça nada, porque eles num quer ter
trabalho.”6
F: “Olhe, não vai dar pra fazer a atividade lá em cima hoje não. Elas tão muito
agitadas, só querem ficar ouvindo som alto e tão fazendo faxina.” 7

Devido aos atritos entre algumas adolescentes, o policial do plantão organiza-as de
maneira que as que têm truco8 não se cruzem ou tenham o mínimo de contato possível.
Separando-as rigidamente por quartos de acordo com a “gravidade” de cada uma. Segundo
ele: “Com tudo elas querem criar problema. As dos quartos 4 e 5 são as mais complicadas”9.
A imagem que os policiais, ASES e também a equipe técnica têm das meninas é de
que elas são “complicadas” e eles realmente as tratam como criminosas. Por diversas vezes
chamavam nossa atenção para que não perdêssemos de vista os materiais que levamos para
fazer os Fanzines. Certa vez, um funcionário chamou uma das autoras, reservadamente, para
me dar um “conselho”:
Olhe, eu trabalho na FUNASE há mais de 10 anos e vou lhe dizer uma coisa.
Não me entenda mal não, eu falo isso pro bem de todo mundo. Quando vocês
levarem lápis de cor, caneta, tesoura, cola, contem tudo que vocês estiverem
levando pra dentro da casa, porque essas meninas são fogo, e se der vacilo,
elas pegam mesmo, que você nem percebe 10.

Devido ao uso de tesouras nas atividades, os funcionários e os agentes ficam bastante
vigilantes para que nenhuma dessas tesouras fosse parar dentro dos dormitórios das
meninas, recomendando que as mantivéssemos sempre no nosso campo de visão: “Vocês já
contaram quantas tesouras têm aí? Discretamente, faça isso pra mim, por favor”11.

Adolescente A.C.
Diário de campo 03 de outubro 2015.
8 “truco”: atritos entre as adolescentes.
9 Diário de campo 19 de setembro 2015.
10 Diário de Campo 25 de setembro de 2015.
11 Diário de Campo 19 de setembro de 2015.
6
7
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Como se percebe, há uma contradição evidente da execução da medida
socioeducativa em meio fechado: de um lado, estimulá-las à vida responsável, de outro, vigiálas, mantendo-as no recinto enclausurado - “não de se admirar que os estabelecimentos
observem uma atividade marcadamente ambígua, quando não assumem uma postura
burocratizada, ora cínica, ora hipócrita, haja vista ser impossível operacionalizar a
incoerência” (THOMPSON, 1979, p. 69).
Como os supervisores mantêm contato com o mundo externo (o que não fazem os
internos) a definição prévia de cada um para o outro grupo é formada por estereótipos
diferentes. Para as adolescentes, a equipe técnica e os agentes socioeducativos têm
conotações diferentes ao passo que para os funcionários em geral, as adolescentes são hostis
e culpáveis e estão sempre erradas, sentindo-se, portanto, superiores e corretos.
Esse caráter binário impede qualquer mobilidade entre os estratos, restrição na
transmissão de informações, conservando os estereótipos antagônicos, confirmando os
mundos sociais e culturais diversos, a ponto de a equipe técnica confundir-se com a instituição
(GOFFMAN, 1987) e as adolescentes com a ideia de erro e maldade.
Ou seja, se são perigosas, se existe uma barreira com o mundo externo, como realizar
atividades fora da unidade com elas? Do fim ao cabo a instituição não substitui uma cultura
específica, mas afasta oportunidades de comportamentos e leva ao fracasso do
acompanhamento das mudanças sociais. Esse processo de desculturamento (GOFFMAN,
1987) distancia o internado, incapacitando-o para enfrentar os aspectos do cotidiano, levandoo à aquisição de outra cultura.
Enfim, a identificação à condição de “em conflito com a lei”, desviante, criminosa, altera
o destino social das adolescentes e a socioeducação é o caminho destas mudanças. Porém,
como se vê, não mudanças positivas, afinal a barreira com o mundo externo implica
questionar: como poder falar em participação e desenvolvimento de potencialidades?
Já em relação à equipe técnica, esta é composta por psicólogo, assistente social,
pedagoga e advogado da FUNASE. São eles que elaboram os relatórios ou pareceres
técnicos que serão enviados ao juízo da Vara Regional da Infância e Juventude, o qual,
baseado nesse relatório, decidirá sobre a permanência ou a liberação da adolescente em
medida de internação.
O tratamento da equipe técnica para com as adolescentes é nitidamente mais
carinhoso do que o dispensado pelos ASES, pois para elaborarem os relatórios em que
opinarão pela manutenção ou não da medida de internação, os psicólogos e assistentes
sociais necessitam que as adolescentes lhes depositem confiança. Então, para despertarem
essa relação de confiança para com as adolescentes, eles as chamam por apelidos
carinhosos, falam com a voz mais branda e suave, sem a entonação mais autoritária
empregada pelos ASES, que são os responsáveis por manter a “disciplina” dentro da unidade.
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Aqui, também se percebe uma diferença do relacionamento e do tratamento
dispensado pelas adolescentes para com a equipe técnica, pois aquelas sabem que
dependem dos relatórios elaborados por esta para poderem retornar ao mundão. Nesse
contexto, nota-se uma espécie de jogo. As meninas tratam melhor a equipe técnica com o
objetivo de terem seus relatórios favoráveis à liberação, enquanto a equipe técnica tenta
manter uma relação de confiança com as adolescentes para aferir se elas estão em condições
de retornar ao convívio social.
A noção de mundão pode ser considerada apenas como o “mundo externo” aos muros
da unidade de internação, mas o mundão também pode ser encarado como o lugar da
liberdade, das amizades, das possibilidades de interação e de ser vista/percebida enquanto
pessoa capaz de se virar, e não apenas como “presa”.
Melhor demonstração de como a criação, pelas adolescentes, dessa “fachada” é
necessária, é o fato de que houve uma exposição dos Fanzines confeccionados na UNICAP,
mas a então Diretora da Unidade de Internação apenas permitiu a ida de três adolescentes
por turno, quando mais de vinte adolescentes haviam participado assiduamente da atividade.
Contudo, o mais relevante reside no fato de que a ida das adolescentes estava
condicionada apenas àquelas que demonstrassem o melhor comportamento, melhor dizendo,
apenas puderam representar o CASE na UNICAP aquelas meninas que encenassem o
melhor “papel” de comportadas. Fica claro, então, o incentivo para que as adolescentes abram
mão de suas subjetividades com a finalidade de obter benefícios, nesse caso, ver o mundão.
Com o intuito de conseguirem benefícios como sair para o mundão, seja para realizar
os cursos profissionalizantes, seja para realizar as atividades de apresentação do Fanzine na
UNICAP, as meninas vestem uma “máscara”, e sabem que têm que se “comportar” da
maneira como os ASES querem, caso contrário, não conseguirão sair, o que para elas é uma
grande conquista. Assim, ao instituírem essa fachada, as adolescentes tentam se “moldar” ao
desejo dos agentes socioeducativos. Assim, como numa espécie de palco, as adolescentes
representam papéis, ao criarem uma fachada, tentando se encaixar no comportamento
esperado para elas, com o intuito de conseguirem tais benefícios. (GOFFMAN, 2011a)
Para Goffman, a fachada é um equipamento expressivo, de uso consciente ou
inconsciente, que traz um tipo de padronização característico e peculiar. Seria então uma
espécie de “valor social positivo” que uma pessoa reivindica para si mesma durante um
contato particular (GOFFMAN, 2011b). Neste caso, mais especificamente, a fachada seria,
assim, o comportamento padronizado adotado pelas adolescentes, atendendo às
expectativas da equipe técnica, com o objetivo de serem liberadas mais rapidamente de suas
medidas socioeducativas de internação.
Goffman (2011b) utiliza-se da metáfora da atuação teatral para expor as estruturas
que o homem emprega quando da interação com o outro, ao tentar induzir as impressões que
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as outras pessoas possam ter dele, então, empenha-se em desenvolver um papel, segundo
o qual guiará suas ações, para alcançar o que deseja obter. A fachada seria desempenhada
pelo indivíduo para impressionar àqueles que estão observando a representação do seu
papel.
Consequentemente, o custo de toda essa encenação é alto para essa adolescente,
uma vez que, ao fazer o papel de comportada com o intuito de receber benefícios como
saídas, ela está cada vez mais mortificando seu eu, sua subjetividade, adentrando num
padrão, para “ser aceita”.
Enquanto isso, aquelas que resistem a essa padronização de comportamento são
tidas como “rebeldes”, “complicadas” ou “perigosas”, e acabam não obtendo os benefícios da
saída, bem como outros, e quiçá, acabam levando mais tempo no cumprimento da medida de
internação, já que um dos critérios mais relevantes para que recebam um relatório favorável
é que demonstrem um comportamento esperado pela equipe técnica.
As meninas dizem que é horrível estar em medida de internação e chamam de prisão.
Dizem que os ASES não gostam delas e que não deixam elas fazerem nada. Querem que
elas fiquem trancadas no quarto o dia inteiro, não querem que elas fiquem no espaço de
visitas, não façam barulho, não brinquem, não criem qualquer tumulto... enfim, elas não
podem ser o que são: adolescentes!
Certo dia, antes de as atividades do Fanzine terem início, foi possível ouvir uma
adolescente12 pedindo incessantemente ao policial para tomar seu “banho de sol”,
característica inconfundível do regime prisional fechado. Outra reclamação das adolescentes
é que não possuem bebedouros no interior da casa e elas precisam ficar chamando os ASES
para levarem-nas água, o que caracteriza uma total retirada da autonomia, característica
marcante dos regimes privativos de liberdade. (GOFFMAN, 1999)
Logo, percebe-se que dentro da casa as meninas não têm livre locomoção. Ficam
separadas por grupos nos quartos, que mais se assemelham a celas, cada um com seu
banheiro, mas todos com as grades trancadas com cadeados. A locomoção entre os
pavimentos também não é livre, pois estes também são separados por grades e cadeados.
Em outro dia, ao chegar, foi possível perceber uma movimentação diferente, uma
ansiedade pairava sobre um grupo de 4 adolescentes. Elas estavam na expectativa de seus
relatórios, para saber se seriam liberadas ou se iriam “pegar manutenção”13. Nesse dia, todas
as sentenças aguardadas vieram pela manutenção da internação, e as expectativas se
transformaram em aceitação: “Tou mais do que conformada. Tou aqui há 1 ano e 8 meses e

Adolescente E.T.
“pegar manutenção”: manutenção da medida socioeducativa por mais um determinado período de
tempo.
12
13
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já sabia que ia pegar manutenção. Peguei mais 6 meses de pena porque fui presa por
latrocínio”, disse uma interna14.
Retomando a fala da adolescente acima transcrita, ressalte-se o termo utilizado pela
adolescente para se referir a si mesma: “presa por latrocínio”. Essa característica é comum à
grande maioria das adolescentes entrevistadas.
No decorrer de uma dinâmica de mímica, quando do sorteio da palavra “serenata” a
ser simulada através de gestos, uma das adolescentes se manifestou: “Isso né coisa de
bandido não!”.15 Outro exemplo disso foi quando, no desenvolvimento da primeira atividade
do Fanzine, cujo tema a ser abordado era: “Meu (minha) melhor amigo (a) é...” Ao se referir à
sua melhor amiga, que estava no mundão, uma das adolescentes se pronunciou16: “ela não é
errada não”, ou seja, a sua amiga não é errada (porque não está lá), mas ela (por estar
interna), o é.
Em outra ocasião, quando se começou a dividir as meninas em dois grupos, um
ficando na parte do deck e a outra num grande terraço no segundo andar da casa, a fim de
agilizar e facilitar o trabalho de montagem dos Fanzines, e também seguindo orientações dos
funcionários da casa, para “evitar tumultos”, uma adolescente se indignou: “porque elas ficam
lá embaixo e eu fico presa aqui em cima?”17.
É bastante visível nas adolescentes como elas absorvem essa imagem de que “são
erradas” e de que entraram para o “mundo errado”18, por isso estão na “prisão”, termo como
se referem constantemente à medida de internação. O impacto da medida de internação em
suas autopercepções se revela na desvalorização com que se referem a si mesmas.
Ao se referirem ao Centro de Atendimento Socioeducativo como “prisão”, à medida de
internação como “pena”, a si mesmas como “presas”, as adolescentes demonstram
claramente como absorveram o papel de “criminosas”. É a clara manifestação do roleengulfment. (ERIKSON; ERIKSON, 1957, p. 15-23)
Assim sendo, o papel de delinquente passou a assumir primazia na carreira da
adolescente, de modo que toda a sua experiência e referências a si mesmas tendem a
concentrar-se em torno deste papel. (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 351) É, de certa maneira,
como elas tivessem se tornado presas ao comportamento de desviante, como uma
consequência do que os outros lhe dizem respeito em termos de sua identidade estragada.

Adolescente G.S.
Adolescente E.P
16 Adolescente E.P.
17 Adolescente E.P.
18 “mundo errado”: cometer atos infracionais.
14
15
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ao fato de que as pessoas com as quais as adolescentes convivem (agentes
socioeducativos, equipe técnica) reportam-se a elas mais em termos de seu status desviante
do que em termos de status socialmente aceitável, dão maior relevância ao status desviante,
fazendo com que a própria adolescente desacredite em si mesma. Trata-se de um processo
cumulativo, no qual a adolescente termina tão mergulhada nesse papel desviante que lhe é
imposto, que passa a se definir tão negativamente quanto os outros a definem.
Na medida em que se autorrepresentam como “bandidas”, é a clara manifestação de
que o papel de delinquente assumiu o primado e assim se iniciou a carreira infracional. Neste
sentido, pronunciou-se em consonância quando, em conversa com uma adolescente, esta
confidenciou: “Entrei aqui por tráfico, aí passei sete meses e fui pro mundão, aí fui inventar de
roubar, e vim parar aqui de novo”19.
Ao serem submetidas pelas cerimônias degradantes de passar por um processo,
culminando em sua internação numa instituição fechada, as adolescentes têm fortemente
atingida sua autoestima, acarretando na perda de sua identidade e na perda de seus valores
e pertences, pois a sua identidade prévia será substituída pela imagem de delinquente que
lhe fora atribuída e que absorveu.
Ou seja, de tanto ouvirem que são “complicadas” ou “perigosas”, as adolescentes
passam a se definir tão negativamente quanto os outros as definem. Então, encontram-se tão
mergulhadas no papel de desviantes que lhes foram atribuídos, que o processo de
estigmatização se torna cumulativo.
Desta feita, ao passo que a pessoa estigmatizada, quando internaliza aquele estigma,
aceitando o rótulo e passando a assumir o papel que dela se espera, passa a desenvolver
sua carreira criminal, participando de outros delitos, já que não lhe resta outra alternativa
senão incorporar a identidade delinquente que lhe foi dada.
A conclusão que se impõe é de que depois da medida de internação (que segundo o
ECA teria propósito educativo), a identidade da adolescente jamais será a mesma. Ao ser
apreendida e “encarcerada”, afeta-se drasticamente a autoimagem dessa adolescente, de
forma tal que quase todas as referências que as internas fazem sobre si mesmas envolvem
os termos “presas”. Isto é, na medida em que a adolescente, degradada pelo processo de
estigmatização, se conforma com o estigma, quando da vivência na unidade de internação,
instituição total por natureza, passa a assumir o papel que dela se espera.
Ao passo que a total retirada de sua liberdade elimina sua individualidade, com o
objetivo de neutralizá-la. Ocorre que, quando esta identidade deteriorada toma o lugar da

19

Adolescente K.
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identidade que o indivíduo possuíra anteriormente, ele está aniquilando o seu eu, o que
acarreta na mortificação da pessoa e no abandono da sua autonomia pessoal. Desta maneira,
segundo Goffman, o início da derrota do ser humano configura-se quando o processo de
estigmatização se cumpre “com sucesso”, como uma profecia-que-cumpre-a-si-mesma.
(GOFFMAN, 1999, p.16)
É de se considerar ainda que, apesar de as medidas socioeducativas terem uma
fundamentação educacional-pedagógica, faz-se necessário a indagação no sentido de sobre
qual perspectiva elas assumem essa finalidade, se de manutenção e perpetuação de uma
ordem já dominante, que atue como forma prematura de controle social das camadas mais
pobres, ou se de fato trazendo uma perspectiva emancipatória às adolescentes. E, analisando
a realidade brasileira no tocante as condições as quais os jovens estão submetidos,
principalmente quando estão sob a tutela total do Estado, é de se perceber que a perspectiva
adotada é muito mais a de segregação, marginalização e opressão.
Ao adentrar em uma instituição total, como é o caso de um Centro de Atendimento
Socioeducativo da medida de internação, que é, por sua natureza, privativa de liberdade,
pretende-se atingir o objetivo da socioeducação. Porém como isso seria possível? Com o
desejo de se livrar daquele encarceramento o mais rápido possível, a adolescente acaba por
desenvolver um papel, no qual segue o roteiro estipulado pela instituição, personificada em
seus funcionários, e, com isso, termina tendo o seu eu paulatinamente mortificado.
Diante desse contexto, agora mais do que nunca, o termo “medida socioeducativa”
aparece como algo extremamente inapropriado, quer porque essa medida de “socialização”
ocorre por meio da segregação do próprio convívio social, quer porque o viés educativo é
inexistente. A socioeducação supostamente pretende preparar a adolescente para ser
reinserida no convívio social, porém é inviável sequer imaginar como esse resultado seria
obtido, dado que a medida de internação priva a jovem de sua liberdade e quer inseri-la num
“padrão” que termina acarretando a gradativa degradação de sua subjetividade.
O que se busca são melhores alternativas ao obsoleto e ineficaz modelo de
encarceramento que ainda vigora no ordenamento jurídico, demonstrando que a lógica do
“aprisionamento”, mesmo que com a nomenclatura “socioeducativa”, a qual discursa que priva
a pessoa de liberdade com a intenção de posteriormente devolvê-la ao convívio social, não
merece mais credibilidade, devendo ser estudadas formas de não mais aniquilar os seres
humanos que se encontram privados de sua liberdade.
Desta maneira, não tem como se dizer que a medida de internação atenda
minimamente aos princípios da doutrina da proteção integral.... Muito pelo contrário, é
assustador o abismo entre a expectativa apresentada pelo ECA e a realidade da vivência da
medida.
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Introdução1
Este paper tem como objetivo apresentar e discutir um elemento da cultura carcerária2
que tem sido muito pouco abordado pela literatura sociológica brasileira: as tatuagens cadeia.
Feitas em um momento específico da vida daquele sujeito, qual seja seu período de
encarceramento em uma prisão3, além do fato de que portar os materiais para se fazer uma
tatuagem constitui infração disciplinar4, tal prática permanece muito difundida entre os presos e
representam muito mais do que simples adornos estéticos que são inseridos na pele de seu
portador.
Importante dizer que as tatuagens podem ser definidas como “os desenhos, as colorações
e as pinturas executados na superfície cutânea, indeléveis [...], com substâncias irritantes ou
corantes, por meios mecânicos ou manuais [...]” (NETO e NAVA, 1966: 09). Para a medicina, "a
técnica da tatuagem consiste em depositar o pigmento da tinta ao longo do caminho que a agulha
percorre na epiderme até o interior da derme". (FERRAZ, 2014: 19). As tatuagens de cadeia,
objeto deste estudo, diferem-se das demais em virtude de uma característica: são feitas no
contexto prisional, muitas vezes a partir de materiais improvisados, como a fuligem extraída de
utensílios plásticos que serve para fazer a tinta de cadeia, ou então o grampo de caderno cortado
e afiado que passa a servir como agulha para “injetar” a tinta na pele.
A compreensão dos significados e motivações das tatuagens ocorreu no âmbito da
Penitenciária José Maria Alkmin (PJMA), a mais antiga do Estado de Minas Gerais em
funcionamento5. Para que isso fosse feito, ao longo dos meses de agosto e setembro de 2017 foi
empregada a observação direta da dinâmica prisional, além de entrevistas semiestruturadas com
(i) reclusos já condenados que tatuam seus pares (tatuadores), (ii) reclusos que tatuaram seus
corpos dentro de qualquer unidade prisional, (iii) reclusos que possuem tatuagens, mas que não
foram feitas na cadeia e (iv) reclusos que não possuem qualquer tipo de tatuagem.
A hipótese de pesquisa que orienta o trabalho é a de que as tatuagens de cadeia são marcas
que têm como propósito orientar a interação entre os presos no ambiente prisional; elas funcionam

1

Os dados apresentados neste paper são parte da pesquisa “Quem são, como vivem e com quem se
relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, financiada pelo CNPq (processo
445545/2014-3) e realizada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública.
2
A cultura carcerária é algo muito rico, dotada de várias ramificações, sendo a tatuagem de cadeia apenas
uma delas; como exemplo, podemos destacar outros desses ramos: a língua de sinais, as gírias de cadeia e
as gambiarras de cadeia.
3
Ao longo deste trabalho os termos prisão, cadeia, penitenciária e presídio deverão ser interpretados como
sinônimos.
4
O artigo 50, inciso III da Lei nº. 7210, também conhecida como Lei de Execução Penal, classifica como
falta grave o recluso que “possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de
outrem”. Para se fazer uma tatuagem na cadeia é preciso utilizar objetos pontiagudos que são customizados
dentro das celas, sendo que tais objetos podem, em uma eventual desavença, ser usados para ferir alguém.
5
Nesse sentido, ver: http://mg.gov.br/instituicao_unidade/penitenciaria-jose-maria-alkimim, acesso em 10
de setembro de 2017.
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como métodos de informação entre os reclusos. Sendo assim, pretende-se discutir se tais espécies
de adornos corporais realmente identificam um ato social profundo dentro das prisões e então
tentar elucidar, caso a resposta seja afirmativa, se tais desenhos influenciam a dinâmica da vida
prisional, bem como se a interação dos reclusos dentro do ambiente carcerário é mediada de
alguma forma por tais marcas.
Para entendimento dos sentidos da tatuagem de cadeia na vida prisional, este paper
divide-se em quatro partes: na primeira o objetivo é apresentar a literatura sobre usos do corpo e
tatuagem, abordando a importância que o primeiro adquire para o preso enquanto seu único bem
de livre acesso e disposição no ambiente carcerário. Esta parte funcionará como uma espécie de
framework analítico, delimitando a busca pela explicação dos motivos pelos quais a tatuagem foi
escolhida como ideal de representação do pertencimento a determinados grupos no contexto
prisional. Já a segunda parte descreve a metodologia, apresentando como os dados foram
coletados, bem como seus limites e possibilidades. Na terceira são apresentados os dados
coletados sobre as tatuagens encontradas no campo de pesquisa, qual seja, a Penitenciária José
Maria Alkmin e, por fim, na última serão apresentadas as considerações finais acerca dos dados
coletados.

Sobre tatuagens e corpo: o que essas marcas corpóreas significam na prisão?
As tatuagens não são uma invenção exclusiva do ocidente e muito menos uma marca
essencialmente relacionada à contracultura, nos termos de Walter Benjamim. Os adornos
corporais transfixados, tatuados, pintados ou até mesmo vestidos auxiliam na identificação de
alguém em um tempo e lugar. Eles funcionam como mediadores simbólicos que utilizam o corpo
como acionador de status, “memórias orgânicas” como prefere Le Breton (2007: 59), e têm como
função ajudar a contextualização do indivíduo que os usa. Assim, o corpo é a materialização de
alguém, mas, ao mesmo tempo, é suporte das expressões representadas pelos adornos, os quais
comunicam identidades provisórias ou permanentes. Tais adornos na sociabilidade cotidiana de
indivíduos podem comunicar o pertencimento do sujeito a determinados grupos de referência,
mas também podem contestar a ordem social utilizando o corpo como espaço de luta.
O corpo portador de expressões ornamentais não está situado em um quadro em branco
sem qualquer ponto de referência, motivo pelo qual o contexto é algo a ser levado em
consideração, pois é ele quem irá informar ao indivíduo as formas pelas quais ele deverá se portar
e se apresentar em público, uma vez que os costumes são fluidos e o que era antes incentivado ou
tolerado pode passar a ser rejeitado e vice-versa. O que se pode afirmar é que as tatuagens existem,
e existem por vários motivos, sendo trabalho do sociólogo compreender o(s) modo(s) como esses
símbolos são instrumentalizados pelos agentes sociais e os sentidos por eles conferidos.

3

19

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Do ponto de vista sociológico, as tatuagens acionam ainda a ideia do corpo manipulável
(CALDEIRA, 2010), isto é, do corpo como um campo que pode ser objeto de várias intervenções
com vistas a marcação, a atribuição de elementos que significam pertencimento. Nesse ponto é
preciso lembrar que a corporeidade humana tem sido utilizada como instrumento para realização
das práticas da vida social ao longo de toda a história, indicativo da centralidade do corpo para a
ação humana e como fenômeno moderno de opções e escolhas.
A

tatuagem

indica

a

existência

de

um

sistema

de

comunicação

e

identificação/categorização entre os reclusos. Assim, a soma corpo, tatuagem e prisão resultam
em um diálogo simbólico do preso para com os demais membros daquela comunidade. Dentro de
uma cadeia o domínio que o recluso tem sobre si é extremamente limitado, vez que a
administração toma grande parte de sua autonomia, é a “economia dos direitos suspensos”
destacada por Foucault (2008: 15). Entretanto, o corpo é o único bem sobre o qual o Sistema
Prisional não consegue exercer domínio total; é impossível controlar a cogitação de vontades,
pode-se, no máximo, manipulá-las. No ambiente carcerário, o corpo está mais em evidência
justamente porque, de um lado, é alvo da punição estatal que cerceia o direito de ir e vir do detento,
e por outro, como já dito, é a propriedade do recluso menos sujeita a intervenções diretas pela
administração prisional, e por isso o seu uso para diversas finalidades, incluindo aí a tatuagem,
possui maior relevância. Le Breton (2004: 22) afirma que “tatuando-se, furando-se, escarificando
o seu corpo, o jovem, simbolicamente, toma posse dele e marca-o com o selo do seu controle”.
Controle e posse são termos muito significativos no contexto prisional. Sykes (1958)
afirma que o recluso possui diversas limitações em seu livre-arbítrio, com destaque para a perda
da liberdade de ir e vir6. Com a restrição de tal liberdade o recluso perde contato com sua família
e amigos, além de também perder parte de sua identidade. Goffman (1974: 23) chama de “cultura
aparente” toda a bagagem do “mundo da família” que é levada pelo interno ao chegar em uma
instituição total7. Esta bagagem consiste em práticas e crenças reiteradas pela socialização fora
do ambiente carcerário que deverão ser descontinuadas do seu repertório comportamental assim
que ele adentra na instituição. O processo de descontinuidade da cultura aparente de um interno
é marcado pelo que Goffman (1974: 24) chama de “profanações do eu” ou então “mortificação
do eu”. Tratam-se de procedimentos que vão paulatinamente retirando do recluso o papel de si
mesmo, e vão substituindo sua liberdade de atuação pela rotina institucional.

6

Evita-se falar em perda da “liberdade” tão somente. O mais correto seria falar em “liberdades” já que as
pessoas normalmente detêm uma vasta gama delas. Assim, como exemplo, temos a liberdade de expressão,
a liberdade de culto, liberdade sexual, sendo a liberdade de ir e vir uma delas.
7
Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de
tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. (GOFFMAN, 1974: 11).
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Outra limitação do livre arbítrio do prisioneiro que merece destaque é a perda de grande
parte da sua autonomia. Sykes (1958: 73) afirma que esta limitação é caracterizada pela sujeição
do interno “[...] a um vasto corpo de regras e comandos que são designados para controlar o seu
comportamento nos mínimos detalhes”8. A perda da autonomia pode ser vista como
complementar à perda da liberdade de ir e vir. Enquanto a última é responsável por enclausurar o
indivíduo dentro de um local, a primeira organiza o “como” a perda do ir e vir deve ser feita. Ela
é responsável pela gestão do tempo do recluso, determinando como, quando e onde fazer ou deixar
de fazer alguma coisa. Como uma espécie de marionete, os fios que controlam seus movimentos
são na maior parte do tempo manipulados pelo corpo administrativo do presídio.
Tais processos “enquadram” o interno nas regras da instituição e reforçam a perda da
liberdade e identidade do mesmo (GOFFMAN, 1974: 26). Com o controle absoluto da liberdade
de ir e vir do prisioneiro através de sua “mortificação do eu”, este mantém tão somente a posse
do seu corpo, e é somente sobre ele que o recluso pode executar suas manifestações de
individualidade e pertencimento. Sykes (1958: 66) chama de “sinais indicativos da degradação
do prisioneiro” condutas levadas a cabo pela administração prisional que procuram normalizar
também esse corpo como forma de ir “despindo” o detento de sua personalidade.
Diante de um quadro tão restrito, não é de se espantar que a corporeidade seja suporte de
uma expressão ornamental como a tatuagem de cadeia. Por mais que se promova a “mortificação
do eu”, suas práticas nunca irão conseguir ultrapassar esta fronteira carnal, já que ela não pode
mais ser utilizada como campo de aplicação das sanções estatais, como por exemplo a chibatada.
É possível prender alguém por décadas, privá-lo do acesso a praticamente todos os bens de
consumo, mas é impossível privar alguém do seu corpo; ele sempre estará lá, para o Estado, como
prova da permanência do recluso dentro do sistema carcerário, e para o recluso como última
instância de acesso irrestrito a algo que possa chamar de seu: ele é o único bem onde o preso pode
se esforçar para existir e se explicar.
Nesse contexto, a tatuagem se transforma em um instrumento de resistência à
mortificação do eu, um instrumento de rechaço à normalização imposta pelas regras
administrativas da prisão, uma forma de expressão de pertencimento a determinados grupos que,
por mais que o Estado queira enfraquecê-lo, não deixa de existir. É o que diz Sousa (2010: 82):
"[...] tatuar-se é uma das formas de resistência a essa sensação de imobilidade, submissão,
privação e castração da sua liberdade e incomunicabilidade com o mundo exterior".
Ressaltada a importância do corpo no contexto prisional, agora é o momento de voltarmos
nosso olhar para as tatuagens que os presos fazem ali dentro. Em um primeiro plano, é preciso
entender as motivações que levam o indivíduo a tomar a decisão de realizar uma tatuagem: afinal,
8

[...] a vast body of rules and commands which are designed to control his behavior in minute detail.
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essas são fruto de sua própria racionalidade ou resultado da pressão do grupo? Em que medida,
estamos diante do que os sociólogos consideram resultado da ação individual ou pressão da
estrutura sobre o sujeito?
Depois de tomada a decisão de realizar a tatuagem, deve-se escolher o local dessa marca.
De acordo com Silva (1991: 09), “[...] quanto mais visível uma tatuagem for [...], mais 'econômica'
ela será em termos de utilização de elementos gráficos e mais 'enigmática' ela será em termos de
seu deciframento". Em seguida, é preciso pensar nos desenhos que serão inscritos; os desenhos
mais elaborados, tais como pertencimento a determinada organização criminosa, restringem-se a
partes do corpo que podem ser escondidas pelas vestimentas, indicando assim maior “densidade”
do seu conteúdo. Assim, além da ideia de identificação, as tatuagens de cadeia dialogam com os
outros com base em um sistema de "[...] visibilidade associada à intencionalidade de informação"
(SILVA, 1991: 10).
Uma vez escolhido o local e a figura a ser tatuada, deve-se eleger o tatuador. Em algumas
unidades prisionais esses são múltiplos e variados, em outras essa atividade é realizada por apenas
um sujeito, o que significa a entrega do corpo a alguém com que muitas vezes não se tem tamanha
afinidade. Por fim, é preciso entender o que muda no cotidiano prisional com a inscrição aposta
no corpo. Afinal, ter tatuagem altera a forma como os presos interagem, marcando de maneira
indelével o pertencimento de alguém a um grupo prisional ou é apenas uma marca com a qual
todos os indivíduos que compartilham a mesma rotina se acostumam com o tempo?
Neste trabalho, procuramos reconstituir essas cinco etapas (motivação; local; desenho;
tatuador e mudança no cotidiano) que permeiam a tatuagem nas prisões a partir de um intenso
trabalho de campo na Penitenciária José Maria Alkmin.

Metodologia
Os dados analisados neste artigo resultam de um extenso trabalho de campo realizado
entre os meses de agosto e setembro de 2017 na Penitenciária José Maria Alkmin (PJMA),
oportunidade na qual o pesquisador visitou a unidade três vezes por semana (quarta a sexta), sendo
que um dia (quarta) era dedicado exclusivamente para conhecer a estrutura física da PJMA,
conversar com presos, agentes, diretores e demais servidores administrativos, bem como
acompanhar a rotina prisional.
Para compreensão de como o trabalho de campo foi organizado, em primeiro lugar é
preciso apresentar a Penitenciária José Maria Alkmin (PJMA), localizada no município de
Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Sua escolha se deu por se
tratar de uma penitenciária de grande porte (população de aproximadamente dois mil presos,
apesar de ter sido projetada para abrigar 1.100) e que acolhe em suas instalações condenados com
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sentença penal transitada em julgado em mais de um regime: fechado e semiaberto9. Tal realidade
aumenta as chances de entrevistar um recluso com mais experiência em relação às regras formais
e informais da prisão. Em síntese, como a PJMA abriga vários regimes de cumprimento de pena,
as chances de detentos com mais tempo de vivência na prisão são maiores do que em uma unidade
que acolha apenas detentos de um único regime de cumprimento de pena.
A PJMA possui dois pavilhões que se dividem em duas alas por pavilhão, totalizando
quatro alas de celas individuais com capacidade para abrigar, cada uma, 150 presos (Cinema,
Capela, Lavoura e Máxima). Os nomes das alas se justificam mais pelo passado do que pelo
presente. A primeira, Cinema, é assim chamada devido à proximidade com um cinema que existia
no segundo andar da escola da unidade, entretanto hoje o local é destinado a solenidades, cursos
e reuniões que necessitam de mais espaço para serem realizadas. A mesma justificativa é
empregada para a Capela, cujo nome é devido à proximidade com a capela da penitenciária que
ainda se encontra em uso. A Máxima era destinada aos reclusos mais insubordinados, mas hoje
com a superlotação (a unidade abriga três detentos nas celas destinadas a um) isso não é mais
critério. Por fim, a ala Lavoura era destinada aos reclusos que trabalhavam no campo da unidade,
contudo, após a construção do alojamento avançado, hoje ela também se destina aos presos do
regime fechado. Além dos pavilhões, há uma pequena ala chamada Enfermaria destinada a alojar
reclusos com problemas de saúde e/ou idosos, um alojamento interno, um anexo com cinco
alojamentos onde os presos no regime semiaberto que trabalham fora da unidade dormem e um
alojamento avançado destinado aos reclusos que ainda trabalham no campo. Abaixo uma imagem
apresentando a visão aérea da PJMA, bem como destacando o pavilhão onde o trabalho de campo
que é apresentado neste artigo foi realizado:
Figura 01 – Visão aérea da PJMA

9

Devido à superlotação do sistema penitenciário mineiro, a PJMA também abriga presos provisórios, mas
estes constituem uma parcela mínima da população carcerária.
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Fonte: Google Maps10

Uma vez dentro da unidade prisional, a primeira questão que emergiu do ponto de vista
de operacionalização da pesquisa foi como escolher os detentos que se enquadravam nos quatro
grupos de interesse, quais sejam: tatuadores de cadeia, presos com tatuagem de cadeia, presos
com tatuagens feitas fora da cadeia e presos sem tatuagem. As unidades prisionais de Minas
Gerais não anotam nos prontuários dos reclusos sob seus cuidados informações detalhadas sobre
as tatuagens que os mesmos portam. Como não existe uma listagem exclusiva indicando quem
são os presos tatuados, e muito menos quais possuem tatuagens feitas nas cadeias, para se ter
acesso a este universo o pesquisador se dirigiu ao pavilhão que abriga as alas Cinema e Capela11
e ali foi de cela em cela explicando a pesquisa para os detentos, sendo que a grande maioria
manifestou interesse12.
Feito este contato inicial, os registros penitenciários (INFOPEN) de cada um dos
interessados em participar do estudo foi anotado criando assim uma lista com breves indicações
sobre o grupo ao qual cada um pertencia. É preciso ressaltar que muitos dos entrevistados
portadores de tatuagens se encontravam em mais de um grupo de interesse, ou seja, foi muito
comum encontrar presos com tatuagens feitas tanto na cadeia como fora dela (n=9), sendo mais
raro reclusos com tatuagens feitas exclusivamente na rua (n=6) ou na prisão (n=4).
Uma vez identificados os potenciais entrevistados e feito o convite a eles, esses eram
encaminhados para a barbearia da PJMA, que se localiza na Escola Estadual César Lombroso, a
mais antiga do Estado de Minas Gerais em funcionamento dentro de uma unidade prisional. Tal
local foi escolhido para a realização da entrevista por dois motivos: proximidade com os pavilhões
da unidade, facilitando o trabalho dos agentes do Grupo de Trânsito Interno (GTI), que não
precisavam percorrer grandes distâncias para retirar os entrevistados de suas celas, e por se tratar
de um local isolado e com mínimas possibilidades de interrupção, uma vez que ficavam no local
apenas entrevistador e entrevistado com a porta fechada e trancada por um cadeado13.
Iniciadas as entrevistas com alguns voluntários da primeira listagem, o pesquisador
passou a enfrentar dificuldades com o GTI (demora para retirada dos entrevistados e falta de
comunicação entre diretoria e coordenação de equipe), motivo pelo qual passou a abordar alguns
10

https://www.bing.com/maps?q=rebeir%c3%a3o+das+neves&FORM=HDRSC4 – Acesso em
24/09/2017.
11
Tal escolha se deu pela proximidade destas com o local onde as entrevistas foram realizadas (Barbearia).
12
O acesso do pesquisador à integralidades das dependências da PJMA só foi possível graças à
disponibilidade de sua esquipe dirigente, que se interessou pelo trabalho desenvolvido e não opôs qualquer
tipo de dificuldade para acesso ao campo.
13
Este foi um ponto extremamente positivo para a realização das entrevistas, vez que o entrevistado se
sentia muito mais confortável para fornecer as informações solicitadas. Em pesquisas anteriores a esta o
pesquisador não teve a oportunidade de ficar a sós com os entrevistados, pois os agentes penitenciários
ficavam dentro da sala de entrevista ou então deixavam a porta aberta e ficam nela aguardando o final do
diálogo, o que foi prejudicial para a coleta dos dados.
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reclusos que se encontravam dentro das salas de aulas. Assim, ele apresentava aos mesmos a
pesquisa e entrevistava os que manifestavam interesse em participar. Importante destacar que as
gravações só foram iniciadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
As entrevistas foram todas individuais e semiestruturadas, sendo que as perguntas
referentes ao histórico das tatuagens foram gravadas. Dados como local das tatuagens,
significados, motivos, se existem ou não regras para se fazer uma tatuagem dentro do sistema
prisional, materiais utilizados, escolha dos desenhos, influência dos mesmos dentro da prisão,
hierarquia e existência ou não de tatuagens de gangues e/ou organizações criminosas foram
coletados. Feita a entrevista, os reclusos que apresentaram tatuagens tiveram as suas fotografadas,
sempre buscando seu anonimato. Por fim, as entrevistas foram transcritas, codificadas no software
N-vivo, juntamente com as fotos tiradas, de tal maneira que o depoimento e as imagens de cada
participante na pesquisa ficassem juntos.
Entre os meses de agosto e setembro de 2017 foram coletados 22 depoimentos, sendo que
tal número abarca os quatro grupos de interesse deste trabalho (19 entrevistas com tatuadores e
tatuados e três com indivíduos sem tatuagens). A tabela abaixo apresenta alguns dados dos
entrevistados:
Tabela 01 – Dados dos entrevistados
Nº. do
entrevistado
01

Grupo ao qual
pertence o
entrevistado14
01; 02; 03

02
03
04
05

03
02; 03
03
01; 02

36
33
43
23

06
07
08
09
10
11
12

02
03
02; 03
02; 03
03
03
01; 02; 03

Não informou
25
30
25
39
31
28

13
14

03
02; 03

30
25

15
16

02; 03
02

20
24

Idade (anos)
26

Localização das
tatuagens15

Nº. de tatuagens

01; 02; 03; 04; 05;
09; 10
02
02; 03; 08; 09 ;10
06
02; 03; 04; 07; 09;
10
02; 03; 06
02
03
02; 07
02; 03; 04; 05
02; 03
01; 02; 03; 04; 07;
09; 10; 12
03
03; 04; 05; 07; 08;
09; 10
02; 03; 06; 10
01; 02; 03

10
01
08
02
19
05
01
02
05
04
03
18
01
09
04
04

14

Tatuador de cadeia = 01; Portador de tatuagens de cadeia = 02; Portador de tatuagens de rua = 03; Não
possui tatuagens = 04.
15
Pescoço = 01; Braço esquerdo = 02; Braço direito = 03; Mão esquerda = 04; Mão direita = 05 Costas =
06; Tórax = 07; Costelas = 08; Perna esquerda = 09; Perna direita = 10; Pé esquerdo = 11; Pé direito = 12
e Não se aplica = 0.
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29
33
20

02; 03
03
02; 03
04
02; 03; 05; 06; 07;
10
08;
20
04
30
0
0
21
04
37
0
0
22
04
50
0
0
Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

Na próxima seção serão abordados e discutidos os dados coletados na PJMA.

As tatuagens de cadeia no contexto da PJMA
Conforme já adiantado, as tatuagens de cadeia não são simples adornos estéticos, elas
servem como expressões de pertencimento a determinado grupo, ideologia, gangues e formas de
viver. Compreender o diálogo simbólico promovido pelos corpos tatuados nas cadeias ou, como
prefere dizer Demello (1993: 12), “corpo condenado”, dentro das unidades prisionais exige que o
pesquisador se aproxime e vivencie o mais próximo possível do seu objeto de pesquisa.
Nesta sessão o objetivo é apresentar os resultados obtidos com as entrevistas e assim
reconstituir as cinco etapas anteriormente apresentadas (motivação; local; desenho; tatuador e
mudança no cotidiano), possibilitando assim discorrer sobre em que medida as tatuagens de
cadeia são utilizadas para organizar as mais diversas situações de convivência entre os reclusos.
Paes e Ribeiro (2014: 14) chamam de “catálogo de regras” as maneiras pelas quais as pessoas
pautam suas ações em determinados contextos, fazendo assim com que suas condutas pareçam de
certa forma ordenadas.
Em relação a esta pesquisa, a expectativa principal é a de que as tatuagens de cadeia façam
parte deste catálogo e sirvam de alguma forma para a construção da rotina dos reclusos. Sem
dúvidas eles fazem uso de inúmeros outros recursos, como por exemplo, as gírias e língua de
sinais; assim, será lançado um olhar sobre todo o sistema de convivência entre presos, mas o foco
será exclusivo em um recurso e seu(s) possível(eis)/esperado(s) papel(eis) na prisão: a tatuagem
de cadeia. Os dados obtidos através das entrevistas realizadas na PJMA (alas Cinema e Capela)
apontam para diferentes categorias de tatuagens, motivações para se fazer uma dentro do sistema,
escolha dos desenhos que serão feitos, bem como consequências para o seu portador.
O primeiro passo para se ter uma tatuagem é escolher o tatuador, sendo que nenhum dos
entrevistados apontou qualquer regra para tanto. Os dados coletados demonstram que ser um
tatuador de cadeia é visto como uma profissão dentre várias outras que se desenvolvem como
meio de sobrevivência ali dentro. A pessoa interessada em fazer uma tatuagem negocia com o
profissional o valor do desenho, que via de regra é pago com itens fornecidos pela administração
prisional (prestobarba, sabonete, chinelo, toalha, pasta de dentes) ou então pelas visitas (biscoitos,
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bolos, cigarros, cremes e doces) e então as partes decidem quando e onde fazer o adorno.
Normalmente este é feito nos dias em que os reclusos são encaminhados para o banho de sol (duas
vezes por semana, duas horas cada, sendo que nos outros dias ficam 24h nas celas e só são
retirados para procedimentos de rotina) ou então nos dias de visita (sábado e domingo), onde
ficam no pátio das 9h até as 16h.
Por se tratar de uma prática pouco difundida nos meios sociais, e consequentemente
pouco conhecida, a transcrição abaixo de um trecho de uma entrevista onde é explicado o passoa-passo de como se faz uma tatuagem de cadeia, bem como, logo em seguida, o seu esquema
explicativo, são de grande utilidade para auxiliar o leitor a compreender as demais informações
que serão trabalhadas nas páginas seguintes:
O processo é o seguinte: pega esse tubo de caneta [BIC], coloca fogo na ponta e
empurra... Deixa o clips, grampo do caderno retinho, bate ele, deixando ele retinho
igual agulha, bota fogo na ponta da caneta sem o tubo de tinta, vai formar aquela
massinha, que é o fogo que tá derretendo, dá uma batidinha no concreto pra entrar
pra dentro um pouco o plástico queimado e engata no meio certinho do tubo
queimado coloca o grampo do caderno, ao esfriar você vai modelando, modela ele
bem justinho e tal que ela fica bem fixa, e aí depois é só passar na parede ou no
ferro mesmo pra dar uma limada pra fazer a ponta na grade, formou a ponta,
beleza, a agulha já tá pronta. Formou a ponta pega-se o barbeador, bota fogo nele,
retira a lâmina, bota fogo só no cabo, ao botar fogo vai sair uma fumaça preta
mesmo, essa fumaça preta ela é armazenada debaixo do marmitex de alumínio que
a gente chama de blindada... Põe fogo no barbeador, colocar a blindada por cima,
aonde a fumaça vai entrar em contato com o alumínio e vai grudar aquele pó preto,
aquela resina, tipo um carvão mesmo, esse carvão que é a tinta, então aí queima
os dois barbeadores que é o nível certo da tinta pra pegar o pigmento, depois disso
espera um pouquinho, vira de cabeça pra cima e deixa secar no sol, de forma a
formar uma crosta, pega e raspa com uma colher um palito de artesanato, raspa
certinho aquela borra preta que fica grudada lá e tal, e aquilo vai cair no papel, o
bom é colocar na vasilha de alimentação que ela é boa, e pega o Paracetamol e vai
adicionando até ficar consistente, até a tinta ficar grossa, espessa, e você vai vendo
a textura dela, até ficar uma textura de tinta mesmo, e é isso, simples. Quando não
tem Paracetamol faz com creme de pele, mas tem pessoas que faz com óleo
mineral, até xampu eu já vi, já vi não, já ouvi comentando que colocaram xampu
na borra, mas eu prefiro com Paracetamol que é o certo mesmo, que eu já ouvi e
também não deu nenhuma coceira e nenhuma alergia. (Entrevistado nº. 03 –
Cinema/Capela).

Abaixo o esquema explicativo de como se faz a tinta e a “máquina” de tatuar dentro do
sistema:
Figura 2 – Esquema explicativo de como se faz os materiais de tatuagem dentro da PJMA
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Fonte: Entrevistado nº. 03 – PJMA – Pavilhão Capela/Cinema

Uma vez apresentada como é feita a tatuagem no contexto prisional, o que é
absolutamente distinto da forma como essa prática se realiza nos estúdios16, a primeira categoria
de relevância para entendimento da função da tatuagem no contexto prisional é o lugar em que
ela é aposta. Figuras no rosto, cuja dissimulação é impossível, representam marcas mais profundas
do que tatuagens na barriga, que podem ser facilmente escondidas com uma camisa. Sobre a
visibilidade das mesmas, alguns entrevistados disseram se arrepender das que fizeram dentro do
sistema prisional, vez que no entendimento deles elas não são esteticamente apreciáveis. Quando
questionado se alguma vez na vida teve vontade de fazer uma tatuagem dentro do sistema, um
entrevistado respondeu:
Já. Dentro da prisão eu arrependo demais! Eu fiz eu tinha… 18 anos essa tatuagem
que eu tenho. Aí agora com 23, se eu pudesse voltar atrás eu não fazia. Porque foi
tudo no impulso… você tá ali numa cela… a maioria das celas ali pra baixo é 15,
20 [pessoas por cela]… então você tá ali, você faz… você fica com aquele “dão”,
16

Em um estúdio profissional o tatuador utiliza materiais descartáveis e os que são reutilizados, como por
exemplo o maquinário, é higienizado na autoclave. O procedimento é o seguinte: a tinta, normalmente
vegetal, é colocada em um pequeno recipiente descartável onde o tatuador irá inserir de tempos em tempos
a(s) agulha(s), esta(s), também descartável(eis), possui(em) diversos tamanhos para diversas finalidades
(sombreamento, espessura do traço, detalhamento das cores); as agulhas são colocadas em uma máquina
de tatuar elétrica que é acionada por uma pedaleira, o que facilita no controle da intensidade com que a
agulha será inserida na pele da pessoa a ser tatuada. O local onde a tatuagem será feita normalmente é limpo
com álcool e então passa-se um anestésico tópico contra a dor; iniciado o procedimento, este pode levar
várias horas, sendo que em alguns casos os tatuadores dividem a(s) tatuagem(ens) em sessões, tudo a
depender do tamanho e complexidade do que será feito.
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mas, todo mundo fala que ficou bom, ficou bonito, não sei o quê… e acaba que te
entusiasma a fazer mais. Aquilo lá, ali, no calor da emoção você vai fazendo. Só
que depois, você vai vê, você fez “menos”, tá com o corpo todo riscado e não tem
jeito mais. (Entrevistado nº. 05 - Cinema/Capela).

Também foi dito que ter uma tatuagem de cadeia visível no corpo piora ainda mais a
situação do recluso quando este é colocado em liberdade, isso porque o estigma da prisão, que já
é comum a grande parte dos que passaram pelo sistema, aumenta ainda mais vez que se trata de
uma tatuagem facilmente reconhecida como tendo sido feita dentro do sistema carcerário. Um
ponto em comum foi a busca por emprego formal; foi dito pelos entrevistados que portar uma
tatuagem de cadeia visível no corpo torna praticamente impossível a conquista da carteira
assinada. Assim, quanto mais visível for esta, maior o preconceito enfrentado por seu portador no
mundo extramuros, mas é importante mencionar que tal estigma restringe-se, na opinião dos
entrevistados, às tatuagens que são feitas na prisão, não sendo o caso daquelas elaboradas em
estúdios profissionais. A imagem abaixo apresenta o comparativo entre uma tatuagem feita dentro
da cadeia e outra feita em um estúdio profissional:
Figura 03 – Comparativo entre uma tatuagem de cadeia e uma tatuagem feita em estúdio
profissional

Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

A tatuagem da esquerda foi feita na mão e braço esquerdos do entrevistado nº. 19,
enquanto a da direita foi feita na perna esquerda do entrevistado nº. 12. A primeira foi feita em
um estúdio profissional, enquanto a segunda dentro da prisão. As diferenças entre as duas dizem
respeito aos detalhes dos desenhos, coloração das imagens e uso do jogo de luz e sombra.
A escolha da tatuagem que será feita também é livre, não existindo desenhos restritos ou
até mesmo proibidos.
Proibida não tem não. Tem aquela que chama a atenção, né, que muita gente faz…
Meia meia [meia], escreve lá as frases deselegante, faz desenho de satanás… Mas,
em particular assim, proibida não tem nenhuma não, não tem. (Entrevistado nº. 05
– Cinema/Capela).
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Quanto às figuras subsumidas nas tatuagens, os dados coletados mostram quatro
categorias nativas, ou seja, categorias que foram apresentadas pelos próprios entrevistados, não
foram criadas pelo pesquisador: tatuagens estéticas/moda; tatuagens de homenagem; tatuagens de
apologia e tatuagens de gangues/facções criminosas (Tabela 2).
Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados de acordo com as tatuagens que ele possui
Nº. do
Categorias das
entrevistado
tatuagens17
01
01; 02; 03; 04
02
01
03
01; 02
04
01
05
01; 02; 03
06
02; 03
07
01
08
01; 02
09
01; 02
10
01; 02
11
01; 02
12
01; 02; 03
13
01
14
02; 03
15
01; 02; 03
16
02
17
02
18
01; 03
19
01; 02; 03
20
05
21
05
22
05
Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

Para facilitar o entendimento das figuras que compõem cada um desses tipos de tatuagem
e, ainda, de que maneira esses desenhos orientam a interação entre os detentos da PJMA, foram
criadas subseções específicas para cada uma dessas categorias.

Tatuagens estéticas
Adornos categorizados como tatuagens estéticas/moda são aqueles que apresentam
desenhos e/ou escritas tidos pelos entrevistados como apreciáveis visualmente e que têm a função
precípua de embelezar e destacar seu portador. Não possuem qualquer relação com a dinâmica
prisional ou com o mundo do crime, são adquiridas como um bem de consumo qualquer e por
isso são usufruídas por seus portadores sem maiores consequências. Dentre os entrevistados que

17

Tatuagem estética = 01; Tatuagem de homenagem = 02; Tatuagem de apologia = 03; Tatuagem de
gangue/facção = 04 e Não se aplica = 05.
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apresentaram tatuagens desta categoria, as mais comuns foram gueixas, sol, tribais, dragões,
estrelas e índias.
A grande maioria destas tatuagens foi feita em estúdios profissionais, e as poucas que não
foram feitas em tais locais foram tatuadas por amigos ou pelo próprio portador, não tendo
nenhuma sido realizada dentro da prisão. Um dos entrevistados, portador de uma tatuagem feita
fora da prisão ainda na segunda metade da década de 1990, disse:
[...] a tatuagem sempre foi pra mim uma marca de você se impor de alguma forma,
tanto é que nessa época era até moda você fumar, quem fumava era colocado como
charmoso, quem tinha uma tatuagem já era colocado como "Nossa, olha aquele
cara, todo tatuado", então eu sempre fui um cara que gostava de chamar a atenção,
na época eu fiz a tatuagem porque eu queria chamar a atenção [...]. (Entrevistado
nº. 02 – Cinema/Capela).

Tal afirmativa demonstra como as tatuagens estéticas possuem estreita relação com o que
foi dito acima, ou seja, elas são produto de uma conduta voltada para o que seu portador entende
como esteticamente apreciável e nada além disso; não existe aqui uma preocupação com os
possíveis significados dos desenhos, o que interessa é fazer uma tatuagem tida como bonita, que
destaque seu portador de alguma forma. A fala de outro entrevistado deixa isso bem claro:
[...] eu pretendo fechar assim entre o peito e o braço esquerdo, não sei qual
tatuagem ainda não, mas eu pretendo fechar, porque eu acho legal sabe, nós que
somos brancos assim, fazer uma tatuagem fica destacado daquele jeito, bonito,
colorida, essas coisas, aí eu pretendo colocar tipo umas onças entrando em alguma
coisa aqui assim, no braço esquerdo [...]. (Entrevistado nº. 01 – Cinema/Capela).

Assim, o que motiva alguém a fazer uma tatuagem desta categoria é o desejo de se sentir
esteticamente apreciável diante de si e de terceiros, pouco importando os significados dos
adornos. As imagens da Figura 4 mostram traços mais detalhados e o uso de várias cores, o que
acontece muito pouco com as tatuagens das outras categorias. Além disso, os desenhos foram
feitos em locais tidos como estratégicos por seus portadores justamente porque aparecem mais no
corpo mesmo com o uso de vestimentas, possibilitando assim a maior visibilidade dos mesmos.
Figura 04 – Tatuagens estéticas
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Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

O sol, a gueixa e o dragão mais escuro foram tatuados nas pernas de seus portadores
(entrevistados nº. 03 e 12, com 33 e 28 anos respectivamente); já o dragão colorido foi tatuado na
região do braço esquerdo do entrevistado nº. 03, chegando ao bíceps e tríceps do mesmo. Verificase um grande número de detalhes nos desenhos, preocupação com sombreamento e jogo de cores,
o que não acontece nas tatuagens das categorias seguintes.

Tatuagens de homenagem
As tatuagens da segunda categoria são feitas com significados específicos; demonstram
algo que seu portador sente por alguém ou por sua religião. É comum encontrar nomes de
familiares, versos bíblicos, trechos de canções evangélicas e frases como “Mãe eu te amo”, “Amor
eterno”, dentre outras. Nelas a estética fica em segundo plano e o que mais interessa é expressar
algum sentimento. É importante destacar que tais adornos também não possuem qualquer relação
com o mundo do crime, contudo, fazem parte da dinâmica prisional.
Quando questionados sobre os motivos pelos quais alguém faz uma tatuagem de
homenagem, as palavras “solidão”; “saudade” e “tristeza” se destacaram; não foram poucos
entrevistados que relataram sentir muita falta da família motivo pelo qual fazer uma tatuagem
desta categoria se torna uma maneira de se sentir mais próximo dos seus entes queridos.
As pessoa homenageia, vamos supor, a pessoa tá presa, chegou um parente e a
escolta não tirou, quer deixar uma marca né igual eu vi vários, teve parente, teve
até pai que faleceu e a escolta não tirou, aí a pessoa foi lá e tatuou pra tá lembrando
aquela pessoa, pra tá homenageando aquela pessoa, a mãe, um irmão, um amigo,
sempre uma pessoa que marca, às vezes partiu do mundo mas mora no coração da
gente. (Entrevistado nº. 04 – Cinema/Capela).

O trecho acima mostra como tatuagens de homenagem possuem um vínculo não-estético
com seu portador, motivo pelo qual aquela não é uma preocupação. Além disso, uma tatuagem
desta categoria significa algo para seu portador, ela é uma lembrança de uma pessoa importante
em sua vida, bem como representa uma demonstração de fé. A motivação já não é mais voltada
para o embelezamento do corpo, mas sim para a materialização de um sentimento muito intenso.
As imagens da Figura 05 mostram o que foi dito acima; verifica-se duas tatuagens
religiosas e duas tatuagens com os nomes de pessoas queridas. Os traços são grosseiros e o
material utilizado não foi profissional, resultando ausência de cor em alguns pontos e relevos em
outros. Além disso o local das tatuagens não foi apresentado como muito relevante uma vez que
o que mais importa ao portador é demonstrar sua homenagem, não sendo algo a se preocupar se
terceiros terão acesso a ela.
Figura 05 – Tatuagens de homenagem
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Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

As duas tatuagens religiosas foram tatuadas nas pernas do entrevistado nº. 03, já as
tatuagens com os nomes de pessoas importantes foram tatuadas, a com o nome “Vinicios”, no
antebraço esquerdo do entrevistado nº. 06, e a com os nomes femininos (“Livia”, “Raisa” e
“Carol”) na mão esquerda do entrevistado nº. 12. Não apresentam qualquer preocupação com a
estética, grafia e tamanho das letras, assim como nas tatuagens da categoria seguinte.

Tatuagens de apologia
As tatuagens de apologia, diferentemente das tatuagens de homenagem que conectam o
indivíduo preso com afetos que foram deixados extramuros da prisão, evocam abertamente o
mundo do crime. Aqui podem ser encontradas frases como “Amor vs a guerra” e “Soldado do
morro”. Além dessas frases são comuns desenhos de palhaços, foices, morte, crânios, caveiras,
armas e demais desenhos alusivos à violência em geral18. Tatuagens de frases como “Amor só de
mãe19”; “Só Deus pode me julgar” e “Deus é o juiz” também foram classificadas como de apologia
porque todas evocam a ideia de enfrentamento e destemor. Adornos desta categoria são montados
para refletirem o que seu portador deseja mostrar referente ao mundo do crime, não existindo
regras quanto a desenhos que devem/podem ser feitos. Aqui a estética também fica em segundo
plano, pois é o momento em que o adorno fala por seu portador, mostra quem ele é ou deseja ser.
Se o cara coloca uma tatuagem, por exemplo, uma caveira com uma faca,
automaticamente ele tá querendo se ver sem camisa no [banho de] sol e o outro
cara ele já vai ter uma inteligência [...] o cara que tatua uma caveira se alguém for
mexer com ele vai saber que o cara é disposição, é uma maneira de se auto-impor
18

Apesar do palhaço aparentemente não demonstrar algo relacionado à violência, todos os entrevistados
mencionaram que ele identifica alguém que supostamente já matou algum policial.
19
Foi dito ao pesquisador no contexto das entrevistas que a frase completa seria: “Amor só de mãe, o resto
é puro ódio”.
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também, de se, o animal tem um jeito de saber se o outro animal está chegando, se
sentir ameaçado, aqui dentro é a mesma coisa, a pessoa que se tatua aqui dentro
ela tá mostrando pra quem tá vendo que "Se você vier pra cá você vai trombar
porque a disposição que você tem eu tenho". (Entrevistado nº. 02 –
Cinema/Capela).

Referidas tatuagens também indicam um “rito de passagem” para o seu portador (SILVA,
1991: 11). Quanto mais um determinado preso se tatua desta forma, então, maior seu vínculo com
sua “nova condição” de pertencente ao mundo do crime. A fala de um dos entrevistados retrata
muito bem tal rito, nela pode-se observar como ele não se identifica como criminoso, ao passo de
que “quem já é do crime” acaba por fazer tais adornos:
Na prisão, isso assim, eu não relaciono tatuagem com cadeia, sempre achei muito
feia... Quem já é do crime mesmo aí a gente ouve aí, “Ah, faz um palhaço”, “Um
Chuck” aquele brinquedo assassino, eu ouço esses pedidos pro cara fazer, mas só
que... Eu não gosto, não participo, acho isso meio que uma seita sabe, tatuar aquilo
porque é pra mostrar pra polícia que é matador de polícia, que é isso e aquilo
entendeu. (Entrevistado nº. 03 – Cinema/Capela).

O que motiva alguém a fazer uma tatuagem de apologia dentro da prisão é a
identificação de seu portador como sendo do mundo do crime, como integrante do que um dos
entrevistados chegou a denominar “seita”. Na PJMA tal identificação ficou muito clara entre os
entrevistados que portavam tais tatuagens. Alguns afirmaram coisas como “Eu sou mesmo 157”,
ou “A minha praia é ser ladrão, não tenho nada contra traficante, mas eu sou ladrão mesmo”
tinham em seus corpos tatuagens de palhaços ou dos artigos que mais gostavam no Código Penal.
É a partir do uso da tatuagem de apologia que “o indivíduo tem a possibilidade de marcar o seu
corpo de acordo com a simbologia que ele queira representar, sendo esta uma forma de exibição
de periculosidade, exprimindo um sentido de intimidação ou de poder sobre aqueles que são
considerados mais fracos" (SOUSA, 2010: 98).
Quanto a ideia de que tatuar algo vinculado ao mundo do crime é indicativo de status
social mesmo que seu portador não esteja a ele vinculado, isso não ocorre na PJMA. Vários
entrevistados relataram o fato de que muitos criminosos tatuam imagens alusivas à criminalidade
mesmo não tendo praticado nenhum delito que aquelas imagens aludem. Entretanto, isso não
significa ascensão hierárquica ou qualquer tipo de controle sobre os demais membros da massa
carcerária, mas apenas demonstram maior envolvimento e dedicação daquele indivíduo com o
universo criminoso:
[...] em relação dessas [pessoas] que eu te falei anteriormente, dessas que tatua
palhaço, carpa, brinquedo Chuck, a morte, garfinho do demônio assim, essas
pessoas têm uma vontade de se mostrar que são mais maldosas, que são o bicho,
que, sabe, elas são realmente, querem se sentir poderosas. (Entrevistado nº. 03 –
Cinema/Capela).

As imagens a seguir demonstram o que foi dito acima; é visível como elas são pouco
detalhadas (ausência de sombreamento e/ou jogo de cores) e com traços grosseiros (algumas letras
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são mais grossas do que as outras, são de tamanhos diferentes e não existe espaçamento adequado
entre as palavras), além do que algumas já estão esverdeadas e se apagando, indicativo de que
foram feitas dentro da prisão uma vez que a tinta é de baixa qualidade (geralmente feita com a
fuligem de prestobarba queimado misturada com Paracetamol ou pasta de dente) e tende a se
desbotar com o tempo. A figura do palhaço e as frases indicam claramente o envolvimento do seu
portador com a dinâmica criminal, pois, como dito anteriormente, evocam a ideia de
enfrentamento e destemor de quem as porta.
Figura 06 – Tatuagens de apologia

Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

A tatuagem do palhaço e a frase “Soldado do morro” pertencem ao entrevistado nº. 05 e
foram feitas em seu braço direito, enquanto as duas outras (“Amor só de mãe” e “Amor vs a
guerra”) pertencem ao entrevistado nº. 06 e foram feitas em seus braços direito e esquerdo
respectivamente. Todas foram feitas na cadeia com materiais alternativos aos que são utilizados
por profissionais.
Já o local de escolha da marca tem relação direta com as consequências suportadas pelo
indivíduo tatuado, entretanto, na PJMA, os entrevistados foram unânimes ao dizer que ali não
existe problema algum em fazer uma tatuagens de apologia em locais visíveis do corpo. Um dos
entrevistados disse:
[...] se quiser lançar uma palhaço você lança, geralmente as pessoas gosta de lançar
alguma coisa pra intimidar alguém, entendeu, um palhaço, uma arma, ou uma data
que ela matou alguém, entendeu, tem as pessoas que faz isso, "Já matei quatro,
então eu vou botar quatro cruz", "Vou botar um palhaço aqui, e se esses polícia vir
eu mato eles também". (Entrevistado nº. 04 – Cinema/Capela)
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Os problemas enfrentados pelo portador de tais tatuagens ocorrem fora da prisão,
principalmente com a PM que acaba por identificar os desenhos e por isso os abordam de maneira
diferenciada, com muito mais violência. Assim, quanto mais visível uma tatuagem de apologia,
como, por exemplo, nas mãos, antebraços, pescoço e rosto, maiores as chances do seu portador
sofrer represálias por parte dos agentes de segurança pública, chegando até mesmo, conforme um
dos entrevistados, a retirar forçadamente os desenhos:
[...] uns amigos meus da Bahia vieram morar em BH, eles tavam me contando que
a polícia lá trombou com um cidadão com um palhaço na perna, na batata da perna,
a polícia lá é ruim, a polícia arrancou a pele do cara, arrancou a pele sem anestesia,
sem nada, cortou a pele do cara. (Entrevistado nº. 04 – Cinema/Capela).

Percebe-se, portanto, como esta categoria de tatuagem representa um ritual permanente e
distintivo já que seus portadores se identificam abertamente como criminosos, ao contrário de
outros entrevistados que apresentaram apenas tatuagens estéticas e/ou de homenagem.

Tatuagens de gangues/facções
Por fim, os entrevistados mencionaram a existência de tatuagens específicas de gangues
e associações criminosas, com destaque para o Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando
da Capital (PCC), entretanto, nenhum deles se identificou como membro de qualquer uma delas,
o que impossibilitou uma análise mais aprofundada sobre tais adornos a não ser a opinião daqueles
que mencionaram a existência dos mesmos. Sobre elas, foi dito que acabam por limitar a
convivência do seu portador com membros de outras gangues ou associações consideradas
inimigas. Isso aparentemente não acontece na PJMA, entretanto, alguns entrevistados afirmaram
que em outras unidades prisionais, com destaque para as de São Paulo e Rio de Janeiro, ter uma
tatuagem desse tipo pode acabar resultando em morte caso o seu portador seja colocado em uma
cela com membros de uma facção rival. Sobre isso, disse um entrevistado:
Tem, mas pra nós não, posso chegar ali "Terceiro Comando", "Comando
Vermelho", "ADA", pra mim pouco importa, entendeu, mas geralmente em outras
prisões no Estado deles eles vão encontrar um problema, se não morrer entendeu,
se não morrer. Tem uma tatuagem do Comando e você cai na área do Terceiro
Comando ou ADA você vai ter que comer um quilo de sal, é uma coisa que não
dá pra tirar. (Entrevistado nº. 04 – Cinema/Capela).

A imagem a seguir, única encontrada de facção criminosa como indicativa do
pertencimento ao Primeiro Comando da Capital foi feita no tornozelo esquerdo do entrevistado
nº. 01, entretanto, o mesmo fez questão de deixar claro que não faz parte de aludida facção:
Essa tatuagem aqui ó, ela é o símbolo do PCC, mas eu não sabia, quando eu bati
ela, o símbolo dela fala que tem o lado do bem e o lado do mal, mas eu não sabia,
eu fiz isso aqui fazendo como se fosse o lado do mal e o lado do bem, aí eu fiz...
Tem muitos PCC na cadeia, eles chegam e falam "Você é do PCC? Você é de São
Paulo?" aí eu chego e falo "Não, por que?" "Não, porque você tá com a tatuagem
aí, o símbolo da tatuagem nossa", muitos já chegaram e falaram isso comigo já, aí
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eu falo "Não, falaram comigo que isso aqui é o símbolo do bem e do mal", não
falava que era o significado do PCC deles lá sabe, de São Paulo. (Entrevistado nº.
01 – Cinema/Capela).

A figura abaixo mostra a tatuagem mencionada pelo entrevistado:
Figura 07 – Tatuagem de facção criminosa (PCC)

Fonte: Quem são, como vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (2014-2017)

Conforme o portador da tatuagem, o símbolo do “Ying-Yang” signifca o bem e o mal
juntos, entretanto, é também o símbolo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital.
Diante do que foi exposto nesta seção, pode-se afirmar que a tatuagem é um ato social
profundo o qual possui relação direta com a ideia de corpo manipulável apresentada por Caldeia
(2010). Tatuar um ou mais desenhos das três categorias apresentadas é indicativo de escolha
individual sobre a corporeidade do indivíduo; seja uma tatuagem estética, a qual se relaciona
diretamente com a ideia de opção sobre algo a ser consumido, uma tatuagem de homenagem, que
expressa um sentimento afetuoso em relação a alguém ou a religiosidade do seu portador ou uma
tatuagem de apologia, marca de pertencimento e identidade com o mundo do crime.

Considerações finais
A discussão proposta para este artigo foi a de entender como são construídas as tatuagens
de cadeia e, ainda, quais são as influências que essas imagens têm na vida dentro da prisão. Os
dados coletados no âmbito da PJMA indicam que a tatuagem, parte da cultura prisional, tem
efeitos diversos na interação dentro e fora da prisão.
Fazer uma tatuagem na prisão corrobora o que foi dito sobre enfrentamento à mortificação
do eu uma vez que é algo externo à rotina carcerária e suas normas administrativas. Vale lembrar
que na PJMA os reclusos do regime fechado ficam na maior parte do tempo dentro de suas celas,
somente saindo para o banho de sol (duas horas por dia, dois dias na semana e aos sábados ou
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domingos, das 9h às 16h) e para procedimentos de rotina como por exemplo atendimento
psicossocial, dentista e médico.
A limitação da liberdade física é uma constante, mas isso não implica em maior
intensidade dos diálogos através das tatuagens, a não ser as categorizadas como sendo de apologia
e gangues/facções criminosas uma vez que estas têm o condão de dizer algo sobre seu portador a
terceiros; como por exemplo a busca por reconhecimento como alguém temível. Assim, dizer que
a interação dos reclusos dentro do ambiente carcerário é mediada por tais marcas é uma verdade
apenas no que tange às tatuagens das últimas duas categorias apresentadas, já que as outras
(estética e homenagem) apenas expressam, no caso das de homenagem, sentimentos do seu
portador em relação a alguém ou sua religião.
Foi apontado ainda pelos entrevistados que as tatuagens, em alguns casos, podem
significar uma forma de representação de pertencimento a grupos criminosos (associações
criminosas como PCC e CV e gangues). Apesar de nenhum dos reclusos ter se identificado como
pertencente a um desses grupos, o que acabou por limitar a análise dos dados fornecidos, ficou
nítido que elas existem dentro do sistema penitenciário mineiro e que em alguns casos chegam a
dificultar a convivência dos seus portadores com o restante da massa carcerária, chegando até
mesmo a ser um fator de risco de morte.
Diante do que foi exposto, percebe-se que a tatuagem de cadeia é algo muito vivo
dentro da ampla gama de práticas culturais exclusivas do universo prisional, sendo necessário
maiores aprofundamentos sobre este tema uma vez que o mesmo quase não tem sido explorado
pela sociologia das prisões apesar de sua riqueza e relevância naquele ambiente.
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Os Efeitos do Cárcere na Identidade de Mulheres Encarceradas
Wanessa Rodrigues1

Resumo: A mulher encarcerada é privada dos vínculos familiares e é reconhecida por novos
referenciais, como o crime cometido. Um processo de adaptação que mutila a identidade
existente. A função social das penas prisionais prevê devolver a sociedade um sujeito em
condição melhor. As questões prisionais chamam à reflexão sobre se essas pessoas voltam
a sociedade como ser social ante a possibilidade de transformação imposta pelo cárcere. A
problemática desta pesquisa foi quais os efeitos do cárcere na identidade de mulheres
encarceradas. Objetivo geral: analisar as influências das interações sociais no cárcere na
identidade das mulheres encarceradas. Objetivos específicos: compreender os fatores
psicossociais que interferem na identidade, entender as interações sociais no cárcere,
verificar a relação entre as interações no cárcere e a influência dos fatores psicossociais na
identidade. A pesquisa é justificada por contribuir para reflexão e debate sobre a reinserção
dessas mulheres na sociedade, subsidiando ações e propostas de intervenção para a
melhor qualidade de vida dentro do sistema prisional. A pesquisa foi qualitativa, descritiva,
de revisão bibliográfica. Foi observado que a privação de ordem social, cultural, pessoal,
emocional e a vivência das diversas violências influencia a organização psíquica do sujeito.
As fragilidades do sistema carcerário brasileiro contribui para a despersonalização subjetiva
e

não

promove

a

reeducação,

resgate

ou

reinserção

social.

Palavras – chave: mulher encarcerada, identidade, interações sociais.

INTRODUÇÃO.
A partir de uma convivência mais próxima com algumas reeducandas (mulheres
encarceradas), surgiu a necessidade de ir à busca de respostas para alguns
questionamentos internos, buscar compreender o que se passa no convívio diário dessas
mulheres apenadas e suas possíveis repercussões. Vistas pela sociedade como pessoas de
má índole e conhecidas, muitas vezes por “mulher de bandido” assim que elas seguem seu
caminho. Algumas mães, outras apenas filhas. Veem-se distantes da família quando
condenadas, passando a viver em presídios distribuídos por toda parte. Outras não chegam
nem a receber visita de suas famílias porque residem longe da sua nova casa. Passam anos
dentro de presídios, tendo que se adaptar a uma nova forma de vida, um novo regimento.
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Criam laços e constituem outra família. Afinal, é lá que elas irão passar mais tempo juntas,
mais do que com suas próprias famílias que foram deixadas do lado de fora.
Quando presas e sucessivamente condenadas, são retiradas bruscamente do
convívio com a sociedade e com seus familiares e amigos. Daí começam uma nova vida,
adaptando-se a um novo jeito de viver e submetendo-se a algumas situações
constrangedoras. A convivência dentro do presídio, especialmente dentro da cela é
complicado. Sendo assim como elas evidenciam esse dia a dia? Normalmente as celas são
feitas para suportar pelo menos cinco pessoas, mas, não é isso que acontece. A cela chega
a abrigar cerca de doze a quinze pessoas. A superlotação faz com que o relacionamento
entre elas se torne cada vez mais próximo, algumas se adaptam, outras não. Contendo
nesse pequeno espaço, mulheres que cometeram crimes diversos e sendo elas, “obrigadas”
a conviver com as diferenças.
A questão do encarceramento nos faz refletir como esta condição dificulta o retorno
dessas pessoas a sociedade como ser sociável e social que ele realmente é. Segundo
Goffman (2001), isso acontece devido à desprogramação humana que o cárcere impõe. Não
são oferecidas condições de vida satisfatórias expondo o sujeito a vários tipos de privação,
a exemplo da privação sexual, de autonomia, segurança pessoal, material, além de
vivenciar o sentimento de rejeição da comunidade (FERNANDES, 2013). As mulheres ali
residentes são afastadas de tudo e de todos. Seus costumes, seu jeito de ser sofrem
algumas alterações, sendo algumas destas encaradas como forma de sobrevivência dentro
do presídio, e que levarão para o resto de suas vidas.
Este tema vem sendo discutido ao longo dos tempos, alguns trabalhos científicos,
assim como este, buscam trazer à tona as consequências do encarceramento. Segundo
Lins(2011), muitas dessas mulheres são punidas além de sua culpabilidade, são
desprogramadas, desumanizadas, fragmentadas em todo seu ser. Goffman (2001) nos
chama a atenção para essa reflexão para como será o retorno dessas pessoas para o
convívio com a sociedade como um ser sociável e social. Assim como Foucault, nos faz
refletir sobre as histórias e violências nas prisões podem repercutir na vida destas mulheres.
Cada vez mais cresce o número de mulheres encarceradas, excluídas e
abandonadas pela sociedade. Por isso se faz necessário compreender o que se passa num
mundo paralelo onde vivem estas mulheres. Dessa forma essa pesquisa contribuirá para
uma reflexão sobre inserção dessas mulheres de volta a sociedade, também pretendendo
promover ações que possam sensibilizar o olhar da sociedade para elas, minimizando o
sofrimento que esse contexto poderá acarretar. Esta pesquisa poderá contribuir na
identificação dos fatores que interferem na identidade dessas mulheres encarceradas,
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podendo assim corroborar com a ruptura dessa visão estigmatizada que tanto exclui quanto
dificulta o retorno dessas mulheres a sociedade.
1. As interações sociais no cárcere

Para melhor compreender os fatos a serem apresentados, se faz necessário voltar
um pouco na história da humanidade, fazendo um breve relato sobre a origem do sistema
prisional, desde a idade antiga até os dias atuais. Sabendo que o cárcere sempre existiu,
mas sua finalidade não era semelhante ao que se tem nos dias atuais e que fora criado e
desenvolvido por homens e para homens, devido até o número de mulheres infratoras. Fato
que desencadeou vários tipos de violações e restrições ás mulheres.
Na Antiguidade, a pena de prisão (privação de liberdade) não existia e a morte era
um alívio para aquele que aguardava seu julgamento em celas fétidas e imundas
(AMARAL,2013). Na idade média a forma de punição continuava sendo a mesma da idade
antiga, a privação da liberdade temporária continua a ter uma finalidade de custódia,
aplicável aqueles que “seriam submetidos aos mais terríveis tormentos exigidos por um
povo ávido de distrações bárbaras e sangrentas, constituem o espetáculo favorito das
multidões desse período histórico (BITENCOURT, 2011). Na idade Moderna, o cárcere
ainda era mantido com espaço para preservar o corpo do condenado até a aplicação do
castigo, cujo objetivo era fazer sofrer o condenado, mutilar seu corpo e expô-lo ao público
(ESPEN, s.d.).
No século XVIII, com o nascimento do Iluminismo, movimento que pregava maior
liberdade econômica e política e que era contra o antigo regime, um dos fatores que
culminou em mudanças para a pena privativa de liberdade foram às dificuldades
econômicas que afetaram a população. Nesse período houve um aumento da pobreza e dos
números de delitos patrimoniais, devido a miséria predominante. A pena de morte e o
suplício não tinha mais o efeito de conter a população, daí foi proposta uma nova forma de
punição para essas pessoas. Surge então à pena privativa de liberdade, invenção que
demonstrava ser o meio mais eficaz de controle social. Segundo Michel Foucault (2009) em
Vigiar e Punir descreve a nova consideração da época sobre pena-castigo: “Pode-se
compreender o caráter de obviedade que a prisão-castigo muito cedo assumiu. Desde os
primeiros anos do século XIX, ter-se-á ainda consciência de sua novidade; entretanto ela
surgiu tão ligada, e em profundidade, com o próprio funcionamento da sociedade, que
relegou ao esquecimento todas as outras punições que os reformadores do século XVIII
haviam imaginado (pag.70)”.
Diante da contribuição dos pensadores dessa época, destaca-se Cesare Beccaria
com sua obra “Dos delitos e as penas”, publicada em 1764, que combatia a violência e as
4
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formas de vexame das penas. O sistema penitenciário passa a ter como objetivo a reforma
do delinquente, através do trabalho e disciplina. Foram criadas casas de correções (houses
of corretion) para que os ditos “criminosos” fossem para lá encaminhados, sejam eles
“mendigos”, “pobres” e “vagabundos”, ou seja aqueles que incomodavam o sistema
capitalista. Homens e mulheres residiam num mesmo prédio, apenas separados por celas e
que, em algumas situações ficavam num mesmo espaço, em condições deficientes e
insalubres.
A história das prisões no Brasil não foi diferente, registra-se a partir da colonização
portuguesa, tornando-se sede do Império Português, trazendo uma organização de acordo
com os moldes do que existia em Portugal, que na verdade não eram presídios e sim
cadeias públicas. O Brasil também serviu como local de degredo, devido às condições de
vida precária que se tinha na época. Foi a partir do século XIX que deu início o surgimento
de prisões com celas individuais, projetadas para o cumprimento da pena de prisão
(MACHADO, SOUZA, SOUZA, 2013).
Devido ao pequeno número de delitos cometidos pelas mulheres, não se tinha um
lugar especifico, ficavam em locais improvisados, que não era levado em conta às
necessidades diferenciadas que as mulheres têm dos homens em ter um local especifico
para cumprir sua pena.
1.2 As Relações Familiares
As primeiras lembranças, os primeiros momentos da vida de cada ser humano são
dentro de um ambiente familiar. É lá onde se obtém as primeiras experiências de vida,
segundo Rosa (1975) a família é universalmente entendida como o grupo social primário
mais típico, sendo transmissor de cultura, costumes e traços que as faz pertencerem à
sociedade, contribuindo para a formação da personalidade de cada ser humano,
condicionando e sendo condicionada. Conforme Schenker e Minayo (2003), a família exerce
grande influência na formação psicológica e social dos membros, justamente pelo fato de
constituir o meio primitivo de transferência de valores e condutas.
Diante da forte influência que a família exerce na formação do indivíduo, é importante
ressaltar as unidades familiares das mulheres presas, onde estas, em muitas ocasiões
evidenciam uma estrutura na dinâmica familiar comprometida e muitas delas possuem uma
história de vida sem referenciais de cuidado e atenção. O que se vê é uma crescente
desorganização social, que vem refletindo nos grupos familiares, conduzindo os mesmo a
dar, com exemplo, padrões de conduta inadequados e conducentes, levando eles mesmos,
a novos fatores de desorganização social e familiar (ROSA,1975).

5

44

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

É contudo evidente que os processos de desorganização social,
atuantes numa sociedade dinâmica como aquela em que vivemos, se
refletem dentro do grupo familiar e nele produzem, também,
mecanismos de desintegração, por meio de modificações da
estrutura e da dinâmica do grupo, com a acomodação à sociedade
em suas novas facetas. Isso representa, como é obvio, um processo
de desorganização de sistema familiar anterior e de estabelecimento
de sistema familiar novo, ainda que transitório, com todo o cortejo de
conflitos e desajustamentos que disso decorre. (ROSA, 1975, p. 107)

Ao ser presa a mulher além de ser privada de liberdade, é também privada de
manter os vínculos familiares, tendo que se conter com as visitas quando assim é possível.
A prisão se torna uma experiência em família, esta passa a sofrer as consequências do
aprisionamento, a vergonha e o medo começam a fazer parte da vida dessas pessoas como
impactos negativos do encarceramento. Os efeitos respingam em sua maior parte sobre a
família e estendem-se aqueles que fazem parte do grupo social a que elas pertencem,
conforme Schilling e Miyashiro (2008, p. 248): “A sociedade os vê de maneira fundida: a
mulher de presidiário ou o filho de presidiário.”
A família passa a ser o principal ponto de apoio para essas mulheres, fazendo com
que elas criem forças para sobreviver naquele ambiente degradador de subjetividade
humana, sendo o apoio familiar fundamental na experiência do encarceramento. É com o
apoio das visitas que elas buscam reunir e encontrar formas de “dar continuidade” a suas
vidas, onde há uma maior perspectiva de mudança para cada uma delas.
Essas mulheres além de ser condenada a privação de liberdade, estão sujeitas a
outro tipo de privações e violações. O que ocorre é que, essas condições na qual são
submetidas, contribuem ainda mais pela perda de referências e pelo estigma que a prisão
traz a vida dos condenados ao cárcere, tendo particularidades importantes ligadas à
condição de gênero.
Faz-se necessário a compreensão critica quanto as desigualdade existentes entre os
sexos, tornando-se possível a partir da categoria de gênero. Entendendo as relações de
gênero como relações de poder2, onde são desfavoráveis ao sexo feminino. O sistema
patriarcal manipula a realidade em benefício do homem, a mulher cabe o papel de ser

Segundo Foucault (2000) “o poder é uma relação, um lugar estratégico numa determinada sociedade, um
processo no qual se consegue, em maior ou menor grau, influenciar pessoas e modificar suas condutas, a partir
de condições sociais que sobrepõe um sujeito ao outro, como a classe social, o gênero, a raça/etnia,
condicionantes hierárquicos de produção e reprodução da vida humana”
2
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recatada e do lar. Com o passar dos tempos e com a criação de movimentos sociais em
favor da igualdade entre os sexos, nota-se um crescente empoderamento dessas mulheres,
onde cresce a inserção delas no espaço público, expandindo cada vez mais seu lugar de
atuação.
Historicamente e culturalmente é atribuída a mulher o papel de cuidadora do lar, dos
filhos e marido, nada, além disso. A mulher traz como marca no seu processo histórico a
privação de possibilidades, tornando-se “apenas” responsável pelo trabalho doméstico,
sendo considerado como obrigação, sem direito a nenhum tipo de remuneração. Esses
papeis estabelecidos contribuíram cada vez mais para que elas fossem vistas como uma
classe subalterna, onde muitas vezes eram vítimas de processos de violência dentro do
âmbito familiar (RODRIGUES et.al, 2012). Nessa direção, Saffioti (1987, p.08) aponta que:
“A identidade social da mulher, assim como a do homem, é
construída através da atribuição de distintos papeis, que a sociedade
espera ver cumprido pelas diferentes categorias de sexo. A
sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que pode
operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que
pode atuar o homem”.

A mulher passa por um processo de discriminação diante da questão de gênero até
quando é presa. Pouco se fala na questão do cárcere feminino, a maioria dos olhares está
voltada para o contexto masculino. A elas restam ser belas recatadas e do lar. A medida
com que esse quadro vai de transformando e a mulher também começa a ocupar espaço no
mundo do crime, é vista com mau exemplo, principalmente de mãe, pois tem a
responsabilidade e o dever de zelar pela sua família e os bons costumes. Porem esquece
que diante do momento de transição e deslocamento de atitudes, o sexo considerado “frágil”
começa a empoderar-se e reconhecer seu lugar aonde bem quiser, e isso inclui o mundo do
crime. Com a crescente emancipação das mulheres como chefe de casa e a diferença de
seus salários com os masculinos, o que se vê é que estas mulheres em algumas situações
sofrem pressões financeiras e acabam levando mais mulheres ao crime (QUEIROZ, 2015).

A mulher, hoje, precisa manter seu sustento e encontra no crime uma
saída. A prostituição é outra escolha feita pelas mulheres para que
possam sustentar-se e os seus filhos. Na criminalidade, colaboram
com o tráfico, como se fosse um “emprego fixo”, mas também furtam
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e roubam por necessidade, sem ligação com o crime organizado
(MASTROPASCHOA, 2009, p. 02).

De acordo com o INFOPEN de 2014, a população carcerária brasileira em 2014
corresponde a 37.380 mulheres e 542.401 homens. No período de 2000 a 2014, o aumento
da população feminina no cárcere foi de 567,4%, enquanto a média de crescimento
masculino foi de 220,20%. No que se refere a estabelecimentos prisionais, segundo o
INFOPEN existem 1.070 unidades masculinas (75%), 238 unidades mistas (17%) e 103
unidades femininas (7%). Apesar do crescente número de mulheres no mundo do crime,
poucos são os estudos que buscam compreender, explicar, prevenir e lidar com essa
realidade.
Um dos momentos mais dolorosos passa a ser o momento da visita, um reencontro
com a família, um retorno a “felicidade”. É no momento das visitas que se torna possível,
mesmo que por pouco tempo, retomar o vínculo familiar e preservar os sentimentos
existentes e que faz com que esses momentos se tornem fonte, uma forma de reunir forças
para suportar as humilhações que elas passam dentro dos presídios, onde é levado para o
cárcere o cenário caseiro, o retrato que não se apaga das mentes dessas mulheres, o
retrato da liberdade, o retrato de uma família, das suas famílias. Guiomar Veras de Oliveira
afirma:

Os

momentos

de

visitas

sociais

constituem

uma

especial

representação da família a qual os apenados pertencem. Nas visitas,
o contexto doméstico é literalmente transportado para o ambiente
prisional. É como se um pedaço de tecido –que consegue retratar
exatamente o que a estampa do todo contém –fosse transportado
para mostrar ao apenado um pedacinho do contexto familiar
(OLIVEIRA, 2010, p. 13).

Em contraste com a realidade feminina em relação a visita intima, no presídio
masculino, pode-se observar a discrepância no que diz respeito a autorização de visita para
os que são casados legalmente ou não, seguindo regras bem diferentes daquelas
destinadas aos presídios femininos. Regras estas que dificultam o acesso dos
maridos\companheiros o que acaba por contribuir com o rompimento da relação conjugal,
mesmo estando na Constituição Federal que homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações. Dessa forma
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...a interpretação da opção ou não pela visita íntima passa, num
primeiro momento, pela desigualdade de gênero, que se reproduz
intra-gênero, tornando as mulheres não somente diferentes dos
homens, mas desiguais em relação a eles e às outras mulheres, pelo
valor social atribuído à instituição do casamento ou laços de
conjugalidade. Assim, são submetidas, na condição de mulheres
presas, a uma norma que vincula sua sexualidade ao casamento ou
laços comprovados de conjugalidade com o parceiro, o que pode
excluir as mulheres que, mesmo possuindo companheiros e/ou
namorados, não podem usufruir desse direito (LIMA, 2006, p. 57).

Mesmo sendo a visita um momento relevante na vida dessas mulheres, as famílias
sofrem imposições do sistema carcerário para poder realizar as visitas, se readaptando a
uma nova rotina cotidiana de acordo com o instituto carcerário. As famílias sentem o poder
disciplinar do cárcere se estendem sobre elas, ficando claro por meio da quantidade de
visitantes, investigação dos objetos levados e da restrição de horário e tempo de
permanência (BRENCKENFELD,2010). Um fator que afeta psicologicamente a mulher
encarcerada e sua família é o momento da despedida, é chegada o término do horário da
visita. Um processo doloroso, o regresso da família ao lar e a volta a realidade dentro da
prisão.

2.

Os Fatores Psicossociais e suas Interferências na Identidade do sujeito

Com a entrada do sujeito no sistema carcerário, ele passa por uma série de
rebaixamento, humilhações e profanação do eu. Segundo Goffman (2001), o seu eu é,
sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, mortificado. A mortificação
do eu, citada pelo autor, se dá pelo excesso de normas que exige também um excesso de
vigilância, que é então impeditivo da privacidade. A partir do momento que o sujeito é preso,
privado não só de sua liberdade, como também de sua individualidade. Começando a ser
criado uma padronização de horários, hábitos e formas como se relacionar com as outras
pessoas que estão convivendo. Essas pessoas aos poucos vão perdendo seu papel, sua
identidade.
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“Em muitas instituições totais, inicialmente se proíbem as visitas
vindas de fora e as saídas do estabelecimento, o que assegura uma
ruptura inicial profunda com os papeis anteriores e uma avaliação de
perda de papel”. (GOFFMAN 2001, p. 24).

Pode-se observar o lugar de invisibilidade que a mulher encarcerada se encontra,
sendo elas marcadas por questões de vulnerabilidade, injustiças e desigualdade sociais, o
que com o aprisionamento tende a agravar-se (STOHLIRCK,2013).
Muitas destas mulheres encarceradas acabaram se envolvendo com o mundo do
crime, buscando, muitas vezes, uma melhor condição de vida para si e sua família, onde
enxergavam uma via de retorno rápido para isso. Até porque, muitas delas viviam em
condições de risco e vulnerabilidade, sendo muitas vezes marginalizadas pela sociedade,
antes mesmo de cometer algum delito. É comum identificar em tais famílias a ausência da
figura paterna ou materna, seus membros quase sempre vivem em uma situação
socioeconômica miserável, são vítimas de vícios, convivem com a violência, ou pior, em
alguns casos a combinação de todos esses elementos (GARCIA, 2003).
A partir do momento em que os portões são fechados, começa ali a construção de
uma nova história de vida. Ao adentrar num presídio, o sujeito tem sua individualidade
deixada de lado, laços afetivos são suspensos do cuidado e do convívio dos seus. Atingidos
por um processo, muitas vezes desumano, a partir de então vão perdendo sua identidade. A
prisão se constitui como um espaço de múltiplas segregações, as que separam essas
mulheres do restante da sociedade e também as próprias divisões internas. Se vê obrigadas
a seguir uma rotina, passando a ser identificados pelo crime cometido, perdendo as relações
com os que estavam mais próximos delas, acarretando com isso, impactos na autoestima,
que passa a ser desvalorizada e massacrada.
“Assim como o indivíduo pode ser obrigado a manter o corpo em
posição humilhante, pode ser obrigado a dar respostas verbais
humilhantes. Um aspecto importante disso é o padrão de deferência
obrigatória das instituições totais; muitas vezes, os internados são
obrigados a, em sua interação social com a equipe diretora,
apresentar atos verbais de deferência – por exemplo, dizendo
“senhor” a todo momento. Outro exemplo, é a necessidade de pedir,
importunar, ou humildemente pedir algumas coisas pequenas – por
exemplo, fogo para cigarro, um copo d’água ...” (GOFFMAN, 2001,
p.30)
10
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Percebe-se que, a população carcerária se constitui em sua grande maioria, de
pessoas marcadas por questões de vulnerabilidade (fragilidade econômica, baixa
escolaridade), situações de risco, relações familiares conflituosas, relações afetivas
(parceiros, amigos, instituições sociais) e desigualdade sociais, o que com o aprisionamento
tende a agravar-se (STOHLIRCK,2013), sendo a mulher, muitas vezes submetida a uma
condição de invisibilidade. De acordo com o INFOPEN 2014, 64% das mulheres presas são
condenadas pelo crime de drogas, seja pelo tráfico de drogas ou associação para o tráfico,
de modo geral as mulheres presas no Brasil, faziam transporte ou comerciavam pequenas
quantidades, ou mesmo usavam para consumo próprio. Normalmente a elas é destinado um
papel de “menor” de menor importância dentro do tráfico. Muitas vezes usadas como
“mulas”, ocupando posições subalternas e vulneráveis, tornam-se alvo fácil para a polícia,
consequentemente sendo presas.
Há de se lembrar também que o preso que hoje sofre essas penúrias no ambiente
prisional será o cidadão que dentro em pouco estará de volta ao convívio social, novamente
no seio dessa própria sociedade (ASSIS, 2007), e o que está sendo feito para que essas
mulheres retornem ao convívio social e possam dar continuidade a suas vidas interrompidas
do lado de fora do cárcere? Podemos identificar no que foi exporto acima, fatores
psicossociais, no qual essas mulheres muitas vezes se encontram e que contribuem para a
entrada delas no mundo do crime.
O sujeito quando preso, passa por um processo de adaptação a um novo estilo de
vida. Normas são instituídas na sua nova forma de viver, submetendo-se a algumas
situações constrangedoras, que existe dentro do sistema carcerário, o que podemos chamar
de “cultura do cárcere”, onde estas mulheres são submetidas e da qual dificilmente
conseguirão sair dela, vivendo na verdade um drama carcerário. Num trecho do livro Presos
que Menstruam é possível observar essa questão descrita acima, quando uma das presas
fala:
“- As guardas têm as regras delas, e nós as nossas. Tem um monte
de coisas que não podemos fazer e chamamos isso de disciplina. É
quem sair dessa disciplina é cobrada. E cada ação tem sua reação.
Por isso existem as facções dentro dos presídios. Elas sempre têm
uma pessoa que vai estar ali falando o que devemos fazer.”
(QUEIROZ, 2016, p. 214).
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essas mulheres sofrem

humilhações, ameaças, tanto da parte dos dirigentes da unidade prisional, quanto das
próprias companheiras de cela. Segundo Goffman (2003), as pessoas da equipe dirigente
ou outras encarceradas dão a ela nomes obscenos, podem xingá-los, indicar suas
qualidades negativas, “gozá-los”, ou falar a seu respeito com outros internados como se não
estivesse presente. É a partir dessa nova convivência que, compõe-se um novo processo de
construção de identidade, passando por transformações radicais em sua carreira moral.
Reavaliando suas antigas relações sociais, fazendo atribuições as pessoas com que se
relacionava, dando um novo significado, reestruturando suas relações sociais antes do
encarceramento, pois elas também compõem seus referenciais identitários (COSTA, 2013).
Levando a construção de novas identidades, pois os sujeitos submetidos a essas
instituições passam a ser reconhecidos a partir desses novos referenciais.
Segundo Goffman (2004), a adaptação pode rumar ou para a conversão absoluta
do sujeito, que passa a se identificar com os objetivos institucionais; ou uma recusa
intransigente de tudo o que a instituição obriga e oferece; ou para uma acomodação passiva
e utilitária, que visa o aproveitamento máximo de benefícios no ambiente interno. O estar
presa passa a ser substituído por ser presa, soando como um forte referencial de
identidade. Os presídios, em especial os femininos, são espaços de sociabilidade muito
peculiares, marcados pela reunião de mulheres em intenso estado de sofrimento pela perda
da liberdade e pela distância da família: elementos clássicos da mortificação do self 3. A
necessidade de adaptação à dinâmica do cárcere e a ruptura de vínculos sociais existentes
antes da prisão podem modificar para sempre a vida dessas pessoas. Assim, os processos
de deterioração da identidade ultrapassam os muros dos presídios, ecoando no cotidiano
das mulheres libertas do cárcere (COSTA, 2013).
Para Goffman (2003), as definições de identidade dos sujeitos, não se derivam
apenas do olhar dos outros, mas também da forma como o próprio sujeito atua, no sentido
de se fazer identificar por tais características. A partir do momento em que, a mulher presa,
passa à tutela do Estado, ela não perde apenas o seu direito de liberdade, mas também
todos os outros direitos fundamentais que não foram atingidos pela sentença, passando a
ter um tratamento desprezível e a sofrer os mais variados tipos de castigos, que acarretam a
degradação de sua personalidade e a perda de sua dignidade, num processo que não
oferece quaisquer condições de preparar o seu retorno útil à sociedade (ASSIS, 2007),

3

O conceito de self, em Goffman, está intimamente relacionado a ideia de processo continuo de construção
das identidades e pressupõe a agencia dos sujeitos nas iterações sociais cotidianas, dentro das quais se compõe
as representações sobre a identidade.
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devido à inexistência de políticas que ofereçam esse suporte a essas mulheres, dificultando
o resgate de vínculos sociais.
Na prisão, dentre várias outras garantias que são desrespeitadas, o preso sofre
principalmente com a prática de torturas e agressões físicas, não apenas de ordem física
como também moral. Essas agressões geralmente partem tanto dos outros presos, onde
existe uma relação de poder de algumas presas para com as outras, exercendo um domínio
sobre as demais, como dos próprios agentes da administração prisional, que em muitos
casos são despreparados e desqualificados para exercer a função, cometendo vários
abusos e impondo aos presos uma espécie de “disciplina carcerária” que não está previsto
na lei (ASSIS, 2007).Isso influencia diretamente na relação que elas constroem umas com
as outras, suas atitudes são reflexos da formam como se relacionam com as pessoas ao
seu redor.
Segundo Duran (1993), interação social no campo da Psicologia, não está restrito
apenas a Psicologia Social como também pode estudá-la sob a perspectiva do estudo do
desenvolvimento.
“Sendo as ações constituídas de uma face objetiva, cujo recorte é o
comportamento, e de uma face subjetiva composta por processos
afetivos e cognitivos subjacentes, a interação é um momento de
contato Inter objetivo que abre espaço para a comunicação
intersubjetiva. A elucidação do que está aí envolvido constitui um dos
problemas fundamentais para a compreensão do humano em suas
dimensões psicológica, social e cultural” (DURAN, 1993, p.6)

Assim elas passam a conviver com o reflexo da experiência vivida atrás das grades,
buscando encontrar suas verdadeiras identidades que ao longo do período vivido foi se
misturando aos demais, se perdendo, se encontrando de si mesma. Pedaços foram
deixados ao longo do percurso, e elas levam para o resto de suas vidas resquícios de um
período de torturas, medos e angustias. Novas formas de viver, de sobreviver diante das
“possibilidades” ofertadas. Hora de dormir, hora de acordar, banho de sol, visitas...a hora da
despedida. Sozinhas a devagar sobre a vida, o que fizeram dela, e o que será feito dela, o
que foi feito com seus sonhos, quem na verdade se tornaram.
3. A repercussão dos fatores psicossociais das interações no cárcere na
identidade do sujeito
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“A reclusão força o indivíduo e sua família a viver uns sem os outros.
A liberdade força uma convivência para a qual nenhuma das partes
se encontra preparada. E para essa preparação é fundamental o
apoio do sistema prisional” (SANTOS, 2010, p. 1)
Além de serem condenados a “pagar” pelas infrações cometidas, são condenados
também a passar fome, frio, a viverem amontoados, expostos a todo tipo de humilhações
degradações moral e física, são realmente segregados pela sociedade. Hoje o que podemos
ver nas prisões, é a deterioração das pessoas que ali estão destinadas a cumprir sua pena.
São privadas de liberdade, e aos poucos vão perdendo muito mais, e se tratando de
mulheres presas a ruptura estende-se aos vínculos sociais e familiares. Hulsman (1993,
p.61) diz que:
“Privar alguém de sua liberdade não é coisa à toa. O simples fato de
estar enclausurado, de não poder mais ir e vir ao ar livre ou onde
bem lhe aprouver, de não poder mais encontrar quem deseja ver –
isto já não é um mal bastante significativo? O encarceramento é isso.
Mas, é também, um castigo corporal. Fala-se que os castigos
corporais foram abolidos, mas não é verdade. [...] a privação de ar,
de sol, de luz, de espaço; o confinamento entre quatro paredes; o
passeio entre grades; a própria promiscuidade com companheiros
não desejados em condições sanitárias humilhantes; o odor, a cor da
prisão, as refeições sempre frias onde predominam as féculas – não
é por acaso que as cáries dentárias e os problemas digestivos se
sucedem entre os presos! Estas são provações físicas que agridem o
corpo, que deterioram lentamente.”

Segundo Costa (2013), a segregação compulsória das prisões exerce influência
sobre as identidades dos presos, submetidos a processos de perda e aquisição de novas
identidades, em suas relações afetivas e profissionais. O processo de adaptação,
denominada por Goffman (2003) por “enquadramento” tem repercussão direta na
deterioração ou mortificação do self. São realmente condenadas a uma experiência que
degrada e destrói que fere e deixam sequelas, marcas que irão levar para o resto de suas
vidas.
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No processo de adaptação do sujeito a vida na instituição acaba por sofrer
mutilações no eu, entendidas como mutilações que são impostas a uma identidade
previamente constituída. A mudança da rotina pode vir a ser um dos principais impactos na
subjetividade. Segundo Frandoloso e Oliveira (2014) a cadeia controla e domina a vida das
pessoas, deforma a personalidade e reduz por completo a capacidade de autodeterminação,
devido à ruptura social com o mundo externo.
É possível observar que a função social das penas nas unidades prisionais, que é
devolver o apenado a sociedade melhor do que entrou não está sendo realizada, pelo
contrário, os presos tendem a sair “piores” do que quando foram submetidos ao sistema
carcerário. É preciso que invistam e reforcem as condições nos presídios para que se possa
cumprir a finalidade da pena. Sobretudo é preciso oferecer o mínimo de condições básicas
para que haja de fato a ressocialização, através do acesso a religião, lazer, cultura, esporte
e educação. Oferecer a essas pessoas possibilidades de integração, de investimento e
qualificação. Como consequência o encarceramento a dificuldade da inserção social acaba
por não promover condições para a ressocialização, e se tratando das mulheres, ainda
atuam de maneira a romper as redes nas quais tais mulheres encontravam ancoramento
antes da prisão (HERMANN, 2013). Segundo Goffman (2003), a prisão atua no sentido de
reduzir a identidade social do indivíduo encarcerado a um único e estigmatizante papel: o de
preso.
Ao mesmo tempo em que são segregados e confinados ao ócio, precisam se
preparar para retornar ao convívio em sociedade. Um fato que merece destaque é que,
mesmo estando submetidas às regras extramuros, não significa que irão respeitar as regras
da convivência em sociedade (ROSA, SHUH, 2009). Atualmente o que se vê é o cárcere
apenas cumprindo o papel de punição e segregação, socializando o detento mais com o
mundo do crime do que com o mundo fora do presídio. Poucas são as que conseguem
trabalho dentro da unidade, mesmo sendo a Mao de obra mais barata. É difícil pensar na
prisão como instituição ressocializadora.
Então a ressocialização apresenta-se como um mito, pois não há dentro dos
presídios projetos que levem em conta a singularidade de cada uma visando à promoção e
inserção destas, tornando-as visíveis a sociedade, pois se essas mulheres não são vistas,
como poderão ser lembradas se ninguém se importa com elas. Tornam-se assim um peso
sem medida. Por isso é crucial que sejam direcionados os olhares para aqueles que não
têm voz, que vivem à margem da violência e tem suas vidas a mercê da omissão do estado.
Considerações finais
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O que pode ser observado é que mesmo diante do aumento significativo de mulheres
presas, pouco são as ações que visam contribuir para o retorno dessas a viver em
sociedade. Elas (sobre)vivem de forma absurda, pois poucas são as unidades prisionais que
dispõe de projetos que proporcionem momentos de reflexão e oportunidades de retomarem
suas vidas quando forem “libertas”. Sofrem por estarem presas, por ser mulher e viver num
espaço que fora criado para homens, carregam as marcas deixadas na sua subjetividade,
tentam se adaptar à nova forma de viver e aos poucos vão se perdendo de sua essência, de
quem realmente são.
Mesmo que existam materias bibliográficos falando sobe esse tema, ainda assim é
possível considerar insuficiente quando se fala de mulher e prisão. Tantas são as vidas
privadas não apenas de liberdade, mas também de necessidades básicas que é de direito
de todos. De modo que é notória a contribuição que a prisão exerce sob os apenados nada
mais é do que privá-lo do seu direito e ir e vir, assim como contribuir para que eles saiam
revoltados, e diante das diversas privações sofridas no ambiente prisional (sociais, culturais,
pessoais, emocionais, entre outras) fazem da estadia na prisão um momento de conflitos e
crises.
Sofrem todo tipo de violência, são despidas de suas identidades, tem seus laços de
afetos bloqueados, sofrem ao serem afastadas de sua família, onde muitas vezes esses
laços são quebrados e nem ao menos recebem visita para tenta não se afastar totalmente
dos seus laços de origem. Pode-se afirmar que o sistema carcerário brasileiro, diante de
suas fragilidades, acaba por funcionar mais como um lugar de segregação, vulnerabilidade e
violência do que do que como uma ferramenta de resgate da sua cidadania, reabilitação e
reinserção na sociedade.
Para Goffman(2003), as prisões como instituições totais, atingem o preso em
diversas esferas da vida, através do isolamento social e proibições produzidas por estas,
constituindo-se em uma forma de mutilação do ser, gerando uma perda de identidade,
despersonalização, submissão passiva frente a regras em decorrência de violações diretas
e permanentes do corpo. As relações cotidianas são permeadas por vivencias em espaços e
contextos distintos, o que acaba por influenciar nas relações interpessoais e contribuindo na
construção identitária do sujeito.
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RESUMO
Tratando-se da ocupação de espaços nas prisões, este artigo propõe discutir o direito humano
à um espaço digno, à moradia digna ou a uma “certa” liberdade inerente ao existir e ao próprio
corpo nas prisões, a partir da pesquisa um presídio feminino do Recife. Para isto serão
evidenciados os relatos e percepções a partir de seis mulheres e suas subjetividades, com o
direcionamento, por entrevista semiestruturada do que seria para elas um espaço digno para
um corpo/ser humano estar, que construções de discurso poderiam ser feitas a partir das
expressões “espaço digno para meu corpo”, “moradia digna para meu corpo/ser” e “corpo/ser
em liberdade”. Com base neste experimento, visa-se realizar uma análise corpóreo-discursiva
acerca das impressões e relatos, de forma exploratória, trazer à baila leituras acerca do
corpo/ser no cárcere, do espaço-corpo digno no cárcere, do estar/viver em confinamento.
PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade. Espaço. Presídio Feminino.

1 INTRODUÇÃO

Tomando por base o estudo da historiadora norte-americana Joan Scott (1990)
acerca da categoria Experiência, este artigo se pauta na experiência vivida por nós, as
autoras, para ilustrar a análise corpóreo-espacial-discursiva sobre o corpo/ser no cárcere. Em
função disto, decidimos por redigir o texto em primeira pessoa do plural, a fim de podermos
transmitir nossas percepções e visões, através de um relato consubstanciado por nossas
subjetividades e pelas subjetividades das mulheres entrevistadas, para que seja possível um
melhor entendimento de como estas ocorreram.
Era tarde de terça-feira e com as mulheres dividimos o espaço, assim como
pequenas experiências, como a de nos sentirmos em número - 2609340-6/17, protocolo de
entrada SERES (Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco). Por
pouco mais de duas horas nos propusemos a estar/ser com elas, e obviamente não se faz
necessário esclarecer que estar durante este tempo em suas presenças jamais seria
suficiente para ter um contato que nos permitisse adentrar completamente o espaço-corpo de
suas subjetividades, talvez nem mesmo em dois anos nos fosse possível tal tarefa. Mas,
mantivemos a busca pelo contato e pelo ouvir, com o direcionamento de observar, estar em
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atenção com as mulheres e o espaço ocupado por elas, conforme elas nos permitissem e
aceitassem.
A Colônia Penal Feminina do Recife – CPFR (antiga Colônia Penal Feminina Bom
Pastor) - situada na Rua Bom Pastor, 1407, no bairro da Iputinga, Recife/PE, na Zona Oeste
do Recife, estando ligada à SERES, se caracteriza como presídio feminino, uma vez que
serve para o alojamento das mulheres que estão esperando o julgamento de seus delitos.
Na entrada, fomos informadas que só entraríamos sem celular nem nada eletrônico.
Em princípio, isto poderia representar prejuízo para uma metodologia científica com base na
técnica de entrevistas, objetivando-se a uma coleta de dados, no entanto, o contato nos
pareceu mais orgânico na ausência de aparelhos eletrônicos, com possibilidade de uma
fluidez maior. Após mostrarmos nossos RGs, o passar do detector de metal por nossos corpos
em observação e busca forneceu-nos alguma ideia do significado de estar sob suspeita.
Embora não considerássemos como algo desnecessário, automaticamente nos sentimos
imergidas em um espaço que confinava o significado de confiança na sua relação direta com
averiguação – já se configurava o início da privação de certas liberdades.
Desde o momento em que entramos na CPFR, estivemos sob estreito e constante
acompanhamento – não tínhamos mais a liberdade de escolher qual caminho iríamos
percorrer, e o espaço restringia movimentos, expressões faciais e sorrisos de forma mais
expansiva, distinguindo-se do modo como estávamos acostumadas a ser/estar do lado de
fora do presídio, numa exata percepção do que o confinamento pode interferir em quem/como
somos/estamos. A sensação de entrar lá nos remeteu a uma transição entre nos sentirmos
donas de si, com uma liberdade de dimensão que nem mesmo tínhamos antes da entrada,
mas certamente muito maior que o momento, para nos transformarmos em “recipientes” de
ordens, ditas com palavras no imperativo, em que a analogia a robôs – postura ereta, olhares
diretos, obediência às ordens sem questionamentos e sem sorrisos, embora o nosso esforço
- tornou-se inevitável. Não quisemos e nem iríamos de forma alguma atrapalhar a rotina do
local, pois nossa intenção era conseguir as entrevistas, atrapalhando o mínimo possível.
Então, o que nos mandavam fazer (“venham por aqui”, “sigam por esse corredor”, “entrem
nessa sala e esperem aqui”), nós obedecemos sem questionarmos o motivo destas e outras
ordens. As agentes penitenciárias com as quais tivemos contato foram cordiais e solícitas, ao
mesmo tempo em que souberam ser enfáticas, utilizando uma maneira de falar específica,
em um tom de voz que nos pareceu típico daquele local. O ar que circula por lá, de forma
nenhuma nos pareceu similar ao ar que corre pelo lado de fora; lá, o ar nos parecia estar
impregnada em demasia de palavras e expressões corporais de ordem, confinamento e
punição, caso houvesse desobediência.
Fomos direcionadas para a sala de laboterapia, composta por 3 mesas, sendo 1
delas com computador, e algumas cadeiras. Quando entramos, ficamos sob a tutela de uma
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nova agente, que nos recebeu, pedindo para sentarmos e explicarmos nosso motivo de
estarmos ali. Respondemos que queríamos entrevistar mulheres e, por conta da hora e rotina
das mesmas, acordamos que seis mulheres seriam chamadas ao convite de estar conosco,
no entanto, o convite também havia se transformado em ordem pois o chamamento foi
realizado por uma agente. Aguardamos por cerca de dois minutos, expandidos em nossas
percepções, de quem espera ansiosamente o momento olho-a-olho.

Segundo

informações do agente penitenciário, que é chefe da segurança e que nos encontrou após as
entrevistas, a capacidade “natural” do projeto indicava a possibilidade de abrigar 242 pessoas,
enquanto a contagem realizada no dia indicava o número de 633 mulheres em situação de
confinamento. Calculamos que, em média, uma situação ideal seria uma mulher ocupar 6m²
em uma cela individual, mas, como será apresentado a seguir, a realidade do CPFR não
segue essa diretriz arquitetônica. Não tivemos acesso à planta baixa do presídio, por
justificativa desta não ser fornecida a ninguém por questões de segurança. Logo, não
pudemos fazer cálculos da densidade celular – dita por nós como a relação entre a quantidade
de mulheres em relação ao espaço em que vivem/ocupam.
Por se tratar de um presídio, este número de mulheres é rotativo, muitas chegam por
dia, enquanto algumas saem (ou para casa ou “descem”, segundo expressão utilizada, para
a penitenciária feminina de Abreu e Lima). São termos muito usados por elas “caí aqui”,
“descer pra penitenciária”, enquanto “subir” pode representar algum acesso a liberdade(s).
Talvez em alusão a algum patamar imaginário, que se aproxime de concepções e signos
atribuídos a um “inferno” (palavra dita por elas), uma situação abaixo da qual se encontravam,
o que aponta para uma percepção do presídio como certo lugar de trânsito ou de
possibilidades de transição. Nas falas, a partir de suas percepções, o descer/cair se apresenta
relacionado à culpabilidade de se fazer “coisa errada”.
Sobre a essa questão subir/descer, percebemos o estabelecimento de uma relação
subjetiva com espaço, mas também construída a partir dos comportamentos, atitudes e
palavras por elas vivenciadas, podendo-se pensar na dicotomia norte-sul constituindo-se
como constante em nosso pensamento ocidental. Deste modo, percebeu-se uma estreita
relação sobre o significados construídos para em torno dos desejos de retornos à família (não
necessariamente ao espaço-casa), relacionando-se a um “subir”, “norte”, de localização
elevada; e o local em que se encontravam, como “aqui embaixo”, o sul opositor.
O local também abriga mulheres de outros municípios, a exemplo de uma das
entrevistadas, cuja cidade de origem é Gravatá-PE. Outro fato relevante é a ocorrência, não
tão incomum, de que algumas mulheres cometerem “conscientemente” atos infracionais no
mesmo dia em que conseguiram a liberdade da CPFR, com o objetivo de retornarem à Colônia
por diversos motivos, mas dentre eles se destacam: não terem para onde ir ou pelo fato das
companheiras estarem lá dentro.
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Toda essa ilustração da realidade prisional que escrevemos está baseada nos relatos
das seis mulheres em situação de confinamento e de outras pessoas com quem tivemos
contato, a exemplo de agentes penitenciários. Nossa pretensão é investigar, através desta
experiência, o que falam, como sentem, como explicam seus sentimentos e como nós nos
sentimos dentro do espaço e na presença destas atrizes sociais1.

2 METODOLOGIA

A pesquisa a ser realizada será traçada em uma abordagem qualitativa em relação a
natureza dos dados, justificada por Bauer e Gaskell (2010) ao ser utilizada nas investigações
nas Ciências Humanas e Sociais no Brasil e na América Latina, por permitir explorar e analisar
diversas representações sobre algo (não sendo contudo, mera exposição de opinião, sem o
embasamento empírico, nem também, apenas a apresentação de dados estatísticos), essa
escolha metodológica, segundo Denzin e Lincoln (2006), viabiliza o conhecimento sobre a
vida social, em profundo respeito a sua complexidade, para que sejam compreendidos
aspectos que visem a apreensão da realidade concreta em sua totalidade.
Através desta, visou-se ponderar sobre os aspectos subjetivos (percepções e
sensações expressos no discurso, mas também em suas expressões corporais) que
determinadas mulheres possuem sobre um espaço digno para um corpo/ser humano estar. E
neste âmbito das experiências individuais, Creswell (2007) constrói um significado para a
pesquisa qualitativa em que implica dizer que, pretende-se construir um conhecimento a partir
das evidências experenciais, numa perspectiva socioconstrutivista.
A respeito das técnicas de coleta de dados, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, a partir de um roteiro com 10 possibilidades de questões (mas oferecendo
liberdades para assuntos que as mulheres se direcionassem a explorar), com 6 mulheres na
CPFR, indicadas por uma agente penitenciária. De base exploratória, a pesquisa buscou
evidenciar pontos de vista das mulheres em situação de confinamento acerca do espaço
prisional, suas percepções e sentimentos na relação corpo-espaço, buscando contato a partir
do entendimento enquanto sujeitas (ÁVILA; FERREIRA; ARANTES; 2016) de direito e fala.

3 ARQUITETURA x PROBLEMAS PRISIONAIS

A precariedade é uma constante no sistema carcerário brasileiro. De acordo
com Carvalho (2016), as pessoas em situação de cárcere estão submetidas à condições
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Optamos por esta expressão em analogia à utilização recorrente nas ciências sociais da expressão “ator social”,
predominantemente no masculino, visando a uma equidade de gênero em presença de palavras, como também
em atuação social.
1

desumanas dentro dos espaços penais, o que, conseguintemente, vem a comprometer a
eficácia na ressocialização do apenado. Todo esse cenário aponta para falhas no que é
preconizado pela vigente Lei de Execução Penal, visto que seus artigos garantem (ao menos
no papel) que o cumprimento da pena seja positivo, com foco no melhor retorno ao convívio
social.
O cárcere tem a função de privar o infrator temporariamente do seu direito da liberdade
de ir e vir para que repense no seu ato infracional. Todavia, outros direitos fundamentais
acabam se perdendo dentro da prisão, porque “o encarcerado é submetido a variadas formas
de humilhação e maus tratos, físicos e psicológicos, o que entra em desacordo com o disposto
na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XLIL: é assegurado aos presos o
respeito à integridade física e moral” (CARVALHO, 2016). Desta forma, não se pode garantir
o caráter ressocializador da pena, pois a própria prisão deturpa os direitos inerentes ao preso.
Ainda segundo Carvalho (2016), os culpados dessa precariedade são o Estado, por
conta do descaso e falta de investimento, e a sociedade civil, por acreditar que os presos não
merecem um local digno. As condições precárias geram um ambiente que incita violência,
rebelião e fugas, ao invés de educação e trabalho. É negado o mínimo para uma vida digna,
cujos princípios dos direitos humanos são violados diariamente, em várias situações. A mais
expressiva é a questão do inchaço populacional, isto é, o problema da superlotação
carcerária.
A Lei de Execução Penal (LEP), lei nº 7.210 de 1984, formaliza a importância da
arquitetura prisional, por entender que a ela estão ligadas diretamente as raízes das mazelas
carcerárias. Se fosse permitido cumprir o que já existe como lei e diretriz básica para
arquitetura prisional, a realidade teria outra forma e os encarcerados viveriam em um ambiente
mais coerente com o caráter ressocializador da pena. A superlotação, advinda do abrigo de
presos acima da capacidade máxima da unidade prisional, junto com a precariedade
estrutural, celas pequenas, insalubridade, prejudica a qualidade da vida cotidiana dos presos
e suas atividades, o que afeta em que estado o preso estará no momento em que tiver que
voltar para o convívio social.
Embora a LEP fale em seu artigo 1º, sobre o intuito de efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social,
ainda não há, para Carvalho (2016), um presídio adequado ao idealismo programático da
LEP. Conforme a legislação, tem-se as diretrizes sobre o alojamento do indivíduo, de acordo
com o regime de pena.
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Estabelecimentos penais, segundo o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (2011), são todos aqueles utilizados pela Justiça com a finalidade de alojar ou
atender pessoas presas, quer provisórias, quer condenadas, ou ainda aquelas que estejam
submetidas à medida de segurança. Nos casos de regime fechado, busca-se a segurança
máxima, com muralhas e/ou grades de proteção, bem como a atuação de policiais ou agentes
penitenciários em constante vigilância. O artigo 82º da LEP aborda que todos esses
estabelecimentos são destinados ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao
preso provisório e ao egresso, sendo que a mulher e o maior de 60 anos serão recolhidos,
separadamente, em um estabelecimento próprio.
Dependendo da destinação, a LEP fornece diretrizes para que esse estabelecimento
conte com áreas interdisciplinares, como assistência, educação, trabalho, educação física e
saúde. Quanto se tratar de unidade prisional feminina, o art. 83 garante que sejam apenas
agentes penitenciários do sexo feminino atuando nas dependências internas e que exista
berçário, com um funcionamento que permita que o bebê (de até 6 meses) e a mãe tenham
um local adequado, com assistência, assim como creche, para bebês maiores de 6 meses e
menores de 7 anos.
Os requisitos básicos da unidade celular (cela), de acordo com o art. 88 da LEP,
versam sobre a salubridade do ambiente, que deve ser garantida pela aeração, insolação e
conforto térmico adequados à existência humana, com uma área mínima de 6 m², além da
presença de dormitório, sanitário e lavatório nas celas individuais. Geralmente se observam
mais celas coletivas, que são qualquer cômodo com a mesma função de uma cela individual,
porém com capacidade para abrigar mais de uma pessoa presa simultaneamente.
As diretrizes básicas para arquitetura penal fornecem um padrão que deve ser
seguido, em prol da segurança, da ressocialização e garantia efetiva de outros direitos, que
garantem a integridade física e moral dos presos. Por exemplo: o item 3.10, sobre Conforto
ambiental, norteia que estratégias para o aproveitamento da ventilação e iluminação naturais
devem ser adotadas, como o uso de materiais adequados de acordo com as peculiaridades
de cada região.
Sobre as instalações, a LEP informa que:
o primeiro grande impacto sofrido pelo preso quando
recolhido é deparar-se com o local onde permanecerá.
Não é a visão externa de muros altos, portões
lacrados, arames farpados, cercas elétricas e agentes
montando guarda, tudo isso é previsível. A visão
interna é que amedronta. O ar rarefeito, a umidade, o
calor, o odor fétido, a multidão de detentos encolhidos
em espaços mínimos.

A realidade do sistema prisional brasileiro vai de encontro ao que está nos artigos da
Lei de Execuções Penais, por que o déficit, segundo Carvalho (2016), não trata apenas das
vagas, mas também é estrutural e financeiro. Juntos, esses déficits comprometem ainda mais
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a violação dos direitos basilares do ser humano, que vai muito além da privação de liberdade.
Para Bitencourt (2004, p. 231), a prisão é vista como um castigo humano (instrumento de
tortura) devido à superpopulação, alimentação ineficiente, espaços não dignos, falta de
orçamento e despreparo da equipe. Lopes et al (s.d.) corrobora com esse raciocínio ao
mencionar as costumeiras reclamações dos presos a respeito do mal-estar nas acomodações,
constrangimento ilegal e impossibilidade de readaptação à visa social, justamente pela não
concretização da ressocialização.
A realidade não condiz com o que está disposto na LEP, que almeja alcançar o melhor
cumprimento da pena e a ressocialização do indivíduo, pois a estrutura física é precária e em
discordância com a quantidade de presos. Nucci (2007) afirma que a superlotação dos
presídios prejudica a ressocialização, ficando a cargo exclusivamente da boa vontade
individual de cada preso. A superpopulação carcerária, segundo Carvalho (2016), obriga o
preso a viver em condições subumanas, o que infringe a dignidade da pessoa humana, porque
além de pagar pelo crime, o preso também paga pelo descaso do poder público.
Outra consequência desse descaso é o tempo ocioso dentro de um estabelecimento
penal, por conta tanto da péssima estrutura física como da falta de trabalho e de estudo. Nucci
(2007) aponta que essa falta de trabalho não incentiva o preso a gostar de exercer atividade
remunerada, o que implicará em seu futuro quando for solto, porque não aprendeu a viver de
maneira honesta dentro da prisão.
Em suma, a falta de ambientes dignos gera efeitos negativos, que além de tornarem a
experiência do preso insuportável (insalubridade, insetos, conforto ambiental negado),
propiciam problemas internos, como agressões entre presos, torturas e rebeliões. Não há
como se tornar melhor em um local desumano, que proporciona situações degradantes. O
não cumprimento da LEP denota o desinteresse do Estado em garantir a aplicabilidade dessa
competente legislação para atender a população carcerária. Para uma efetiva mudança nesse
quadro, é necessário mudar a arquitetura das prisões, para que seja possível garantir o direito
humano a um espaço digno, com habitabilidade, adequação cultural para o conforto
ambiental, boa localização para a visita das famílias, assim como utilização de materiais e
infraestrutura adequados.

4 O ESPAÇO-CORPO PRISIONAL

O corpo-espaço com quem nos encontramos está diretamente ligado à pesquisadora
Lugones (2011), na medida em que ela nos instiga à superação de categorias dicotômicas
presentes no conhecimento ocidental, que diferencia humanas e não humanas com base em
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olhares colonizadores. E, visando nosso próprio processo de descolonização, ocupamos um
espaço em convite para que outra(s) deste espaço se ocupe(m), em olhares que buscam
outros em senso de igualdade; referindo-se não somente à atenção e observação do espaço
físico, do espaço prisional, mas também ao corpo em presença, de seis mulheres nele
inseridas, com foco no contato relacional. Portanto, tratando-se do escopo de pesquisa,
poderíamos falar de um “espacorpo”, em que os objetivos não são a descrição isolada de
elementos arquitetônicos ou condições estruturais, mas explorar os contatos e relações
estabelecidas entre corpos/seres com o confinamento, através das falas destas mulheres.
Há dois corredores nos quais são distribuídas as celas, que são chamadas de
“quadrado” pelas presas entrevistas. De acordo com o relato e alguns rascunhos no papel, na
verdade, tratam-se de retângulos, que quando analisados em planta baixa, não são
tecnicamente retângulos por conta do avanço do banheiro, o que caracteriza 6 paredes dentro
da cela. De acordo com o chefe de segurança, ao todo são 42 celas, que englobam tanto a
parte dos dormitórios como outros espaços, a exemplo do da cozinha.
Não conseguimos percorrer a CPFR por razão do horário corresponder ao o banho
de sol delas. Nosso acesso se restringiu ao percurso da entrada até a sala de laboterapia,
onde na volta adentramos na sala de segurança para tentar conseguir uma visão geral da
unidade através das imagens das câmeras de segurança espalhadas em pontos estratégicos,
que não contemplam os interiores das celas. As imagens mostraram as presas “soltas”,
circulando nos corredores, pois era “hora de tomar sol”. Não conseguimos visualizar a questão
da superlotação, seja por conta do motivo dado, seja pelo fato de proibir a sociedade civil de
averiguar a violação da integridade física e moral das presas em condições desumanas, cujas
expressões estão na insalubridade, presença constante de baratas, 2 presas dormindo por
cama ou presas dormindo em um colchão fino no chão, falta de conforto ambiental, provocado
pela falta de aeração principalmente. As celas são todas de alvenaria, com aberturas
gradeadas na porta, em uma janela alta no fundo e em uma janelinha do banheiro.
Obtivemos a informação de que estava havendo reforma no local com o objetivo de
melhoria das condições do presídio, considerando fatores como acessibilidade (rampa para
familiares em cadeira de rodas); cerâmica no piso, dentre outros. Todavia, a obra parou
porque perceberam, por conta do período das chuvas, que antes de continuar, era preciso
trocar o telhado e também as tubulações.
No interior do presídio a dicotomia norte-sul se faz mais uma vez presente nas
expressões utilizadas para denominar e descrever as celas que já possuem cerâmica,
chamadas de “ALA BOA VIAGEM”, enquanto aquelas que ainda não possuem são a “ALA
FAVELA”. E a descrição da possibilidade do revestimento em cerâmica tanto no quadrado
como nos banheiros, nos pareceu uma satisfação em especial. Por estas intitulações,
captamos que, a partir de experiências anteriores ao ambiente em que encontram, elas
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conseguiram colocar em extensão as suas percepções do meio urbano externo, no qual existe
muita desigualdade social.
No histórico do prédio, este presídio já havia sido um Convento, o que nos faz pensar
que tanto antigamente como hoje, este local está relacionado a confinamento e clausura.
Interessante pensar que um local já pensado em privar a liberdade de freiras, agora serve
para continuar privando a liberdade de mulheres. Se o motivo era religioso, agora é penal. Se
antes existia freira que era forçada a seguir esse caminho, também ali, muitas mulheres hoje
estão presas, em processo de julgamento, por exemplo, por terem sido forçadas pelos seus
companheiros a praticar atos ilícitos, como no caso da entrevistada que foi pega portando
droga ao tentar visitar seu marido na penitenciária.
Não logramos encontrar a data de construção, mas a energia em presença vivenciada
é inefável. Assim que saímos da calçada e passamos pelo arco de entrada, começamos a
pensar em como poder dar pequenos passos em direção ao portão de segurança faz uma
grande diferença. Nós sabíamos que nossa relação com o local teria uma curta duração e que
sairíamos de lá retomando nossas rotinas. Ao nos aproximarmos do portão, nos deparamos
com mais uma burocracia (a 1ª foi conseguir o aval da SERES) para o portão ser aberto.
Quanto mais conseguíamos entrar na construção, mais a sensação de claustrofobia nos
invadiu, porque em nenhum momento nós vimos ou sentimos a claridade do sol. Pudemos
comprovar que o ar dentro de um presídio é diferente, como costumamos ouvir. Ao entrarmos
na sala de laboterapia, percebemos que ali seria nossa última parada, pois não havia sido
concedido um “tour” pelas instalações. Ao término, vivenciamos uma sensação oposta. Se
antes fomos nos sentindo aprisionada e recebendo ordens, ao passo que adentrávamos mais
no local, no momento da saída fomos sentindo um grande alívio, tanto por estarmos
recobrando nossa liberdade, sem ter ninguém nos acompanhando e câmeras vigiando, como
por poder sentir o sol, ouvir a natureza, respirar um ar diferente. Nunca havíamos nos sentido
tão felizes por passar por um portão. Aquele portão que separa o exterior e o interior é, sem
dúvida, um grande divisor de água, de ânimo, de perspectiva de vida.
Das estruturas frágeis e cheias de buracos, os relatos de busca por estruturas que as
erguessem, senão seus corpos, ao menos suas bolsas, já que nos foi relatado por uma delas,
a tentativa de pregar um prego para pendurar uma bolsa, o reboco e pedaços de parede
caíram em cima delas. Considerado como um espaço adaptado e superlotado, muito há de
improvisações e falta de estrutura, a ponto das presas de determinada cela fazerem cota para
algum familiar comprar TNT (tecido não-tecido) e levar no dia da visita para que elas possam
melhorar o aspecto visível das paredes. Ou então, como solução mais rápida, elas fazem
goma de farinha e colocam na parede pra tentar preencher esse buraco. Analisando essa
questão como uma metáfora, podemos inferir uma analogia ao buraco que elas sentem ali,
dentro delas, (seja porque não podem transitar nas ruas livremente, seja por conta da família,
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seja por raiva por ter cometido o ato infracional), que elas tentam tapar de qualquer jeito para
se sentirem melhor, visto que sufocando alguns pensamentos e sentimentos, elas poderão
sobreviver, nem que seja um dia a mais.
Pesquisas apontam graves problemas nas prisões brasileiras, como, por exemplo, a
superlotação. Com a quarta maior população carcerária do mundo, o Brasil possui, segundo
o Ministério da Justiça, seiscentos e vinte e dois mil detentos, mas apenas trezentas e setenta
e uma mil vagas. Calcula-se que, a cada mês, penitenciárias de todo o país recebam três mil
presos em média e desde os anos dois mil, praticamente dobrou o número de pessoas em
situação de cárcere no Brasil (dados BBC Brasil). Segundo a Organização não-governamental
Human Rights Watch (HRW), a população carcerária brasileira representa sessenta e sete
por cento a mais do que estariam preparadas minimamente para receber pessoas em
condições humanas mínimas.
Um projeto para o espaço citado pelo chefe de segurança refere-se à plantação de
uma horta, a qual atualmente não estava em funcionamento, mas já existiu, num local em que
se identificava entulhos através de uma das imagens das inúmeras câmeras em sua sala, e
que indicava estar sendo utilizado naquele momento para “guardar coisas”, “no fundo”. Esse
projeto iria fazer com que as presas que o desejassem, pudessem ocupar seu tempo ocioso,
o que ajudaria na concretização da ressocialização.
Em uma análise sobre o tema, numa ótica dita pragmática, Marcão (2007, p. 94) aborda
que as reclamações das pessoas em situação de cárcere no que diz respeito às
“acomodações, constrangimento ilegal e impossibilidade de readaptação à vida social”, indica
que “mal maior” poderia ocorrer quanto à “reposição à convivência da sociedade de apenado
não recuperado provadamente, sem condições de com ela coexistir”. Essa fala e escrita
declaradamente considera as pessoas em situação de cárcere fora do meio social e nos faz
questionar em que medida estes espaços efetivamente contribuem em termos de possibilitar
“recuperações”, ressocializações e processos de aprendizado, quando neles estão expressos
e reproduzidos espaços e vivências de indignidade humana, exclusões, reproduções de
estruturas hierárquicas e desiguais.

5 SUBJETIVIDADES E PESQUISA

A entrada das mulheres nos círculos universitários vem produzindo o que indicam como
certa feminização tanto do espaço acadêmico como também da forma de produção dos
saberes (RAGO, 1998) a partir dos anos setenta, mais maciçamente no Brasil em torno dos
anos 90, buscando (re)desenhar relações, perspectivas de pesquisa, atenção nas/pelas
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mulheres e suas/nossas temáticas, assim como a reivindicação sempre presente de nossos
lugares na História e estruturas (ditas oficiais).
Enquanto esperávamos a chegada das mulheres para as entrevistas, aproveitamos para
fazer (mil – muitas) perguntas à agente penitenciária. Ela nos respondeu de forma profissional,
séria, sem mostrar muita intimidade. E destas perguntas apreendemos que:
▪

as celas são padronizadas em relação ao tamanho (mas isso não se confirmou no
relato das presas, pois a quantidade de camas varia de cela para cela);

▪

as celas são todas de alvenaria e possuem 1 banheiro cada, composto por vaso
sanitário e torneira baixa. Não existia pia nem chuveiro. A conexão desses 2 ambientes
se dá por uma porta.

▪

não possuem ventilador no teto. Os ventiladores que aparecem em algumas unidades
foram levados pela família no dia de visita. A aeração em si da cela se dá pelas
aberturas gradeadas da porta e de 1 janela alta ao fundo.

▪

as camas são de concreto e todas recebem um colchão de solteiro na entrada, que de
tão fino dá pra sentir o “duro”. A partir das entrevistas, foi notável que em todas as
celas existem os colchões nas camas para ser dividido por 2 presas e os colchões no
chão, dispostos de maneira aleatória, para tentar caber todas as sem cama.

▪

os travesseiros elas mesmas fazem ou a família traz de suas casas;

▪

os itens de higiene são trazidos pela família, comprados na mercearia (uma pequena
loja ali dentro do presídio, sobre a qual não foi dada maior explicação) ou conseguidos
por doação (realmente entendemos como é importante essa doação porque nem todas
têm família, nem dinheiro pra comprar na mercearia);

▪

existem setores de saúde, laboterapia, segurança, jurídico/penal, psicossocial, cujo
funcionamento não foi explicado.

▪

as visitas são das 7 às 16 horas;

▪

há uma ordem de fazer silêncio após às 22 horas, mas quem comanda as luzes acesas
são as próprias presas da cela;

▪

as presas saem das celas das 10/10:30 às 13 horas e depois das 15:30 as 17 horas,
no entanto em comparativo com as falas ouvidas, algumas mulheres apontam que há
dias em que ficam menos de 1 hora ao ar livre.

Aos poucos, as mulheres foram tornando-se visíveis para nós, através das palavras da
autora e historiadora norte-americana Joan W. Scott (apud SILVA; LAGO; RAMOS; 1999, p.
21-55), tanto acerca da categoria “experiência” como ao ressaltar o problema de se escrever
a história da “diferença”, utilizando-se a metáfora da visibilidade do escritor Samuel Delany,
ao focar a importância da percepção de corpos que compõem um coletivo para a apreensão
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de suas existências individualizadas, mas também de sua presença e força enquanto um
corpo político. Para a experiência, a autora irá ressaltar o conhecimento alcançado através da
visão como apreensão direta e imediata, enquanto a escrita seria apenas posterior, uma forma
de reprodução e transmissão, para a qual se busca o enraizamento a partir de evidências que
sejam viscerais. E faz questão de evidenciar que nenhuma história ou estória é “completa” ou
“completamente verdadeira” (idem, p. 24), no entanto, constitui-se um desafio a busca pela
legitimidade na autoridade da experiência e de suas evidências.
Quando as seis mulheres chegaram, estavam com olhares desconfiados, porque
realmente não tinham como saber o motivo de terem sido chamadas. Elas queriam encarar a
gente, mas a presença e entonação da voz da gente era incisiva (ela as olhava diretamente
nos olhos, sem desviar o olhar, falando em tom de voz que deu a entender que ela esperava
cooperação por parte das presas) e elas, nessa relação de poder, ficaram acuadas.
Estávamos na sala de laboterapia, que é pequena, e quando elas entraram, ficaram uma do
lado da outra ora tentando olhar pra gente, ora olhando com olhos bem abertos pra agente
penitenciária ora olhando pro chão. Essa imagem nos lembrou as cenas que retratam a
compra de escravos – eles entravam, um do lado do outro, esperando alguém comandar o
que seria feito, numa relação de poder coercitiva, que é totalmente hierarquizada, na qual elas
se sentem (e estão) embaixo.
Elas foram informadas do que se tratava a nossa visita e questionadas se queriam
participar da entrevista. Ficamos pensando se elas teriam coragem de negar participação e
se caso o fizessem, se seriam castigadas. Ali, a cidade é outra; não conhecemos de fato as
leis que regem aquele local.
Quando ficou um silêncio, explicamos melhor o que gostaríamos de saber delas
sobre o espaço, se era digno, e logo a cara delas expressou que elas tinham muito para falar.
Como nosso tom foi amigável, nos apresentando e falando em uma linguagem simples (no
nosso entender) o que queríamos saber, uma delas logo levantou a mão e disse “Eu quero.
Tenho muito o que falar. Posso ser a primeira?” Ficamos felizes porque com a fala, da maneira
como foi falado, percebemos que conseguimos criar uma espécie de conexão com elas a
ponto de perceber nelas gestos mais soltos, e expressões com movimentos de mãos aliados
as falas dessa presa. As outras só balançaram a cabeça positivamente. A agente penitenciária
nos alertou para que fôssemos breves porque elas têm rotina, a qual não poderia ser quebrada
por nós. Refletimos, nesse ponto, em como seria uma rotina de atenção, na qual pudessem
orientação e alento.
Nós explicamos que as entrevistas seriam individuais para que elas tivessem mais
liberdade para falarem o que pensam e que o sigilo seria mantido, que nada do que elas
dissessem, iria sair dali. Algumas disseram o nome, quando nos apresentamos propriamente
na hora da entrevista. Apenas a que levantou a mão fez questão que eu anotasse o nome
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dela todo, dizendo que não tinha medo e que queria mesmo era ter o nome lançado.
Pensamos em relatar esse dado, identificando-a com suas iniciais. Ela seria “DMSO” - Daniele
Maria Santana de Oliveira. Talvez seja a questão de que ela não queria ser encarada como
um número. Quando comecei a conversar com ela, logo disse que ela seria a presa número
1 para garantir o sigilo, aí ela se manifestou contra, queria ter voz, fala, nome. Tentamos
explicar o sigilo, mas ela foi muito enfática, dizendo que queria o nome anotado. Daniele Maria
Santana de Oliveira, nem número, nem iniciais. Daniele Maria Santana de Oliveira. Sentouse sorrindo diante de nós. Talvez tenha sido um “grito” para ela ser vista, enxergada como ser
humano. A ideia que ela nos passou foi de que finalmente ela seria escutada por alguém e do
quanto isso pode ser benéfico para qualquer ser humano.
Segundo elas mesmas, são tratadas como bichos, e uma (pequena, mínima, quase
nada para nós) oportunidade de ter saído das celas para conversar com alguém, serem
ouvidas, emocionou-as. E tendo recebido alertas de pessoas próximas, inclusive de quem já
trabalhou em outros presídios, de que pessoas presas choram e mentem, não sentimos como
mentiras aquelas expressões na relação espaço/corpo/seres. Olhos que iam marejando
conforme a fala, enchendo-se até o transbordar de lágrimas que percorriam rostos e o dedo
ou a mão para enxugar. Tocamos no ombro de algumas, porque queríamos, porque
acreditamos que o toque é essencial para o ser humano se sentir humano.
Quando perguntadas sobre o confinamento, nós nos referimos tanto ao espaço do
presídio em geral como ao espaço da cela. Uma delas, falava tantos detalhes da cela, que
perguntamos se ela não queria desenhar. Fiz um retângulo e ela desenhou o local das camas
e banheiro.
O espaço físico da indignidade que nos leva a todas à tristeza e à indignação,
também nos adormece e as mulheres nos indicam que “aproveitam o seu tempo” dormindo
ou deitadas na maior parte do tempo. No corpo, indicam comumente tanto o “aperto no
coração” como o surgimento de manchas na pele, caroços, coceiras em possíveis rejeições
ao espaço-corpo ocupado.
O corpo-lugar em que se encontram é por diversas vezes associado a um “ter que
pagar”, uma visão punitiva em que muitas delas automaticamente depreendem da relação
estarem naquele espaço, o que nos leva a questionar se há (alguma) possibilidade de
(re)educação (nossa – tanto nós – “de fora”, pela forma como nos relacionamos com elas,
com a situação do sistema carcerário, quanto delas em protagonismo de suas vidas).
Neste lugar, o que pode ser percebido como “limpo” em conceito expresso pela
palavra, convive com a presença de insetos de denominação criada (pitchulinhas), como se
dão próxima convivência, atingissem inoportunamente o status de animaizinhos de estimação,
sem beleza de relação.
Somente uma delas aponta que “dorme bem”, mas pelo teor da conversa em
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sequência não se pode identificar se ela se refere à quantidade de tempo que passa
deitada/dormindo ou se há qualidade de sono.
Aquelas que abordam a liberdade nas falas, indicam que “andar” lá fora é
fundamentalmente diferente de “andar na linha” e ao dizer “não sou robô de ninguém”, buscam
de certa forma retomar um movimento autêntico, um posicionamento próprio.
Quando entrevistamos a última mulher, fomos conduzidas por outra agente até a
saída. No caminho, um homem nos perguntou se havíamos conseguido as informações que
queríamos. Sendo ele o chefe de segurança, fizemos diversas perguntas e, talvez por isso,
nos direcionou à sala de segurança, onde tinha as imagens das câmeras em tempo real. Salvo
engano, 2 monitores grandes mostrando umas 12 câmeras cada. Havia também 1 quadro
branco de lousa, onde são escritas várias coisas do dia referente às mulheres em
confinamento: quem precisa sair para audiência, qual foi a quantidade de mulheres na última
contagem. Para ele, o descaso prisional é fruto nosso enquanto sociedade, porque nós não
queremos notar que na cidade tem presídio, queremos “apagar” estes espaços, e
consequentemente, esquecer que vivem lá dentro corpos/seres/mulheres. Indica que apenas
lembramos de suas presenças quando ocorrem uma rebelião, de fato.
Estivemos acompanhadas o tempo todo. Não transitamos nos corredores sozinhas.
Não tivemos acesso a quadra e celas. Disseram que era para nossa proteção. A presa que
levantou a mão disse que me levaria pela mão até a cela dela pra eu realmente visse como
as coisas são horríveis. Acho que justamente pra sociedade civil não ter contato com essa
realidade fétida, eles barram. Imagina se todos pudessem averiguar como estão tratando os
seres humanos privados de liberdade. Queríamos a autorização de fotografar e filmar para
podermos dar atenção e, quem sabe, melhorar esses espaços que também são nossos, mas
não vemos, não sabemos, nem os sentimos. Saber do número da superlotação carcerária é
uma coisa; ver imagens e vídeos a respeito é totalmente diferente, porque somos seres
humanos, e como tal, conseguimos criar empatia um pelo outro. O olhar o outro, como nos
lembra Lévinas (1997), é a porta da alteridade, porque, para ele, seremos muito mais nós
quando formos (olharmos) muito mais o outro.
Importante mencionar que só uma delas entendeu o sentido de confinamento,
palavra que havíamos optado por manter, por trazer a “troca” de palavras, e sabendo a
possibilidade de ajustes quando o instrumento em uso considera olhar face a face e perceber
as reações, percepções e aproximações para o entendimento. Estar confinada, presa, em
espaço recluso, em que não escolhemos para onde direcionar nossas pernas, passos e
corpos. No sentir-se “empurrada” e “jogada”, as expressões da humilhação em palavras,
contrárias ao pensamento e à ação autônoma.
Quando questionadas sobre como era a cela, a resposta por vezes vinha monossilábica
(“horrível”, “inferno”), acompanhadas de expressões faciais de asco e rejeição, e nestas todo
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um conteúdo vivido e introjetado em seus corpos; o que nos chama atenção em função do
(aparente pouco - meses) tempo em que estas indicaram se encontrar ali. Mas é possível
perceber o tempo outro num espaço opressor, em que pouco tempo pode ser muito para
manchar as peles em violações de direitos físicos, psicológicos e morais. Nas respostas,
assim como nas paredes, havia tantos buracos, pausas, busca por palavras nossas e delas
que fossem elos para nossos diálogos que não conseguiríamos contar. A entrevista nos
permitiu alguma interação e em alguns momentos, olhar em seus olhos em altura e
proximidade e toques em seus ombros, às vezes mais leve as vezes mais forte, nos
permitimos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar sobre o espaço nas prisões é discutir o direito humano a um espaço digno, à
moradia digna (já que o presídio, em especial a cela, vai se tornar a habitação das pessoas
encarceradas) ou a uma “certa” liberdade inerente ao existir e ao próprio corpo nas prisões.
Tomando a Colônia Penal Feminina do Recife como estudo de caso, a pesquisa realizada
evidenciou em seus relatos, como as mulheres percebem que o espaço também as oprime, e
que este também representa uma construção psicológica, capaz de ser reforçado por
aspectos físicos da realidade, o que nos permite inferir que a construção de um conceito de
dignidade perpassa por sua vivência cotidiana.
O pouco contato com elas nos deu uma visão geral sobre o que elas vivenciam, porém,
seriam necessários mais encontros, para que pudéssemos realizar aproximações sucessivas
com esta realidade a fim de conseguirmos um panorama mais aprofundado a respeito da
situação carcerária dessa unidade. Seria preciso mais tempo e diálogos para avaliarmos
melhor as construções por detrás dos seus discursos. E todos os processos envolvidos na
autorização de apenas uma visita nos leva a reflexionar em torno de uma “autoproteção” do
sistema carcerário, no imaginário social de afastamento destes locais e também nos
impedimentos e restrições à intervenções mitigadoras das condições de vida indigna.
Esse experimento foi uma tentativa de “evidenciar” uma realidade que não condiz,
com as expressões “espaço digno para meu corpo”, “moradia digna para meu corpo/ser” e
“corpo/ser em liberdade”. Através da imagem da superlotação, com várias mulheres dormindo
no chão e tendo seus movimentos corporais impedidos, ficando boa parte do tempo deitadas,
percebemos a discrepância entre o previsto pela Legislação de Execução Penal e a existência
deste espaço.
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Foi uma visita, sem muitas pretensões. Para além da pesquisa e da ciência buscada,
um encontro e olhares, com objetivos (mas sem camisas de força), um espaço para se falar
e ser escutada: em sensações, percepções, em corpos, em nossos corpos de mulheres, em
seus confinamentos, adentrando também ao campo político do ser mulher em nossas
sociedade, em que vivendo num mundo de homens, num mundo historicamente pautado por
necessidades, falas, sistemas e estruturas predominantemente (e por que não dizer
dominadoramente) masculinas requer o estudo de seus/nossos casos, visando inclusive a
políticas públicas que considerem o estudo e as referências de suas/nossas subjetividades.
Em função disto, nos parece sempre necessário lembrar da função de nossas emoções e
sensações na composição (des) hierarquizada de nossos corpos e vidas, uma vez que muitas
vezes estas nos parecem alheias às estruturas postas.
Na tentativa de originalidade no estudo do campo do sistema prisional, este artigo visou
a uma perspectiva de relatos de violações dos direitos à moradia digna, a um espaço-corpo
digno, à possibilidade de voz e fala das mulheres ouvidas, na expressão do que tiverem e
quiserem dizer, assim como, no posicionamento de que as políticas públicas de segurança
poderiam partir ou estar centradas nas subjetividades destas mulheres.
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ANEXO

TABELA-RESUMO: ENTREVISTAS COM AS MULHERES
PRESA 1 (DMSO)

PRESA 2

PRESA 3

1. Idade

32 anos

21 anos

2. Tempo de
confinamento

4 meses

Quase 6 meses

34 anos
“1 mês, mas a
sensação é de 3 a 4
anos”.
Ela disse que por
conta da morosidade
do processo.
Ela + 19 mulheres

3. Com quantas
pessoas você
divide a cela?

Ela + 16 mulheres

Ela + 14 mulheres
(12 na cama e 3 no
chão)

“Fui transferida hoje
de cela. A de antes
tinha 15, a de hoje
tem 20. Eu dormia
na cama, mas nessa
vou dormir no chão”

PRESA 4

PRESA 5

PRESA 6

23 anos

21 anos

26 anos

2 meses

2 meses

2 meses

Ela + 29 mulheres
(28 na cama e 2 no
chão)

Ela + 9 mulheres
(8 na cama e 1 no
chão)

Ela + 11 mulheres
(7 na cama e 5 no
chão)

“Cheia de buracos,
barata e catita”
“1 janela com grade”

“Pequena, não tem
cerâmica no chão,
cheia de buracos,
não tem umidade”

“Cela pequena,
camas rachando”

“cai pedaços da
parede”

Quando ela disse
isso, os olhos se
entristeceram e
começaram a ficar
cheios d’água.

4. Como é sua
cela?

Lençol cobrindo os
vários buracos na
parede, nos quais
são colocados
“grudes de farinha”.
Tem cerâmica no
chão.
1 cama está
desativada por conta

Elas tentam fazer
cotinha pra comprar
lixeiro e colocar TNT
nas paredes,
pensando até
mesmo em enfeitar o
espaço para dias de
visita. “Pras visita
(sic) não vê como é”.

“Tem barata e
formiga... Infiltração
no chão... Reboco
caindo... 1 janela no
quadrado e outra no
banheiro...

“A cela é limpa, mas
tem pitchulinha
(barata pequena)”
“Parede com
buraco... parece
cemitério... a gente
bota pano”
Não tem cerâmica.
Ela chamou de “piso
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grosso”.

da umidade.

“Algumas têm
ventilador”
“Não tem umidade”

5. Como é o
banheiro?

6. Você dorme
bem?

Tem 1 torneira baixa
e 1 privada. No chão
são colocados os
baldes das presas
cheios com água
para elas tomarem
banho, lavarem as
mãos, escovarem os
dentes, etc.

Não. Saudade da
família.

Ela logo o descreveu
dizendo “Cabem 35
baldes ao mesmo
tempo”.
“A privada às vezes
entope e a água suja
vai pra dentro da
cela”.

Não consegue
dormir bem. “Muito
quente”.

Tem 1 torneira baixa
e 1 privada.
“Tem que comprar
balde. Não tenho
visita nem dinheiro”.
“Não. Meu braço
está muito dolorido
por dormir de um
lado só.”

Tem privada, torneira
e cerâmica no piso.
“tem 1 janela”

Não tem cerâmica.

Não.

“Não durmo bem.
Apenas cochilo.”

“dá mais de 60
baldes”

“Durmo muito bem.”

“Tomo remédio para
dormir”
7. Como você
aproveita seu
tempo dentro
da cela?

8. Como você
sente seu corpo
confinado neste
presídio?

Deitada, pensando e
tentando dormir.
“Esse lugar é mal,
nojento”
“Um lugar desses...
A gente errou e já
está pagando... E
ainda vou pagar
mais... Não quero
voltar mais”
“Procuro me
envolver em todas as

Ressalta que já
tentou pegar livro na
biblioteca, mas
desistiu por conta
das outras dentro da
cela.
“Me sinto presa”

Dormindo.

“Não tenho visita”
“Quero trabalhar
para ocupar a
cabeça e poder
comprar coisas”
“Algumas presas me
ajudam, mas depois

“Vontade de pular o
muro... sair correndo
daqui... de ir pra
rua... de pedir
socorro...”

“Peguei livro na
biblioteca, mas
desisti no meio do
caminho... barulho
generalizado (dentro
da cela)”

“Só dormindo. A TV
que tinha era
analógica.”

“Tem que ter
paciência, cabeça
pra não endoidar”
“por isso evito sair da
cela”

“Tristeza... Aperto no
coração...”
“Procurei... tenho
que suportar”

“muito ruim estar
presa... fico
pensando: como
está lá fora?”
“aqui dá mancha na
pele, caroço...”
“vontade de
trabalhar”
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jogam na cara.”

“Aqui é uma
humilhação... só
jesus na causa...”

9. Como você
sente seu corpo
confinado na
sua cela?

“Tenho um bom
comportamento com
as outras.”
“Me sinto
angustiada”

“Sou arretada...
explosiva... Quero
dormir e não
posso...”

“Desespero com as
trancas”

10. Como você
sente esse
confinamento
na sua cabeça?

“Cabeça agitada,
pensando nos
problemas lá fora”.
Ela culpa a irmã,
porque ao tentar
salvá-la, “caiu”.
Não viu marido nem
filhos desde que
entrou.

“Me sinto um animal,
um bicho dentro das
grades”.
“A escola ajuda a
sair da grade... a
passar o tempo... a
tirar a mente de fazer
besteira...”

“normal... só
alegria... quase tudo
novata... meninas
simpáticas... tristeza
só quando penso
nos filhos”

“já pensei em me
enforcar no
banheiro”.
“essa é minha 1ª vez
presa”.
“Depressiva”
“Castigo de Deus na
minha vida”
“Dias bons e dias
ruins”

“tristeza...
desengano... muito
humilhada...”
“não tem licença
aqui... aqui é no
empurro”
Ela usou essa
palavra mesmo
“empurro” de
empurrar as pessoas
para algo...

“Passarinho na
gaiola sem poder
voar”
“Raiva de estar
aqui... por ter
cometido tal erro...
se eu soubesse que
era assim, não teria
feito... eu não
precisava”
“jogada...
desprezada...choro
quando paro pra
pensar...”

“tenho medo de ser
atacada... de
discussão...”

“tenho vontade de
me suicidar, mas
penso na minha
filha”
“me sinto
humilhada... tô presa
e ninguém escuta...
não podemos nem
passar mal... de
madrugada só
gritando para eles
virem... para socorrer

“Sensação pior do
mundo... eu tinha o
costume de
caminhar lá fora, na
minha cela não tem
espaço pra andar”
“Estou sem ver meu
filho há 2 meses... só
vejo minha mãe...”
“vou chegar na rua
arrebentando”
Ela disse isso rindo e
rebolando.
“perturbada... não
quero conversar com
ninguém... a
convivência com
outras presas é
difícil...
“o espaço não está
de acordo com a
dignidade humana...
nenhum ser humano
queria viver aqui,
dormir no chão frio,
ter que andar na
linha...”
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tem que estar
morrendo...”
“depois que caí aqui,
descobri quem são
as pessoas”...
“dando pra levar...
não errar de novo
quando sair”

Quando chove, as
famílias se molham e
a quadra alaga.
Outras
informações

Caixa d’água com
água amarela, o que
tem causado dor na
barriga.
A comida não presta
e fede.

“Comida péssima...
A de hoje parecia
que estava podre...
cheiro horrível...

Não dão os remédios
direito.
Indica o tratamento
dos agentes como
mal.
“Quem não tem
visita, é o “robô”. O
faz tudo do
quadrado. Mas eu
explodo logo dizendo
que não sou robô de
ninguém”.

“Poderiam mudar as
camas e colocar
camas para todas...
seria mais
confortável... é muito
frieza e estou
tossindo muito...”

“espaço tanto faz
como tanto fez...
poderia melhorar os
buracos (na parede)”

“Tenho visita a cada
15 dias... Tristeza
quando vejo minha
família e quando
minha filha vai
embora...”
“No primeiro dia que
minha filha veio ela
disse: Vamos pra
casa, mamãe?”

as presas que
trabalham são
chamadas de
“menininhos”
“as mãe (sic) é fiel...
mas, os home (sic)...
coisa de louco”
Elas se chamam de
Menininhas de **
(chefe da segurança)
e de As Bibis
Perigosas

1 Transportou drogas para um traficante na intenção de salvar a irmã
1 Portava drogas ao tentar visitar o marido em penitenciária
1 Assumiu a culpa pela marido
3 Por fazerem “coisa errada”
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Introdução
O termo prisionização foi inicialmente cunhado por Donald Clemmer (1958)
para descrever as mudanças que os internos sofrem durante os períodos de
confinamento, o que significaria, inclusive, sua dificuldade em se adaptar
novamente à vida em sociedade. 1 No Brasil, os estudos relacionados ao
tema entendem que a prisionização ocorre quando o detento “substitui a
tábua de valores adotada na vida livre por outra, que lhe é fornecida (ou
impingida) pelo sistema social da penitenciária, já estereotipada e amparada
numa série de racionalizações” (Thompson, 1980, p. 27). O resultado mais
imediato deste processo seria a internalização de uma perspectiva criminal,
deixando o indivíduo "prisioneiro" relativamente imune à influência de um
sistema de valores convencional, o que impediria qualquer programa de
ressocialização (Wheeler, 1961).2
A tradição de estudos sociológicos sobre prisões tem como foco principal os
efeitos da prisionização sobre os presos, uma vez que somente eles seriam
afetados pela experiência prisional. Somente nos últimos anos há um
crescente interesse pelo universo dos agentes e como eles podem ser
afetados pelas experiências cotidianas na linha de frente do sistema de
justiça criminal. Nesses trabalhos, o efeito prisionização tem significando,
para o agente, o “processo lento e gradual, mais ou menos inconsciente, pelo
qual a pessoa adquire o bastante da cultura de uma unidade social, na qual
foi colocado, a ponto de se tornar característico dela” (Thompson, 1980, p.
23). Os efeitos deste excesso de vivência no ambiente prisional seriam
visíveis na linguagem adotada, marcada pelas gírias do ambiente prisional,
que passariam a orientar a comunicação de tais sujeitos para além da vida
intramuros (Moraes, 2013). Além disso, em razão das agruras decorrentes do
1

Clemmer aponta em seu texto de 1950 que “todo homem que entra numa prisão
experimenta a “prisonização” em alguma extensão”. Nesse contexto, são fatores que podem
intensificar o processo de prisonização por parte dos presos: (1) pena longa, (2)
personalidade instável, (3) escassez de relações positivas com pessoas fora das prisões, (4)
prontidão e capacidade para integrar em um grupo prisional primário, aceitação cega dos
dogmas e costumes do grupo primário e da população prisional em geral , posicionamento
casual com outras pessoas em situação semelhante e, por fim, (5) prontidão para participar
de jogos de azar e comportamento sexual anormal.
2
Ainda no que se refere aos presos, a teoria da prisonização foi testada e criticada por
alguns autores, como, por exemplo, Wheeler (1961), Irwin & Cressey (1961) e Akers et all
(1977).

2
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exercício da profissão mesmo fora dos muros das prisões, eles viveriam sob
pressão e em estado de alerta (vigilância, desconfiança e controle) com
receio de serem vitimados ou mortos.
Outra forma de se analisar o efeito prisionização seria a partir das redes
sociais, posto que se o agente tem mais interações com presos do que com
outros indivíduos (família, amigos extraprofissão, dentre outros), isso
significaria que seu universo de sociabilidade estaria restrito à prisão
(Clemmer, 1958). As redes pessoais (ego-networks) consistem em redes
formadas por um ator central - chamado de ego - além dos indivíduos com os
quais o ator central mantém relações (alters) e, por conseguinte, as relações
entre eles. As redes pessoais têm sido amplamente utilizadas em estudos
antropológicos e nos estudos da assistência social para mensurar a estrutura
da qual um certo indivíduo dispõe para seu suporte e o quão “mobilizável” é
essa estrutura a partir de seus laços (Wasserman e Faust, 1994).
Neste artigo utilizaremos das redes pessoais de 13 agentes penitenciários e
16 presos, situados em oito estabelecimentos penitenciários da Região
Metropolitana de Belo Horizonte para verificar efeito prisionização na
realidade dos agentes penitenciários, entrevistados no ano de 2014-2016 em
seus locais de trabalho. As redes nos permitem investigar a articulação da
estrutura relacional imediata dos agentes penitenciários, compará-las àquelas
dos presos e testar o efeito prisionização.
Metodologia
Os dados apresentados neste artigo são parte da pesquisa “Quem são como
vivem e com quem se relacionam os presos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte”, financiada pelo CNPq (processo 445545/2014-3). Na primeira
etapa da pesquisa foram realizadas entrevistas em profundidade em oito
estabelecimentos da RMBH diversos em termos de perfil (Tabela 1), com
vistas a coletar informações mais qualificadas sobre a dinâmica de
encarceramento em cada localidade e, ainda, testar a metodologia de análise
de redes.
Tabela 1 – Entrevistas em profundidade realizadas na primeira fase da pesquisa

3
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Entrevistado
Unidade

JASON

Características da unidade
Prisão relativamente nova
(menos de 15 anos de funcionamento)
Centro de Remanejamento,
com presos provisórios, preferencialmente
Prisão com pavilhão exclusivo
para presos transexuais e/ou homossexuais

NELSON HUNGRIA

Prisão de segurança máxima

1

2

3

PIEP

Prisão feminina mais antiga do estado

1

4

5

PJMA

Prisão masculina mais antiga do estado
Cadeia da Polícia Civil transferida
para o Sistema Prisional nos últimos anos

3

2

5

1

1

2

13

16

29

BICAS II
CERESP - Gameleira

SANTA LUZIA
Total

Agente Preso Total
3
2
5
1

2

3

3

3

6

Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

De acordo com Marques e Bichir (2011, p. 66), “o estudo de redes pessoais
parte do conjunto de contatos de um dado indivíduo em sua sociabilidade,
incluindo vínculos diretos e indiretos (os amigos e os amigos dos amigos, por
exemplo), utilizando geradores de nomes. A aplicação de tais métodos
permite levantar redes grandes e que circunscrevem situações sociais
inteiras”. Aqui, procuramos entender as redes pessoais em contextos
prisionais a partir do uso de dois instrumentos de coleta de informações: um
questionário semiestruturado, que procurava reconstituir a trajetória do
entrevistado e a sua rotina dentro da unidade prisional, com algumas
questões relativas à formação de redes de solidariedade dentro da prisão; e
um questionário sociométrico, no qual são colocados os nomes dos
indivíduos com quem o preso e o agente interagem e, a partir de
determinadas perguntas, procura-se mensurar a intensidade da interação
com cada sujeito mencionado.
As entrevistas foram realizadas em cada unidade prisional pesquisada com,
pelo menos, um agente prisional e um preso e, dependendo da complexidade
dos dados coletados nesta entrevista e na observação da dinâmica da prisão,
eram realizadas novas entrevistas. As prisões com mais de 300 presos
contam com uma quantidade maior de depoentes do que aquelas com
poucos detentos, posto que a proposta dessas entrevistas era a de fornecer
um panorama mais geral da unidade, além de permitir o teste da metodologia
de análise de redes sociais junto a este público.
4
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No que se refere ao perfil dos entrevistados, os dois grupos eram compostos
majoritariamente por homens,3 com idade média de 33 anos (agentes) e 36
anos (presos), sendo que em termos de vivência na prisão, os agentes eram
mais experimentados do que os presos: média de 7,3 anos (aqueles) versus
4 anos (esses). Na seção seguinte, apresentaremos as informações
coletadas a partir do uso do questionário sociométrico, bem como algumas
citações extraídas das entrevistas semiestruturadas que parecem ilustrar com
riqueza de detalhes pontos para o entendimento da prisionização.

Análise de dados
As entrevistas de redes sociais produzem dados sociométricos, que permitem
reconstituir a rede de relacionamento do indivíduo. São informações que
dizem respeito a como o sujeito entrevistado é conectado a uma série de
outros indivíduos, com os quais mantém relacionamento (próximo ou
distante). Os 13 agentes penitenciários entrevistados geraram 223 conexões
com outros indivíduos enquanto os 16 presos geraram 385 conexões. Uma
primeira informação de destaque é o fato de que as redes dos indivíduos
presos são, aparentemente, maiores do que as redes dos agentes
penitenciários, resultado esse contraintuitivo. Afinal, como os agentes estão
livres, era de se esperar que as redes de relacionamentos deles fossem
amplamente maiores do que os presos, que em tese têm a sua vida social
mais circunscrita ao ambiente prisional.
Outro fato que merece destaque é a forma das redes de relacionamento de
acordo com as características do sujeito com o qual o entrevistado
estabelece

uma

interação.

Para

a

compreensão

do fenômeno

da

prisionização, organizamos os entrevistados em agentes penitenciários
(versus presos) e relacionamento com pessoas presas (versus não presas).
Como indica a Tabela 2, os agentes têm mais interações com pessoas
presas em comparação aos próprios detentos: enquanto 28,3% das
interações dos presos se dão com pessoas que estão na prisão, 39,9% das

3

Entre os agentes entrevistados, três eram mulheres e 10 eram homens. Entre os presos
entrevistados, um era transexual, cinco eram mulheres e 10 eram homens.

5

84

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

interações dos agentes se dão com sujeitos que pertencem ao mundo
encarcerado.
Tabela 2 – Natureza das interações que configuram as redes de relacionamento dos presos
e agentes entrevistados

Agente

Não

Preso ou não preso
Sem
Sim
Não
informação
109
243
33
28,3%
63,1%
8,6%
89
110
24
39,9%
49,3%
10,8%
198
353
57
32,6%
58,1%
9,4%

N
%
Sim
N
%
Total
N
%
Qui-quadrado:11,181 (0,004)
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

Total
385
100,0%
223
100,0%
608
100,0%

O teste de qui-quadrado é usado quando se deseja saber se há relação entre
duas variáveis categóricas.4 Quando o teste apresenta significância (isto é, o
valor entre parênteses é menor do que 0,050) pode-se afirmar que existe
relação entre os fenômenos observados, apesar de não ser possível
entender a direção de causalidade entre as variáveis (não é possível dizer o
que causa o quê). No caso da Tabela 2, o teste indica que existe associação
entre a ocupação do entrevistado (ser agente prisional ou não) e se
relacionar com pessoas presas, mas não é possível afirmar inicialmente que
ser agente determine o relacionamento com presos ou vice-versa.
Desagregando esse pertencimento ao mundo encarcerado, de forma a
qualificar a origem do sujeito com quem presos e agentes estabelecem uma
interação, verificamos que 18,8% das interações dos agentes são com outros
presos, enquanto 21,8% das interações dos presos são com outros internos
(Tabela 3).
Tabela 3 – Tipo de interação que configura as redes de relacionamento dos presos e agentes
entrevistados

4

De acordo com Amaral (s/d), "a estatística de teste qui-quadrado é uma medida de
discrepância entre as frequências observadas e esperadas", ou seja, existe associação entre
as duas variáveis quando a partir da frequência de uma variável é possível estimar a
frequência da outra, fazendo com que as frequências observadas e esperadas não
apresentem
discrepância.
Para
maiores
informações,
ver:
http://www.ernestoamaral.com/docs/dcp854b-112/Aula18.pdf, acesso em 09 de setembro de
2017.
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Tipos de relação - por
extenso

Família

Amigo/ Conhecido/
Interno
Amigo/ Conhecido/
Externo
Inimigo

Agente/ Equipe
psicossocial
Relação profissional

Possui mais de um
tipo de relação
Sem informação

Total

ISSN:2317-0255

Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente
Contagem
% em
Agente

Agente
Não
Sim
100
17
26,0%
7,6%

Total
117
19,2%

86
22,3%

42
18,8%

128
21,1%

81
21,0%

28
12,6%

109
17,9%

12
3,1%

3
1,3%

15
2,5%

58
15,1%

12
5,4%

70
11,5%

11
2,9%

86
38,6%

97
16,0%

6
1,6%

11
4,9%

17
2,8%

31
8,1%

24
10,8%

55
9,0%

385
100,0%

223
100,0%

608
100,0%

Qui-quadrado: 164,252 (0,000)
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

A interação mais frequente entre os presos foi com a família (26% das
interações), o que indica que os internos tendem a se conectar mais com
pessoas que estão fora das prisões. Para agentes, a interação mais
frequente é com os colegas de “relação profissional” (38,8% das interações).
Aparentemente, esses profissionais estão com a sua rede de relacionamento
presa àqueles que compartilham com eles o mesmo destino, o que pode ser
indicativo da dificuldade de “sair do papel” (Lourenço, 2010; Moraes, 2013),
como pode ser vislumbrado na seguinte entrevista:
Entrevistado - Eu moro sozinho, então eu não tenho tanto contato
assim com... Para falar com a família de questões pessoais mesmo
minha não, então é mais no dia a dia mesmo, no serviço, a gente
está mais presente com os colegas de trabalho do que com a própria
família. (Entrevista Agente Jason - Rede nas prisões da RMBH 20142016)
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Uma última informação, que também pode dizer muito sobre o efeito
prisionização, é a frequência de contatos que agentes e presos têm com
indivíduos que estão ou não encarcerados. De acordo com os dados
coletados, a frequência de contatos no mês do entrevistado com outros
sujeitos de sua rede pode variar entre zero (o que significa alguém com quem
o indivíduo interage pouco) até 100 (que indica o cônjuge, companheiro de
cela, ou alguém com quem o entrevistado tem muito contato). Talvez essa
seja a dimensão em que a diferença entre presos e agentes em termos de
circulação na sociedade como um todo fique mais evidente, já que os sujeitos
encarcerados têm uma média mensal de contatos maior com outros
indivíduos na mesma situação, enquanto os agentes penitenciários têm uma
média mensal de contatos maior com sujeitos que não estão presos (Tabela
4).
Tabela 4 - Estatísticas descritivas da frequência mensal de contatos de presos e agentes
prisionais, por condição de privação de liberdade da pessoa com quem se interage
Preso ou não
Agente preso
N Mínimo Máximo Mediana Média
Não
Sim
109
0
30
30,00 16,18
Não
243
0
45
2,00 6,78
Sem
33
0
0
,00
,00
informação
Total
385
0
45
2,00 8,86
Sim
Sim
89
0
25
14,00 11,42
Não
110
2
30
18,00 17,55
Sem
24
0
0
,00
,00
informação
Total
223
0
30
15,00 13,22
Total
Sim
198
0
30
14,00 14,04
Não
353
0
45
8,00 10,14
Sem
57
0
0
,00
,00
informação
Total
608
0
45
5,00 10,46
Anova: 23,088 (0,000)
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

Desvio
Padrão
14,367
9,210
,000
11,671
7,840
7,394
,000
8,984
12,094
10,011
,000
10,959

A partir dos dados coletados sobre tipo de relação (família, amigos próximos,
amigos distantes, etc.) e frequência de contatos no mês, além da dicotomia
pessoa presa/não presa foram reconstruídas, visualmente, as redes de
relacionamento. Para cada sujeito entrevistado, agente ou preso de uma
unidade da RMBH entrevistado entre os anos de 2014 e 2016, foi
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reconstituída uma rede em que os grafos gerados contêm informações de
atributos dos nós citados pelos entrevistados.
No caso específico das redes pessoais, a prisionização pode ser entendida
como a homofilia, isto é, "a propriedade de que indivíduos tendem a construir
e manter mais frequentemente contatos com indivíduos de características
(atributos) sociais similares" (Marques et al, 2007, p. 2). No contexto deste
artigo, procuramos compreender em que medida a vivência da e na prisão
faz com que os agentes e presos passem a ter redes semelhantes, em
termos de extensão e intensidade e, ainda, em termos de interações
majoritariamente com indivíduos que estão nas mesmas condições que o
entrevistado (preso com preso, agente com agente).
A título de ilustração a Figura 1 apresenta quatro díades de agentes e presos
que permitem vislumbrar o efeito de se trabalhar no sistema prisional em
termos de quantidade e tipos de relacionamento. Ao se comparar as redes de
agentes e presos, percebe-se que em ambos há elevada quantidade de
quadrados (pessoas presas) verdes (amigos ou conhecidos que estão
presos).

9
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Figura 1 - Quatro
díades de agentes e
presos, por unidade
prisional

Fonte: Rede nas prisões
da RMBH (2014-2016)
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Para a interpretação das imagens que compõem a Figura 1 é preciso
salientar que, quanto à forma, quadrado equivale a um sujeito preso,
enquanto círculo indica indivíduos que não estão presos. Já as ligações que
não tem uma forma definida são os casos sem informação. O tamanho da
imagem é indicativo da frequência de contatos do ego (entrevistado) com o
nó em questão. Quanto à cor, os relacionamentos foram codificados da
seguinte maneira: vermelho, membros da família; verde, amigo ou conhecido
do mundo das prisões; amarelo, amigo/conhecido externo; preto, inimigo;
laranja, agente/equipe psicossocial; azul, relação profissional; e rosa, além
com quem o indivíduo tem afetos distintos dos anteriores, mas também sem
identificação de encarceramento.
Um dos fatores destacados por Clemmer (1958) como efeito da prisionização
é o contato dos presos com pessoas do mundo exterior, ou seja, a rede de
relacionamentos dos presos com pessoas fora das prisões. A julgar pelas
quatro díades apresentadas na Figura 1, é possível argumentar que
efetivamente os agentes penitenciários, em virtude do exercício de sua
atividade prisional, passam a conviver cada vez mais com os seus colegas e,
ainda, com indivíduos presos - enquanto esses cumprem pena nos
estabelecimentos da RMBH pesquisados e, até mesmo, quando esses são
liberados de tais unidades.
Além das interações que se constroem intramuros, existem aquelas que vêm
do mundo extramuros e permanecem quando agente e preso, oriundos de
um mesmo contexto social, se encontram dentro da prisão. Este fator, de
acordo com os agentes entrevistados, dificulta o trabalho interno, sendo
necessário um acompanhamento psicológico para que os agentes saibam
lidar com a relação entre presos dentro do contexto da unidade prisional.
Entrevistado - É uma... é uma certa... É muito sério [ ]. Para o
agente entrar ele tinha que ter um tratamento psicológico mais
importante... Mais aprofundado, porque... Teve um agente aqui...
ele mora aqui, ele conhece a bandidagem toda, jogava bola com os
presos. (Entrevista Agente Santa Luzia - Rede nas prisões da
RMBH 2014-2016)

Em outras palavras, a grande quantidade de presos dentro das redes dos
agentes (como indica as díades da Figura 1) diz respeito a dois fatores: o
intenso trabalho com os internos que pode resultar em amizades e, ainda, o
11

90

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

fato de que presos e agentes são recrutados das mesmas camadas sociais
(Moraes, 2013) e, por isso, amizades extramuros podem ser continuadas
intramuros. Além disso, existem as dívidas que são construídas entre
agentes e presos e, que, muitas vezes, significam uma restrição dos contatos
da rede dos profissionais que trabalham nas unidades prisionais, como
explicou um entrevistado:
Mas a possibilidade de dívida com o preso ela só é gerada a partir
do momento que você se envolve com o preso, se você não se
envolve com o preso você não... A partir do momento que você tem
uma relação de negócios com o preso, aí você adquire dívidas; se
você não fizer nenhum tipo de negócio com o preso... e o preso,
aqui dentro é proibido qualquer tipo de comércio, dentro de unidade
prisional. Se você faz negócio com o preso, a possibilidade...
probabilidade de ser um negócio lícito é quase zero. Se você
adquirir uma dívida, é porque você fez um negócio, e o negócio
provavelmente não é lícito, já está errado. (Entrevista Agente Bicas
II - Rede nas prisões da RMBH 2014-2016)

Retomando a Figura 1, no contexto da análise realizada nesse artigo, o que
as imagens acrescentam às quatro tabelas anteriores é a coincidência de
todas as informações analisadas, quais sejam: (i) se o sujeito é preso ou
agente, (ii) com quem o entrevistado mantém relação em termos do status da
privação de liberdade, (iii) qual a qualidade do laço estabelecido entre presos
e agentes com o seu interlocutor (se afeto, profissão ou casualidade), (iv)
além da frequência mensal de interação dentro da rede.
A partir da combinação dessas quatro informações, foi possível perceber
claramente o efeito prisionização no caso dos agentes entrevistados que
trabalham no CERESP, Nelson Hungria, Santa Luzia e PIEP. As pessoas
com as quais esses indivíduos mais se relacionam, com quem eles mantêm o
maior número de encontros, estão presas. Já em Bicas II, PJMA e JASON o
efeito não é observado; as pessoas com quem os agentes mais se
encontram não estão presas.
Outra forma de visualizar esses resultados é a partir da Tabela 5, que separa
a natureza das relações apenas dos agentes penitenciários por unidades nas
quais esses indivíduos realizam as suas atividades. Aparentemente, o
contexto em que o indivíduo exerce a sua atividade profissional parece
colaborar para prisionização no sentido apontado por Clemmer (1958).
Tabela 5 – Natureza das interações dos agentes entrevistados, por unidade prisional
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Penitenciária

BICAS II
CERESP
JASON
NELSON HUNGRIA
PIEP
PJMA
SANTA LUZIA

Total

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

ISSN:2317-0255

Sim
16
30,2%
10
76,9%
0
0,0%
20
50,0%
23
63,9%
9
34,6%
11
68,8%
89
39,9%

Preso ou não preso
Não
Sem informação
37
0
69,8%
0,0%
3
0
23,1%
0,0%
15
24
38,5%
61,5%
20
0
50,0%
0,0%
13
0
36,1%
0,0%
17
0
65,4%
0,0%
5
0
31,3%
0,0%
110
24
49,3%
10,8%

Total
53
100,0%
13
100,0%
39
100,0%
40
100,0%
36
100,0%
26
100,0%
16
100,0%
223
100,0%

Qui-quadrado: 155,192 (0,000)
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

Após gerar as redes pessoais de cada entrevistado, procedemos com as
investigações baseadas nas visualizações e nas métricas de redes geradas.
Nas visualizações, foram considerados o tipo de relacionamento de cada
alter com o ego, sua condição de preso/não preso e a frequência de
encontros declarada pelo entrevistado como uma proxy da força do laço. As
métricas de redes geradas foram densidade, diâmetro da rede e a distância
geodésica média. A densidade é um índice que varia de 0 a 1 e indica o quão
conectado é o grafo em análise sendo 0 igual a um grafo de nós isolados e 1
um grafo inteiramente conectado. O diâmetro mede a maior distância entre
dois nós de um grafo. A distância geodésica média indica a média das
distâncias entre todos os nós no grafo (Lazega, Higgins, 2014). Além dessas
medidas, trabalhamos também com a proporção de presos entre os
conhecidos citados pelos entrevistados (agentes e detentos).
Aos examinarmos os diâmetros das redes pessoais, observamos que os
presos possuem redes com diâmetro maior na média e a variável possui
também dispersão maior para este grupo. As redes dos presos, desse modo,
são menos coesas e mais esparsas do que as dos agentes penitenciários,
como indicam as estatísticas descritivas apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6 - Estatísticas descritivas do diâmetro dos grafos entre Agentes Penitenciários e
Presos
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casos
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Média

Agentes
13
Presos
16
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

Mediana

Desvio Padrão

3,3
4,3

3,0
3,5

1,3
2,9

Outra informação gerada a partir das métricas das redes pessoais, foi relativa
a densidade das relações sociais e, com isso, observamos que agentes
penitenciários possuem redes pessoais mais densas do que os presos
(Tabela 7). Apesar de os agentes terem um número menor de indivíduos em
suas redes, eles possuem mais contatos com esses sujeitos. Além de
possuírem uma média de densidade mais alta, o score tem o desvio padrão
mais baixo o que indica uma menor dispersão da variável. 5
Tabela 7 - Estatísticas descritivas das densidades dos grafos entre Agentes Penitenciários e
Presos
Categoria

Número de
casos

Média

Agentes
13
Presos
16
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

Mediana
0,76
0,68

Desvio Padrão
0,76
0,65

0,17
0,22

Como destacado por Lourenço (2010), com o trabalho como agente prisional,
o indivíduo tende a selecionar melhor as suas amizades, com medo de que
essas possam ser conexas a indivíduos que cumprem pena e, dessa
maneira, possam trazer implicações ao exercício da função. O agente, ao
adotar essa atitude diante de sujeitos com os quais interage, faz com que sua
rede seja mais coesa, posto que mais "selecionada" em termos de com quem
o indivíduo divide as angústias do dia a dia.6 Por isso, esses entrevistados se

5

O desvio padrão é uma medida de dispersão. Ele indica a capacidade da média em refletir
os dados do grupo estudado. Um fenômeno com uma distribuição sem extremos (ou seja,
valores muito elevados ou muito baixos) é aquele que tem média igual ao desvio padrão.
Assim, valores de desvio padrão muito elevados indicam que a média não é uma boa medida
do que acontece dentro do grupo estudado.
6
Interessante destacar que muitas das questões levantadas como indutoras da prisionização
dos agentes, como o "medo da morte" ou a "solidariedade" do grupo profissional, são
semelhantes ao que se descreve constantemente sobre a atividade policial - que em alguns
estados também parece ter como coincidência a proveniência da mesma classe social dos
que acabam presos. Inclusive, alguns estudos sobre policiais indicam que a sua rede de
relacionamentos também é reduzida com justificativas parecidas. A diferença com os
agentes prisionais é que esses trabalham junto com a clientela que devem vigiar, em
algumas situações, até 24 horas por dia, o que não acontece entre os policiais militares.
Nesse sentido, ver: MINAYO, Maria Cecília de Souza; SOUZA, Edinilsa Ramos de;
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disseram mais cautelosos ao contar sobre seu dia-a-dia com pessoas fora de
sua vivência profissional.
O meu marido, meu marido, minha irmã. Que tipo eles falam que não
tem que levar nada para casa, mas não tem com o a gente leva, meu
marido que é meu suporte, chego lá eu falo tudo que aconteceu no
dia, e ele também né, a gente quer saber o que aconteceu no dia da
pessoa. Aí tem dia que é alegre, tem dia que é triste, final de semana
eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sofro com o sofrimento dos
outros, eu tenho que me conter aqui dentro, senão eu choro todos os
dias, mais por causa das visitas, é cada caso que não é fácil.
(Entrevista Agente PJMA - Rede nas prisões da RMBH 2014-2016)
Ah ta. Assim... Eu tento não levar muito, né, tudo o que acontece
aqui para fora. Até mesmo é uma forma de descanso. Eu compartilho
com minha esposa, né. Algumas coisas com a minha mãe e...
dificilmente com outras. (Entrevista Agente Bicas II - Rede nas
prisões da RMBH 2014-2016)

As citações encontram ressonância em outra medida geodésicas gerada pelo
software de análise de redes: a qualidade do laço, isto é, de sua fragilidade
ou solidez. Os agentes penitenciários possuem, na média, uma proporção
bem maior de conhecidos presos do que os próprios presos, o que significa
que os agentes convivem com os presos, podem até cumprimentá-los na rua,
mas não tendem a estabelecer com eles uma relação de proximidade ou de
intimidade (Tabela 8).
Tabela 8 - Estatísticas descritivas da proporção de conhecidos presos entre Agentes
Penitenciários e Presos
Categoria

Número de
casos

Média

Agentes
13
Presos
16
Fonte: Rede nas prisões da RMBH (2014-2016)

Mediana
0,59
0,31

Desvio Padrão
0,50
0,29

0,32
0,24

A superficialidade no relacionamento dos agentes pode ser decorrência do
constante estado de alerta desta categoria profissional, o que impede
interações mais profundas por receio de que elas possam se tornar uma
ameaça ao indivíduo (Morris e Morris, 1962). Assim, o agente precisa manter
um bom relacionamento com o preso para garantir a cooperação dele em
momentos nos quais a ordem na prisão está em xeque. Todavia, é preciso
manter distância, para garantir a hierarquia e, sobretudo, a diferença entre os
CONSTANTINO, Patrícia. Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde
dos policiais militares do Rio de Janeiro. Editora Fiocruz, 2008.
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dois grupos. Em resumo, “agente penitenciário se digladia o tempo inteiro
com a identificação e a proximidade com o preso, que, para eles, aumentam
os riscos de sua “contaminação” moral pela massa carcerária” (Moraes,
2013, p. 141).
Considerações finais
A proposta deste artigo foi entender o efeito prisionização sobre os agentes
penitenciários a partir da análise de suas redes pessoais vis-à-vis a de
detentos encarcerados em oito unidades da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
A partir das informações sobre redes pessoais de agentes e presos da RMBH
foi possível validar a segunda dimensão da prisionização, qual seja, a
dificuldade em sair do papel que se refletiria nas interações mais restritas dos
agentes prisionais (em comparação com os presos), sendo essas mais
centradas em seus colegas de profissão e detentos. Porém, a prisionização
não se mostrou um fenômeno que travessa igualmente todos os servidores
do sistema prisional entrevistados, já que os agentes que trabalham no
CERESP, Nelson Hungria, Santa Luzia e PIEP experimentam esse fenômeno
em uma extensão muito maior do que os funcionários de Bicas II, PJMA e
JASON. Aparentemente, é a unidade prisional na qual o indivíduo presta
serviços que irá formar o habitus (Bourdieu, 1998) do sujeito para além de
seu local de trabalho, sendo esta uma hipótese de trabalho que merece ser
aprofundada em outras análises sobre o tema.
Comparando as redes de agentes e presos foi possível constatar que eles
têm redes menores do que os internos que eles guardam, apesar de suas
relações serem mais intensas do que as estabelecidas por aqueles. Porém,
entre os agentes, por menor que seja a presença de detentos em suas redes,
eles estão lá para além do mundo prisional, reforçando a lembrança de que
esse profissional transita entre dois mundos: de um lado, o mundo interior
das prisões (vida profissional) e, do outro, o mundo exterior (vida privada).7

7

Um ponto que talvez mereça uma análise mais aprofundada é em que medida os presos
têm redes mais amplas que os agentes em razão de sua participação no crime organizado
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Resumo
O artigo tem como objetivo trazer algumas análises sobre o espaço carcerário
feminino, com destaque para o sistema prisional do estado de São Paulo, a partir do
estudo de questões relacionadas à construção da identidade de gênero. Para isso, é
necessário problematizar conceitos e teorias que norteiam a crítica da espacialidade
carcerária feminina, que é construída a partir de um paradigma masculino. O texto
também

traz

algumas

considerações

sobre

a

relação

entre

opressão,

institucionalização da violência, poder e o que é ser mulher dentro desse contexto.
Palavras-chave: prisão, mulheres, gênero, violência

1. Introdução
A relação entre homens e mulheres tem sofrido mudanças significativas nos
últimos cinquenta anos. Cada vez mais, é possível observar os impactos do
aumento da presença e da visibilidade da mulher em diversas esferas, como o
mercado de trabalho, escolas, universidades, artes, cultura, ciências e política. Os
estudos sobre o feminino têm ajudado a romper paradigmas e a destacar a
importância de nos voltarmos à pesquisa de gênero. Se antes esse aspecto não era
investigado, hoje, o gênero se impõe como uma questão fundamental nas ciências
humanas.
As análises sobre a questão de gênero têm fomentado o surgimento de novos
métodos das disciplinas, além de contribuir para a descoberta de novos temas,
documentos e fontes ligados a essa questão.
2
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O rompimento do paradigma de gênero possibilitou uma maior visibilidade do
campo de exclusão determinado por um discurso universal masculino ao qual as
mulheres estavam submetidas. Dessa forma, foi possível criar novas imagens do
que é ser feminino e masculino.
O estudo da questão de gênero tem se mostrado fundamental para a
academia e para a sociedade. Cada vez mais, surgem políticas públicas criadas pelo
Estado, partidos políticos e terceiro setor, apesar de ainda haver resistência de
diversas

áreas.

Nesse

contexto,

surgem

também

programas

e

medidas

governamentais que criminalizam a violência contra as mulheres como, por exemplo,
a criação da Lei Maria da Penha (n. 11.340/2006) e a construção de delegacias com
atendimento especializado.
Entretanto, apesar dos avanços na pesquisa sobre gênero e da crescente
visibilidade da mulher na sociedade, ainda é possível perceber a dominação
masculina e a sua consequente opressão nos espaços privados. O ambiente
carcerário feminino é um dos espaços em que essa dominação pode ser vista mais
facilmente.
2. Gênero e opressão
Os estudos de gênero exerceram um papel fundamental na desconstrução
dos conceitos do que é ser feminino e masculino. A partir dessas pesquisas, as
definições de homem e mulher e masculino e feminino passam a ser orientadas
pelas escolhas do indivíduo dentro de um contexto sociocultural e não mais apenas
pelo fator biológico.
Simone de Beauvoir, em “O segundo sexo” defende que todas as pessoas
nascem machos ou fêmeas e, a partir das suas próprias escolhas, tornam-se
homens ou mulheres.
Já Judith Butler define gênero como “um modo contemporâneo de organizar
normas passadas e futuras, um modo de nos situarmos e através dessas normas,
um estilo ativo de viver nosso corpo no mundo”.
Apesar dos estudos de gênero, é possível dizer que a divisão social do
trabalho é marcada, principalmente, pela diferenciação biológica e não pela
3
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construção social de gênero. Na sociedade, homens e mulheres exercem papéis
diferentes. Mesmo com os avanços e o crescente debate sobre gênero, a mulher
ainda é relacionada à maternidade, fragilidade e dependência enquanto ao homem é
atribuído o poder, a inteligência e a força. Nesse sentido, enquanto a mulher estaria
ligada ao espaço privado, nas funções do lar, os homens impõem sua influência no
espaço público, nas relações de poder da política e da economia.
Hannah Arendt, em seus estudos sobre a condição humana, desconstrói a
definição do senso comum que diz que o espaço privado está relacionado apenas à
intimidade e à privacidade. Em contraposição ao espaço público, que diz respeito a
um lugar de tensões, o espaço privado deve ser considerado um local de privação,
ou seja, um espaço “em que o indivíduo é privado da sua própria existência uma vez
que é destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente humana” (Krohling e
Miyamoto, 2012).
Dessa forma, quem está preso em um espaço privado passa despercebido
pela sociedade. Suas necessidades, anseios e problemas tornam-se, então,
invisíveis e desinteressantes sob o olhar do outro.
Por muito tempo, a mulher ocupou esse lugar do invisível. Ao ser confinada
no ambiente familiar e ganhar a função de dona de casa, a mulher foi lançada à
invisibilidade social. Como consequência, não era percebida pelos acadêmicos,
cientistas, políticos e juristas e seus assuntos não eram prioridades sociais, o que
acentuou a desigualdade existente entre homens e mulheres.
O principal argumento para o aprisionamento da mulher ao campo privado diz
respeito às diferenças biológicas existentes entre os sexos, como explica o
sociólogo Pierre Bordieu,
A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo
masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a divisão
anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como
justificativa natural da diferença socialmente construída entre os
gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho.
(BOURDIEU, 2009).

O sistema patriarcal também contribuiu para a dominação masculina frente à
mulher. A invisibilidade feminina foi garantida por esse sistema ao afirmar que a
4
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mulher é frágil e instável emocionalmente, é dependente política, social e econômica
do homem e possui inteligência inferior e questionável.
O surgimento do capitalismo fez com que a condição das mulheres tornasse
ainda mais precária, já que elas estavam em uma posição social desfavorável. A
invisibilidade feminina determinada pelos homens justificou o mito da supremacia
masculina. Com isso, cada vez mais as mulheres perdiam espaço na sociedade. Se
precisavam trabalhar fora de casa, as mulheres eram colocadas em funções
periféricas no sistema de produção. Sua inteligência e importância ainda era
questionada e subvalorizada.
Bordieu diz em “A dominação masculina”,
Sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e
vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal,
resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência
suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce
essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação
e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento,
do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. Essa
relação social extraordinariamente ordinária oferece também uma
ocasião única de apreender a lógica da dominação. (Bordieu,
2009)

É nesse contexto de dominação que as normas de direito penal são criadas e
aplicadas garantindo, assim, um meio de controle social que evidencia as
desigualdades existentes entre diferentes classes e gêneros.
Esta análise é pertinente também ao sistema prisional brasileiro. Ao ser
encarcerado, o indivíduo leva sua bagagem social anterior a esse meio. Quando
passa a viver atrás das grades, essas condições são mantidas e até evidenciadas já
que o preso torna-se invisível para a sociedade. Logo, suas questões também não
ocuparão lugar de destaque nos debates da opinião pública.
Se para o preso masculino e exclusão social é evidente, para as mulheres
encarceradas a invisibilidade é ainda maior. Já que os papéis sociais de homens e
mulheres acentuam a dominação do homem sobre a mulher, é possível dizer que
essas diferenças também podem ser percebidas dentro do espaço carcerário.
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3. Cárcere e exclusão social
O capitalismo possui estratégias para conservar a ordem pública que produz
mecanismos de controle social e de contenção da violência. Ao mesmo tempo, esse
sistema político e econômico também favorece e revela a desigualdade entre as
classes. É nesse contexto que as leis do Direito Penal são criadas e aplicadas. Se o
capitalismo legitima o controle social, as leis são a ferramenta para a reprodução
das desigualdades.
Contudo, o sistema de justiça criminal não exerce plenamente o que deveria
se o seu papel de reduzir ou até mesmo eliminar a criminalidade. Ao contrário, ele
reproduz as desigualdades sociais, pois corrobora com a “produção e reprodução de
uma imagem estereotipada e preconceituosa da criminalidade e do criminoso
vinculada aos baixos estratos sociais” (Andrade, 1995). Nesse sentido, é possível
dizer que as leis do Direito Penal são aplicadas de forma seletiva principalmente às
pessoas de baixos estratos sociais.
Nesse contexto, mais uma vez demonstra-se que a realidade social é definida
de forma androcêntrica. Sobre isso, Alexandre Baratta (1999) diz que “o paradigma
da ciência moderna assegura a dominação masculina e, ao mesmo tempo, a
esconde, mantendo, assim, a diferença de gênero ignorada”.
Começamos a compreender, então, que se o Direito Penal age de forma
seletiva de acordo com normas e costumes androcêntricos, pode-se dizer que o
sistema prisional também foi concebido a partir da perspectiva masculina. De acordo
com Cerneka (2009) “o sistema penal no Brasil e no mundo foi criado por homens e
para homens”.
A princípio, as prisões foram criadas como uma forma de corrigir as pessoas
que não cumprissem as leis. A ressocialização e a volta do sujeito para a sociedade
era o objetivo principal do sistema prisional.
Porém, o que vemos é que o sistema prisional é o espelho da desigualdade,
pois quem vive dentro das grades são pessoas que anteriormente já eram marcadas
pela exclusão. Isso, sem mencionar o fato de que, atualmente, o sistema prisional
brasileiro não possui ferramentas, mecanismos e estrutura que propiciem a
6
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ressocialização do indivíduo. Ao contrário, além de não cumprir com o seu objetivo
inicial, o cárcere a estigmatização e a exclusão social dos encarcerados.
Quem vive no cárcere mantém as mesmas condições excludentes que tinha
antes de ser preso. Essas condições acompanham o sujeito durante o período de
cumprimento da pena e continua com ele mesmo após ter sido devolvido ao convívio
em sociedade.
A situação das mulheres presas é a mesma. Dentro do sistema prisional
brasileiro as relações sociais estão sob a influência do sistema patriarcal
acentuando, assim, as desigualdades existentes entre mulheres e homens.

Se a função do sistema prisional é de adestramento social, a
mulher é punida duplamente, pois, em primeiro lugar, ao cometer
um crime, logicamente há a reação social e a aplicação das
sanções legais. Entretanto, a mulher encarcerada sofre, ainda, a
punição por ter descumprido seu papel social tradicional de
conformação ao espaço privado ao invadir o espaço público no
cometimento do crime (Krohling, 2012)

As atividades realizadas por homens e mulheres também refletem a desigualdade
de gênero. Mesmo que ambos exerçam atividades precárias, a condição das
mulheres dentro do sistema prisional brasileiro

é mais grave porque sua exclusão precede o ingresso na prisão,
permanece durante sua estada e se pereniza depois da obtenção
da liberdade. Isso significa que o estigma de serem “mulheres e
pobres” as acompanha permanentemente no exercício das
atividades laborativas. De catadoras de lixo, empregadas
domésticas, vendedoras ambulantes, atendentes, engraxates de
sapato, costureiras, passarão a trabalhar na prisão como
passadeiras, arrumadeiras, costureiras, entre outras ocupações
de mínima relevância no mercado de trabalho. (Espinoza, 2004)

As ocupações existentes dentro das prisões não colaboram para a ressocialização
das encarceradas uma vez que não abrange atividades que representam uma forma
competitiva das mulheres se inserirem no mercado de trabalho. Mais uma vez vimos
7
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que esse processo não ajuda a romper a exclusão social, já que não promove a
emancipação da mulher.
4. Mulheres no sistema prisional
O Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. Em dezembro de
2014, mais de 600 mil pessoas viviam atrás das grades, de acordo com o
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). Aproximadamente
40% dessa população é composta por presos provisórios, aqueles que ainda não
foram julgados em primeira instância.
As mulheres representam 6,3% da população prisional brasileira, de acordo
com o Infopen. Imerso em uma grave crise, o cárcere suprime direitos e garantias
que deveriam ser concedidos aos presos. Se a violação aos direitos humanos já é
alarmante

nas

unidades

prisionais

masculinas,

no

que

diz

respeito

ao

encarceramento feminino, os dados causam ainda mais espanto. A ausência de
políticas públicas que pensam na mulher como indivíduos com características
próprias relacionadas ao gênero reafirma o fato de que as prisões, no Brasil e no
mundo, foram criadas por homens e para homens.
O Estado não tem observado as condições de vulnerabilidade específicas
dessa população, que vão muito além da menstruação e da gravidez. Assuntos
como direito à vida, sexualidade, maternidade e saúde feminina não têm sua devida
importância para a criação de medidas que contribuam para a reintegração das
mulheres apenadas na sociedade.
Joan Scott define gênero como “elemento constitutivo de elementos sociais
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” e também como “um
primeiro modo de dar significado às relações de poder”. Pode-se dizer que só é
possível discutir gênero nas relações. E se as relações construídas do lado de fora
dos muros ficam fragilizadas, sobreviver do lado de dentro das grades exige a
construção de novos laços.
Quando falamos sobre o sistema prisional, é necessário reconhecer que a
mulher pertence a um dos grupos mais vulneráveis, em um segmento já vulnerável,
que é a população carcerária. Esquecemos, muitas vezes, que sobre a mulher recai
8
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uma reprovação moral que vai muito além do crime que ela praticou, tornando a
pena muito mais pesada para ela do que para os homens.
É importante destacar também o contexto em que essas mulheres passam a
ser inseridas no mundo prisional. Nos últimos anos, a população carcerária tem
crescido exponencialmente. Entre os anos de 2000 e 2014, a população carcerária
feminina aumentou 567%, passando de 5 para 37 mil. De acordo com o Infopen,
68% dessas prisões estão relacionadas ao tráfico de drogas.
O endurecimento penal, consequência da Lei de Drogas, também favoreceu a
multiplicação da população carcerária. Nesse sentido, podemos entender como a
gestão populacional pode ser feita por meio do paradigma da punição, neste caso,
por meio do sistema prisional (Focault, 2009). Podemos analisar o trabalho de
Karina Biondi (2009) e relacioná-lo com a gestão citada por Focault quando ela
defende que o processo de interiorização das prisões serviu como um modo das
pessoas esquecerem essa população. Dessa forma, a disseminação das prisões
pelos territórios do interior diminui o impacto visual que essa instituição causa. Isso
favorece a criação de estigmas. Conforme a prisão ocupa territórios cada vez mais
distantes das capitais, as pessoas encarceradas tornam-se também cada vez mais
apartada da sociedade.
Sobre o estigma, Goffman diz que:
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências
de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se
encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo,
até, de uma espécie menos desejável [...]. Assim deixamos de
considerá-la criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa
estragada e diminuída. Tal característica é estigma,
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande
[...] (Goffman, 1980).

Pessoa estragada e diminuída. É dessa forma que o Estado tem tratado as
mulheres no sistema prisional.
Cerca de 58% das mulheres que vivem e trabalham atrás das grades enviam
dinheiro para a família, segundo levantamento realizado pela Pastoral Carcerária.
Entre os homens, o número cai para 27%.
9
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Em geral, as mulheres são mais abandonadas do que os homens quando vão
para o sistema prisional. Enquanto eles recebem visitas regularmente, elas muitas
vezes são deixadas de lado pelas pessoas mais próximas. Anthony Giddens e Ulrich
Beck apontam que esse isolamento total ao mundo externo, conhecido como
atomismo social, traz graves consequências ao indivíduo. Como não reconhece
oportunidades para reconstrução da própria identidade, a pessoa encarcerada tornase mais solitária e agressiva devido ao rompimento dos vínculos sociais e afetivos.
A ruptura com a identidade do gênero feminino começa assim que as
mulheres são presas. No Estado de São Paulo, assim que chegam na unidade
prisional, elas recebem uniformes criados para os homens, mas que são distribuídos
para as mulheres. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que faz a
gestão das pessoas encarceradas, não leva em consideração a diferença de gênero
na distribuição das únicas opções de roupas que as presas podem utilizar. É claro
que se a escolha por utilizar roupas masculinas partisse da própria mulher, isso não
acarretaria em nenhuma consequência para a identidade, já que ela teria optado
pelo vestuário a partir de gostos pessoais. Porém, como não há possibilidade de
escolha, muitas presas customizam seus uniformes com bordados e apliques para
deixá-los mais femininos.
E quem são essas mulheres que, para amenizar a dor de estar na condição
de presa, buscam alternativas para que sua subjetividade não seja tão sublimada?
Essas mulheres são filhas, mães, avós, bisavós, heterossexuais, homossexuais, de
todas as raças, de todos os credos. A pluralidade não é levada em conta quando se
passa a viver atrás das grades.
Ao conversar com as presas sobre quais sobre objetivos de vida e sonhos, a
maioria disse que se sentiriam muito melhor se pudessem ter um contato maior com
os filhos e com o restante da família. Aliás, a preocupação com os filhos é motivo de
ansiedade entre grande parte das detentas. Basta receberem notícias de que o filho
ficou doente ou está com problemas na escola para que elas entrem em crise. É a
pena que transpassa os limites da lei e agride o corpo do sentenciado.
Sobre isso, Focault diz que:

10
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Mas podemos sem dúvida ressaltar esse tema geral de que, em
nossas sociedades, os sistemas punitivos devem ser recolocados
em uma certa “economia política” do corpo: ainda que não
recorram a castigos violentos ou sangrentos, mesmo quando
utilizam métodos “suaves” de trancar ou corrigir, é sempre do
corpo que se trata – do corpo e de suas forças, da utilidade e da
docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão. (Focault,
2007)

A sexualidade das mulheres encarceradas também sofre constantes
violações. De acordo com a Pastoral Carcerária, no estado de São Paulo, a
sexualidade é vista como uma regalia e não como um direito. A visita íntima não é
permitida a todas as detentas e, quando ela é aprovada, é extremamente burocrática
e excludente. Em muitos presídios, a visita íntima só é liberada mediante uso de
método contraceptivo. Além de ter a liberdade sexual anulada, as mulheres não têm
a liberdade de escolher ser mãe.
Muitas também não têm direito de serem homossexuais. A burocracia para a
realização das visitas íntimas acaba por destruir os relacionamentos das mulheres
com parceiros/as fora da prisão. Para suprir as necessidades sexuais e afetivas,
muitas começam a se relacionar com parceiras de cela. Tais laços afetivos são
fundamentais o desenvolvimento das mulheres e auxiliam no equilíbrio emocional
das encarceradas. Porém, em unidades prisionais femininas, a relação homoafetiva
intramuros não é permitida. O descumprimento da regra pode impactar até no
regime de progressão da pena das detentas.
A arquitetura das unidades prisionais também viola as especificidades
femininas. Toda a estrutura é pensada como se elas homens fossem. Os banheiros
não são adaptados e elas não têm acesso a absorventes íntimos.
A maternidade é apontada pelas presas como uma das maiores dores pelas
quais se pode passar dentro do cárcere. Nas cadeias públicas do interior do estado
de São Paulo, não é permitido que as mães fiquem com seus filhos após o
nascimento. Se a presa não tiver família ou alguma pessoa que a apoie, os bebês
são encaminhados para abrigos logo após o nascimento. Quem consegue uma vaga
na Penitenciária Feminina da Capital consegue ficar com o bebê por seis meses
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depois do parto. A ruptura brusca dos laços maternais fere dois princípios do direito
penal: o da intranscendência da pena e o que veda a pena perpétua.
Nesse contexto, mais uma vez as mulheres são destituídas de sua própria
identidade: não podem ser mães, serem seres sexuais, serem femininas, terem
acesso à afetividade.
5. Considerações finais
Entender que o espaço privado é o da privação e, dentro do contexto do
sistema carcerário, é a privação da própria existência do indivíduo que é separado
das coisas essenciais à vida humana em oposição à definição de espaço público
serviu como princípio que norteou esta reflexão sobre o sistema prisional brasileiro,
baseando-se em uma perspectiva de gênero.
Nesse sentido, estar confinado é estar invisível aos olhos dos outros e,
quando se é invisível, os outros deixam de ter interessem nos seus assuntos. Por
isso, quando a mulher é deixada de lado e alocada no espaço privado, ela passa a
estar sujeita a essa invisibilidade social acentuando, assim, as desigualdades
existentes entre homens e mulheres.
O Direito Penal ajuda a promover as desigualdades sociais já que sua
aplicação é seletiva aos estratos mais baixos da sociedade. Como consequência, o
encarcerado, mantém o fato de que é um ser excluído socialmente durante todo o
tempo de confinamento e mesmo após ser colocado novamente em convívio com a
sociedade.
Além disso, ficou evidente que as desigualdades sociais existentes entre
homens e mulheres fora do sistema prisional se mantêm dentro do confinamento.
Os esforços para melhorar a vida das mulheres na prisão ainda são
insuficientes, embora a proporção de mulheres presas venha crescendo em ritmo
mais rápido do que a proporção de homens privados de liberdade.
Considerar a mulher como um não-homem é uma pauta urgente e exige
mudanças na legislação e na sociedade. É necessário primeiro que se reestruture as
instituições mantenedoras no sistema carcerário. Não é possível que ainda hoje
12
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sejam comuns discursos orientados para a redução dos custos, mesmo que
violentem direitos básicos previstos pela legislação.
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A linguagem da penitenciária
1

Alessandro Rezende da Silva

Helenice Aparecida de Oliveira2
“As formas mais elevadas de comunicação humana só são possíveis porque o
pensamento humano reflete a realidade.”(Vigotsky – 1982)

1. Introdução
Este trabalho objetiva analisar a linguagem utilizada pelo grupo focal de presos que
cumprem penas por delitos diversos na Penitenciária pública da Papuda no Distrito
Federal. Essa comunidade desenvolve um código próprio de linguagem interna para
manter a comunicação como instrumento de negociação criado por eles para evitar
interferências entre o sistema de vigilância e os detidos e também como medida de
garantia de seus direitos individuais e coletivos. A produção e reprodução do
conhecimento linguístico são demarcadas pelo grupo que recebe influências
endógenas e exógenas. Entre os objetivos deste trabalho estão descrever essa
linguagem própria do ambiente prisional com a elaboração de um glossário de termos
usados por eles e seus significados; analisar como essa linguagem pode ser usada
como ferramenta de troca, sobrevivência e interação neste ambiente. Assim dominar
um número considerável de palavras deste léxico pode contribuir como fator de
sobrevivência para os encarcerados. Neste trabalho, as bases teóricas serão
conceitos de identidade segundo Stuart Hall, Castells, teorias da linguagem para
Vygotsky e para Bakhtin entre outros. Discorreremos sobre as caracterizações do
sujeito mostrando que se subdividem em identidades individuais e coletivas.
Palavras-Chave: Glossário. Linguagem. Linguística. Preso.
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A linguagem, compreendida como um sistema de sinais, códigos e regras de
comunicação, que pode ser considerada como parte inerente do ser humano, já que,
é por meio dela que o indivíduo organiza o seu pensamento de modo a expressar
compreensivelmente o seu discurso, a fim de relacionar-se com os outros. Portanto, a
linguagem está ligada ao tempo, ao espaço e à cultura, tendo como função primordial
favorecer a interação entre as pessoas.

Nos estudos sobre o homo loquens de Rajagopalan (2003), a linguagem tem
um papel essencial na constituição do homem e na convivência social. Partindo desse
princípio, o autor em questão ressalta que o indivíduo é o sujeito da linguagem na
concepção da comunicação que o acompanha e que carrega marcas bem distintas.
Para esse autor, a “comunicação é entendida como um esforço cooperativo entre os
indivíduos constituídos em termos autônomos, com regras preestabelecidas de
comum acordo, em prol de interesses comuns.” (p. 51).

Para Rajagopalan, a linguagem é um instrumento de comunicação, em que a
função comunicativa passa a ser encarada como a razão de ser da linguagem. Sendo
assim, o indivíduo é um ser que necessita comunicar-se e interagir com o seu
ambiente social. Nessa interação, esse indivíduo exercita a sua essência de ser nesse
mundo, já que a comunicação é parte fundamental para que a pessoa se sinta inserida
no meio social de forma ativa e autônoma.

Neste estudo, as teorias sobre a linguagem de vários linguistas serão
aplicadas na observação da interação entre os presos que contribuiu para a criação de
uma linguagem própria, de um vocabulário comum entre eles. Ancorados nas
perspectivas dos estudiosos entre eles: o filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, o
sociointeracionista do desenvolvimento humano Lev Semyonovich Vygotsky faremos o
levantamento dessas palavras próprias deste ambiente prisional para a criação de um
glossário. Através desses dois teóricos, enfatizaremos neste estudo, a interação na
comunicação inter e intrapessoal, pois, mediante esse processo, o indivíduo tem o
potencial de desenvolve-se de forma pessoal e social.

.
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2. Concepções teóricas sobre a linguagem para Bakhtin
Mikhail Bakhtin (1895–1975), considerado um expoente da linguagem,
escreveu obras valiosas, às quais destaco para este estudo Marxismo e Filosofia da
Linguagem (1997 [1929-1930]), Estética da Criação Verbal (2006 [1979]), dentre
várias outras de igual importância. Para ele, o que importa no estudo da língua é o seu
caráter interacional, enunciativo e discursivo, ou seja, a língua está sempre a serviço
de um locutor que a usa em uma determinada condição de enunciação. Assim, a
língua é um produto coletivo, isto é, um fenômeno social, que se apresenta dentro de
um contexto ideológico (Bakhtin, 2006). As mudanças que ocorrem no meio social são
refletidas na língua. Sendo a língua uma ferramenta de uso interacional, sustenta-se
pela interação verbal e não verbal, refere-se tanto à produção oral quanto à escrita.
Contudo, a interação verbal é uma necessidade de comunicação do indivíduo com o
seu meio social.

Na perspectiva interacionista da linguagem e no seu valor sócio histórico e
cultural, Bakhtin (1997, 2006) nos revela que o dinamismo é inerente à língua, sendo
governada por uma relação dialógica, a qual é uma relação de sentido que se
estabelece entre os enunciados na comunicação verbal. No momento em que “dois
enunciados se encontram justapostos num mesmo plano de sentido, iniciarão uma
relação dialógica” (BAKHTIN, 1997, p. 345-6).

O princípio dialógico, presente nas interações verbais, ocorre por meio da
produção e da compreensão de significados, impregnados de singularidades afetadas
e alteradas pelas relações construídas do eu (locutor falante) e o outro (receptor
destinatário), que constantemente se interdefinem e interpenetram, sem se fundirem
ou se confundirem (BRAIT, 2005, p. 80). Dessa forma, as relações são marcadas por
uma profunda originalidade na construção de sentidos (Freitas, 2003, p.39).

As questões relacionadas ao enunciado/enunciação ocupam um lugar
primordial para a concepção de linguagem que rege o pensamento bakhtiniano, já que
ela é concebida do ponto de vista histórico e social. Neste estudo, a ênfase é a

oralidade, pois é através dela que acontece a interação comunicativa entre os
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encarcerados e os usuários de uma língua para a interação comunicacional.
Partindo desse enfoque, veremos a questão da interação na perspectiva
bakhtiniana, com vistas à construção da relação dialógica, mediante a presença
dos enunciados e dos gêneros do discurso na interação verbal para a criação de
um código próprio no ambiente prisional.

3. As concepções teóricas sobre linguagem para Vygotsky

Considerado um referencial para o estudo da linguagem, Lev Semyonovich
Vygotsky dedicou-se à análise do desenvolvimento cognitivo e social do ser humano,
via linguagem, por meio da interação social. Para Vygotsky (1998, 2003), a linguagem
é uma questão central, visto que ocupa um lugar de destaque em sua teoria. Ele
aborda a linguagem não como um sistema linguístico de estrutura abstrata, mas em
seu aspecto funcional e psicológico. Por isso, interessava-lhe estudá-la como
constituidora do sujeito, em uma relação pensamento-linguagem na interação social.

Vygotsky (1998) procurou entender o pensamento verbal não separado de
seus componentes: pensamento e palavra. A unidade que serve para compreender o
pensamento verbal é o significado das palavras, que, por sua vez, é um fenômeno da
fala. Contudo, a palavra desprovida de significado não é palavra, “é um som vazio” (p.
398). Por conseguinte, o significado tem um traço constitutivo e indispensável da
palavra, a qual faz parte do discurso; a união da palavra com o pensamento constitui
um fenômeno do pensamento verbal e da fala significativa.

Na perspectiva de Vygotsky (1998, 2003), o pensamento ganha forma por meio
da semântica das palavras, porquanto a evolução histórica da linguagem muda a
estrutura e a sua natureza psicológica. O pensamento verbal, partindo de
generalizações primitivas, alcança o nível dos conceitos mais abstratos.

Para esse teórico, a relação pensamento-linguagem é a chave para a
compreensão da natureza humana. As palavras têm relevância no desenvolvimento do
pensamento, no que se refere à evolução histórica da consciência como um todo e à
internalização de conceitos. Na perspectiva vygotskyana, quando o ser humano já tem
toda a sua fala desenvolvida, passa a relacionar-se com o seu meio social, ocorrendo
assim, a interação social. Essa, por conseguinte, gera maior desenvolvimento
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cognitivo e social do indivíduo. Por isso, na teoria vygotskyana a interação da pessoa
com o seu meio social é de suma relevância.

Na concepção de Vygotsky (1998, 2003), a formação do indivíduo se realiza
por meio da relação dialética entre o sujeito e a sociedade, em que o homem modifica
o ambiente e esse, por sua vez, é modificado pelo meio. Nessa relação, cada pessoa
em um determinado ambiente desenvolve a chamada “experiência pessoalmente
significativa”. De acordo com a visão vygotskyana, o desenvolvimento se dá do social
para o biológico. Sobre essa premissa Rego assevera que:
Aquilo que é inato não é suficiente para produzir o indivíduo humano na
ausência do social. As características individuais (modo de agir, pensar, sentir,
valores, conhecimentos, visão de mundo, etc.) dependem da interação do ser
humano com o meio social. (REGO, 2011, p. 57, 58)

Por isso, o desenvolvimento humano na teoria vygotskyana tem um caráter
ativo e interativo. Sua composição transcorre em um contexto histórico e cultural que,
por sua vez, configuram-se nos processo de desenvolvimento e de aprendizagem; tais
processos

não

ocorrem

juntos.

A

aprendizagem

acontece

à

frente

do

desenvolvimento, visto que o ser humano vive em constante transformação de seus
papéis e funções sociais, para obter, por meio dessa relação, novos significados para
a sua vida em sociedade.
Para Vygotsky, a língua é uma ferramenta simbólica, a qual é utilizada pelas
pessoas para interagir com o meio social. Contudo, a língua não é somente
empregada para organizar o contexto externo e mediar a atividade interpessoal, ela é
usada, inclusive, para controlar e organizar o mundo psicológico e mediar a atividade
cognitiva intrapessoal. Portanto, o desenvolvimento advém do social para o individual,
ou do dialógico para o monológico. Com isso, o desenvolvimento cognitivo e funcional
é constituído linguisticamente.

Portanto, a linguagem, de acordo com Vygotsky (2003), tem um papel fundamental
na mediação através da interação social, visto que ela nomeia o sentido do mundo à nossa
volta. É por meio dela que estamos o tempo todo em diálogo com os outros. Diante do
exposto, vimos que a linguagem, tanto para Bakhtin quanto para Vygotsky, tem papel
relevante para a aquisição do conhecimento e, inclusive, para a interação do indivíduo
com o meio social.
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Ademais, Bakhtin (1997, 2006) e Vygotsky (1998) afirmam em seus estudos
que a língua(gem) é sempre vista na e por meio da interação entre os interlocutores do
discurso resultando no desenvolvimento pleno do indivíduo e, também, como forma de
dimensionar o ensino da língua(gem) para o uso interacional entre os interlocutores do
discurso.

Ainda segundo esses autores, o que importa no estudo da língua (gem) é o seu
caráter interacional, enunciativo e discursivo, ou seja, a língua está sempre a serviço
de um locutor que a usa em uma determinada condição de enunciação. As mudanças
que ocorrem no meio social são refletidas na língua, pois ela é uma ferramenta de uso
interacional, sustenta-se pela interação verbal, referindo-se tanto à produção oral
quanto à escrita.

4. Conceitos de identidade e sua influência na construção da linguagem
do sujeito
A questão de identidade entre as pessoas é um problema a ser enfrentado, pois só
adquire significado por esgotar a suspeita de qualquer ideia anteriormente fundada na
afirmação da vontade divina. A modernidade ocidental dá origem à problemática
constituição das identidades que assumem campos de significação correlacionados:
às de indivíduo, às de classe e às de Nação.

De acordo com Hall (2012, p. 45), a identidade social está ligada ao sentimento
de pertencimento, algumas vezes mascarado, a um congregado de pessoas
vinculadas a rotina cotidiana ou ao ciclo anual de encontros. Nesse

aspecto

identidade resulta na questão de que o sujeito deve identificar-se com uma totalidade
imaginada.

Também para Castells (1999, p. 36), o conceito de identidade refere-se a um
processo de construção de significado com base em um atributo cultural ou em
atributos culturais interrelacionados, de forma que uns sobrevalessam sobre outros.
Segundo Castells (1999, p. 36), essa sobreposição pode ocorrer pela interferência de
instituições dominantes quando os atores sociais internalizam de forma elencada
determinados atributos, construindo suas identidades com base nessa internalização.
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A identidade social é resultado de processos simbólicos e discursivos que
vinculam um indivíduo a um conjunto social. As categorias que fundamentam os
vínculos do sujeito com o grupo social também são validadas simbolicamente e estão
sujeitas a forças e relações de poder. Esses critérios determinantes da identidade,
muitas vezes considerados objetivos, podem ser a classe social, o gênero, a nação, a
profissão, a raça, a etnia, a religião, a cultura etc.

Bourdieu afirma que o poder simbólico consiste no poder invisível que só pode
ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber quem lhe está
sujeito ou mesmo quem o exerce (Bourdieu, 2003: 7). De acordo com o autor, o capital
cultural é instrumento para analisar situações de classe na sociedade, dividindo-a em
setores. Para ele, gostos, estilos, valores e estruturas psicológicas são decorrentes
das condições de vida das diferentes classes moldando as características que as
distinguem entre si.

È neste momento que supostamente os indivíduos de diferentes classes se
encontram. A valorização da classe dominante ocorre por meio da internalização dos
bens culturais e por meio do reforço a essa internalização. Essa internalização para a
legitimização é promovida pelo que Bourdieu (2001) chamou de habitus, um sistema
de disposições duráveis e transponíveis que integra experiências já vivenciadas, as
quais funcionam como matriz de percepções, apreciações e ações pelos indivíduos
dentro de cada uma das classes.

Em "Espaços dos pobres, identidade social e territorialidade na modernidade
tardia" (Araújo e Haesbaerth, 2007, p. 103) se discute a possibilidade de influência do
território na constituição da identidade social, em especial, a das classes populares
que, já na virada do século XIX para o século XX, eram tidas como perigosas e
estavam circunscritas a um território específico onde realizava sua materialidade.

Há

ainda

elementos

importantes

à

reflexão:

a

família

-

unidade

socioeconômica fundadora da modernidade que articula dimensões do trabalho,
espaço e sentimento; as redes - estrutura social que extrapola as relações familiares e
permite a incorporação de outros sujeitos sem laços consanguíneos, e as noções de
enraizamento e pertencimento - trazem em si a ideia de espaço-tempo. Segundo
Bakthin:
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Assim, existe uma forte tendência a se atribuir muitos elementos da cultura
humana que emergem da influência do ambiente onde o sujeito se encontra. E
existem também, aqueles que tomam posições extremas de reduzir todas as
manifestações da vida e do pensamento humano às influências ambientais.

5. O glossário identitário na penitenciária

A língua tem caráter dialógico e o enunciado é parte de uma cadeia, uma vez
que temos de considerar o que foi dito antes e o que será dito. Logo, a visão da
Linguística que separa linguagem, língua e fala, para Bakthin, não faz sentido,
segundo o que ele diz:
Para Bakthin, olhar a linguagem como se fosse algo abstrato e regido por
normas é impossível, conforme cita o autor:
Na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc.
A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido lógico (BAKTHIN,
1991, p. 95).

O discurso está sempre dentro de outro discurso, tendo em vista o caráter
dialógico da língua. Cabe ressaltar que o conceito de diálogo aqui não se restringe
apenas àquele diálogo que temos um diante do outro, ou seja, mas sim ao diálogo que
as palavras estabelecem quando significadas na palavra do outro. Isso porque os
objetos do mundo são carregados de significados, por ideias, ideologias e pontos de
vista. Logo, temos de levar em conta o mundo que cerca esses enunciados,
Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente
da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é o
que a sua consciência desperta e começa a operar... Os sujeitos “não adquirem a
língua materna”; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da
consciência (BAHTHIN, 1991, p. 108).

O discurso está sempre dentro de outro discurso, tendo em vista o caráter
dialógico da língua. Cabe ressaltar que o conceito de diálogo aqui não se restringe
apenas àquele diálogo que temos um diante do outro, ou seja, mas sim ao diálogo que
as palavras estabelecem quando significadas na palavra do outro. Isso porque os
objetos do mundo são carregados de significados, por ideias, ideologias e pontos de
vista. Logo, temos de levar em conta o mundo que cerca esses enunciados, bem
como textos e seus significados já existentes no mundo. Bakhtin assim conceitua
dialogismo:
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A orientação dialógica é naturalmente em fenômeno próprio a todo o discurso.
Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus
caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o
discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação
viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num
mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia realmente
evitar por completo esta nítida orientação dialógica do discurso alheio para o
objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é possível: só
em certa medida e convencionalmente é o que pode dela se afastar (BAKTHIN,
1991, p. 88).

A partir dessa citação, podemos ver que, para Bakthin, o discurso, a palavra é
o centro de tudo e não é de autoria de um único falante. De fato, nessa perspectiva, a
teoria de Bakthin nos faz refletir que várias pessoas usam a mesma palavra para
expressar situações vividas em contextos, momentos e com pessoas diferentes.

A partir das discussões feitas, podemos expor uma coletânea de palavras
observadas que os encarcerados usam comumente como um código linguístico
comum ao ambiente prisional e que sofre influências dos fatores exógenos e
endógenos como: o meio natural, fatores físicos ou do meio ambiente, o meio social e os
fatores sociológicos, entre outros.

O local observado para a composição do Glossário da linguagem usada pelos
presos foi o Complexo Penitenciário da Papuda que é formado por quatro presídios:

Centro de Detenção Provisória (CDP), Centro de Internamento e Reeducação (CIR),
Penitenciária I (PDF I), Penitenciária II (PDF II). Atualmente, a população carcerária na
Papuda é de 14.900 (quatorze mil e novecentos presos). Só no PDF II são 3.200 (três
mil e duzentos) presos. Essa população carcerária é observada por 240 (duzentos e
quarenta) agentes de atividades penitenciárias. O Distrito Federal mantém policiais da
Polícia Civil como organizadores do sistema penal: diretor, vice diretor, chefe da
Gerência de Vigilância (GVIG) e chefe da Gerência de Assistência ao Interno (GEAIT).
A peculiaridade do DF coloca agentes da Polícia Civil, agente de polícia
penitenciária e delegado, e os agentes de atividades penitenciárias. São duas
instituições distintas, acirrando o ambiente pelo gerenciamento total.
O convívio entre presos faz a linguagem dinâmica. O preso se adequa a
linguagem local, que ainda não possui estudos para demonstrar o tamanho da
expansão dessa linguagem. Ou seja, não é uníssono dizer que em outras
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penitenciárias segue o mesmo padrão de linguagem. Contudo, a linguagem básica é
quase universal no Brasil. Entre as palavras coletadas estão:
1. Boi: vaso sanitário
2. Boi ralado: carne moída.
3. Bonde: transferência de presos das delegacias para a Papuda.

4. Cobal: sacola que entra com os visitantes
5. Cachorra: sirene
6. Caco: biscoito cream cracker
7. Catatau: bilhete
8. Coruja: quando todos os presos devem ficar de cueca para a revista na cela.
9. Graxa: margarina.
10. Jega: cama
11. Marrocos: pão
12. Melhorado: é a marmita melhor preparada
13. Mulher do guarda: xepa, galinhada
14. Orelha de mico: nugett’s
15. O acerto de contas entre os presos, na grande maioria das vezes, ocorre durante
o banho de sol. Quando essa situação é percebida, toca-se imediatamente a sirene
(“cachorra”);
16. Parlatório: local de encontro íntimo. Fica atrás do pátio ficam os quartos. No caso
do DPF II, são 80 quartos e cada um pode usar por 30 minutos (contatos a risca).
17. Pastinha: preso que organiza o acesso ao parlatório, respeitando uma lista
organizada pela PCDF. O Pastinha auxilia o trabalho da polícia quando é preciso falar
com um preso. O chefe do pátio, policial que tem contato com o preso, escolhe o
Pastinha pelo critério de bom comportamento baseada na relação de boa confiança. O
Pastinha ao exercer o serviço tem revisão de pena: a cada 3 dias de trabalhos,
desconta um 1 dia no total da pena.
.
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18. Pedera: linguiça.
19.Polícia, pé preto (nome que os presos dão ao policial militar), processo penal, paz.

19. Suco: algo ruim acontecendo no momento ou pode ser a chegada da polícia;
20.Teresa: corda que faz o comércio entre celas
21.Todos, totalidade, trator (bater em alguém que não cumpriu com as regras deles na
prisão – violência bruta).
22. União, unidos, utá! utá! (rapaz alegre no pedaço/gay e aceito por eles).

22. Varejão: preso que compra e revende, com sobre preço, diversos objetos.

É o comércio dentro da Papuda. Os presos organizam o comércio através da
utilização da Teresa. Existe um rodízio entre os presos para fazer a Teresa
movimentar. É uma ação de risco porque se o agente da polícia confirmar o
comércio, o preso será levado para o castigo. Por ser uma operação de risco,
os próprios presos determinam quem será o escolhido para movimentar o
comércio que tem que ocorrer todos os dias.
23. Vermelhinho: preso convidado para prestar serviço para o serviço prisional
e é identificado porque usa um uniforme de cor vermelha. Os presos que estão
nas celas

não

usam

uniformes,

deve usar obrigatoriamente

roupas

predominantemente brancas.
24. Xepa: marmita
O preso tem direito ao banho de sol, em que sua quantidade é relativa porque
necessita observar a quantidade de agentes disponíveis para o dia. Finais de semana
quase não ocorre o banho de sol por conta da diminuição do efetivo de agentes para a
manutenção da ordem. Aquele que receber visita semanal tem direito que o visitante
leve a importância de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).
Já o preso que receber visita quinzenal, pode receber até R$ 250,00 (duzentos
e cinquenta reais). Os homossexuais ficam separados das alas dos heterossexuais e
não tem direito ao parlatório.
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Se o policial encontrar mais de R$ 250,00 com algum preso, este será levado
para o castigo (cela isolada sem direito a banho de sol, sem direito a comida da
cantina). São no mínio 10 dias no castigo. É elaborado um inquérito que será
encaminhado à Vara de Execuções Penais (VEC) e o Juiz de Direito determinará a
punição com base no inquérito
O preso que está na pedra é responsável pela limpeza da cela, lava roupa, lava
o boi, etc. Recebe pagamento voluntário dos demais presos da cela em que está
executando os serviços. Isso ocorre pelo princípio da irmandade entre os presos e por
isso não tem valor fixo.

6. Considerações finais
A dinâmica do dia a dia nos presídios é regida por códigos e configurações
próprias formada por indivíduos que estabelecem suas leis, seus códigos linguísticos,
padrões de comportamentos, práticas culturais na formação dos grupos. Além disso,
esses grupos conseguem constituir uma linguagem como prática sociocultural que
produz efeitos e relações mais diversas possíveis.
Mesmo estando com a liberdade cerceada, a população carcerária de uma
forma ou de outra, tem contato com o mundo dentro e fora do ambiente prisional. Isso
pode ser constatado pelo uso da linguagem e dos códigos usados por eles como
elemento de sobrevivência dentro do ambiente em que vivem. Essa linguagem recebe
influência de cada novo preso que chega para cumprir pena privativa. Esse indivíduo
traz consigo padrões culturais, visões de mundo, formas de comunicação e um
repertório diferente que dependendo do poder simbólico, pelo histórico de vida do
encarcerado poderá ser incorporado ou ignorado pelos demais. Ademais, para
compreender a linguagem utilizada nas prisões é necessário contextualizá-la
buscando o espaço onde ela é produzida. A linguagem está no cerne das relações de
sociabilidade, no exercício de poder e presente em todas as dimensões e ambientes
onde o homem está inserido.
O mundo das prisões apresenta-se com múltiplos sentidos e significados,
configurando-se assim em uma prática sociocultural singular construída e manipulada
nas estratégias de relações de sociabilidade que dão vida à dinâmica do dia a dia do
ambiente prisional a partir da singularidade do sujeit
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Bilhetes/bereus como agenciamento para comunicar necessidades de saúde em
penitenciária de Mato Grosso1
Reni A. Barsaglini/ISC-UFMT, Emilia C.L. Biato/UnB
Resumo
No contexto prisional é comum os presos usarem bilhetes (chamado, nativamente, bereu)
como agenciamento para se comunicar com pessoas e equipes de diferentes setores, entre
eles o de saúde, em um esforço de que necessidades diversas gerem demandas e sejam
atendidas. Adota-se o conceito de agência referindo à ação e criatividade dos sujeitos diante
constrangimentos sociais, estruturais em situações cotidianas. Como parte de uma pesquisa
qualitativa analisam-se aqui as características dos bilhetes quanto à sua materialidade,
funções e conteúdos em uma penitenciária de Mato Grosso. Entrevistamos 12 profissionais
de saúde atuantes na penitenciária, lemos e interpretamos os bilhetes que chegavam às
enfermarias. Os bilhetes/bereus carregam marcas do contexto e dos seus autores e, ao
atravessarem as grades, enfrentam desvios. Quando chegam ao destinatário dependem que
o profissional os traduza como necessidade para legitimar o atendimento. Como traduções
de necessidades sentidas, seus conteúdos se configuram como lembretes, solicitações,
histórias mesclando dados da situação, ―diagnóstico‖, sinais e sintomas. As privações
postas pelo contexto prisional restringem a ação, mas também capacitam e criam condições
de socialidades e agenciamentos pelos presos para agir conforme seus projetos. O acesso
dos presos ao atendimento em saúde é perpassado por elementos subjetivos, objetivos,
relacionais, burocráticos e simbólicos que refletem desigualdades intra e extra-muros como
sinalizou a análise.
Palavras-chave: agência, subjetividade, socialidade
Introdução
No contexto prisional é comum os presos usarem bilhetes (chamado, nativamente,
bereu) como forma de agenciamento para se comunicar com pessoas e equipes de
diferentes setores, entre eles o de saúde, em um esforço de que necessidades diversas
gerem demandas e sejam atendidas. Partimos do entendimento de que o contexto em que
este movimento ocorre – a prisão – caracteriza-se como instituição austera, de controle
(FOUCAULT, 1999) onde vige a preocupação com a vigilância e a disciplina, ou seja,
mecanismos de controle impetrados por um aparelho/dispositivo disciplinar. No entanto,
concordamos com GIDDENS (1979) para quem os sistemas de controle nunca podem
funcionar com perfeição, porque as pessoas que são controladas têm agência e
entendimento e, portanto, sempre conseguem encontrar maneiras de fugir ou de resistir a
eles. Subjaz aqui uma discussão histórica entre estrutura e ação em que o conceito de
agência nos parece contornar, enquanto ―capacidade de realizar coisas, de produzir efeitos

1

Resultados parciais do subprojet o de pesquisa ―S aúde Penitenciária: experiência de profissionais
atuant es na atenção em unidades prisionais de Cuiabá-MT e nas ações no nível cent ral‖, financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoament o de Pessoal de Nível Superior - CAPES – PNPD/ 2011,
Processo nº 23038.007708/2011.
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e transformações. Um agente é aquele que tem poderes causais, incluindo o de influenciar
os poderes dos outros. Contudo, os indivíduos agem sempre em contextos nos quais estão
presentes regras e recursos (estrutura) que possibilitam a existência de práticas sociais
discernivelmente semelhantes por dimensões variáveis de tempo e espaço (grifo no original
– GIDDENS, 2009, p. 20).
E foi desta forma que olhamos para os bilhetes produzidos pelos detentos em uma
penitenciária masculina, de regime fechado, do estado de Mato Grosso/Brasil, para
comunicar diversas necessidades de saúde e acessar o atendimento. No Brasil, o Plano
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (BRASIL, 2005) e a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional PNAISP (BRASIL, 2014), amparam legalmente a implantação de equipes de saúde em
unidades prisionais com mais de 100 presos, as quais devem atuar orientadas pelos
princípios de universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde – SUS.
No entanto, as formas como as necessidades de saúde dos presos chegam ao
conhecimento dos profissionais que atuam nos serviços de saúde de penitenciárias, variam
e se expressam através de pedidos mediados por diferentes grupos e materiais, entre os
quais, ganham destaque neste processoe aqui enfocado, os bilhetes/bereus.
Partirmos da definição de ―necessidade de saúde‖ que envolve as ―condições
necessárias para o gozo da saúde, como alimentação, abrigo, segurança, afeto, educação,
cultura, determinantes socioambientais‖ (PAIM & ALMEIDA FILHO, 2014, p. 35).
Caracteriza-se, ainda, como busca por respostas às más condições de vida ou procura por
um vínculo (a)efetivo com os profissionais ou necessidade de ter maior autonomia no modo
de conduzir a vida, como também acesso a tecnologia de saúde para o prolongamento
desta (CECÍLIO, 2001). Contudo, tal definição encontra algumas dificuldades no contexto
penitenciário: condições precárias de infra-estrura, ambiente insalubre, celas superlotadas,
garantias mínimas de segurança, alimentação inadequada, falta de autonomia para conduzir
a vida; gerando problemas e dificultando que as necessidade sejam conhecidas e atendidas
(CONDON et al, 2007).
Envolve acesso e utilização dos serviços de saúde os quais são conceitos complexos
que mudam ao longo do tempo e do contexto (TRAVASSOS & MARTINS, 2004)
incorporando aspectos da população e das instituições de saúde que são de difícil
mensuração como a disponibilidade organizacional e geográfica do sistema de saúde,
renda, cobertura do seguro saúde, atitudes frente ao cuidado, estrutura social, satisfação,
condição social, cultural, educacional e econômica do indivíduo, entre outros (SANCHEZ &
CICONELLI, 2013).
Diante desta complexidade propomos um recorte considerando o acesso relativo às
condições e dificuldades de acessibilidade dos indivíduos privados de liberdade ao
3
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atendimento de saúde em enfermarias de penitenciárias. Partimos dos bilhetes enviados
pelos presos aos profissionais de saúde, considerando-os como rastros de seus autores,
indícios das condições de vida, de acesso e das necessidades de saúde; que trilham
caminhos incertos, desvios até chegarem (ou não) aos seus destinatários e, neste artigo,
analisamos suas características na sua materialidade, aparência, funções e significados
imbricados e evocados pelo contexto prisional.
Trata-se de resultados parciais de pesquisa qualitativa (aprovada pelo Comitê de
Ética do Hospital Universitário Julio Müller - Parecer nº 344.952 de 31/7/13) em contexto de
privação de liberdade (BARSAGLINI, 2016), sendo minoritária tal abordagem onde
predominam estudos quantitativos/epidemiológicos conforme revisão recente realizada por
GOIS et al (2012).
Procedimentos metodológicos
Os bilhetes/bereus podem ser considerados documentos e, como quaisquer
documentos não são meras representações de fatos ou da realidade, nem são neutros.
Documentos possuem autoria, são feitos com determinados objetivos, tem finalidade prática,
tem destinatários, portanto, tem uma história, embutem intecionalidade e carregam marcas
do seu autor. Nesse sentido, devem ser vistos como meios de comunicação e como
expressão de agenciamento, em que o pesquisador pode focalizá-los enquanto um tópico
de pesquisa: quais são suas características, em que condições específicas foram
produzidos, com que propósito, para quem se dirige e assim por diante (BACELLAR, 2011;
FLICK, 2009).
E o envio, enfrenta obstáculos e, como andarilho, deixa rastros de seu autor e
segue, com um tanto do jogo de vida e obra, conforme notamos nos bilhetes. Contudo, um
bilhete não é a expressão literal da vida do preso, como relatos de fatos verídicos ocorridos.
O remetente escreve de si, de sua dor e desconfortos, faz pedidos, resiste e se esforça por
alcançar uma clareza que lhe conceda aproximar-se da atenção. E, ao chegar ao
destinatário (equipe de saúde, no caso) nota-se nos bilhetes que chegados, um movimento
tradutório de parte das necessidades em demandas e parte destas em ações de cuidado. O
destinatário/profissional de saúde procura tomar os bilhetes com a maior precisão possível,
porém, assumimos ser impossível garantir a pureza do que foi escrito e a originalidade da
expressão de dor sentida pelo outro, pois também será traduzido – da necessidade à
demanda.
Em 10 meses de trabalho de campo em três penitenciárias de regime fechado
localizadas em Cuiabá/Mato Grosso – Brasil (com 300, 1.180 e 1.775 presos) por acosião
de pesquisa mais ampla (BARSAGLINI, 2016), produzimos os dados aqui apresentados
4
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tendo como fonte os bilhetes recolhidos em uma das penitenciárias na qual fornecemos uma
pasta e solicitamos que os profissionais os guardassem. Esta penitenciária foi escolhida por
apresentar uma relação com os bilhetes que podemos chamar, de certa forma,
institucionalizada: havia um local especifico na mesa de recepção, destinada a estes
artefatos. Nas outras penitenciárias: uma não se valia significativamente do uso de bilhetes
(que suspeitamos dever-se à menor população prisional e, portanto, comunicação por vias
mais convencionais diretas ou oralmente mediadas) e a outra apresentava apenas alguns
bilhetes em um mural, embora fosse a que abrigava maior população prisional.
Disponibilizamos uma pasta à equipe de saúde e, após 66 dias (15/7 a 20/9/2013)
esta se encheu e finalizamos a coleta. Procedemos à leitura de todos os bilhetes e parte
deles foi transcrita para análise sintetizada nos tópicos a seguir. Por questões éticas e por
serem os bilhetes considerados documento institucional interno, resguardamos a identidade
institucional e dos seus autores.
Bilhetes/bereus: sobre a aparência e pertencimentos
No contexto da autoria dos bilhetes, chama atenção como se apresentam: olhar em
quê se escreve nos diz de quem escreve e seu entorno, pois é usado qualquer material que
possa ser grafado, aludindo pertencimentos, rastros de vida: pedaços caixas de papelão e
embalagens (alimentos, medicamentos), tampa de marmita de isopor, papel de carta com
desenhos, papel de embrulho etc. Escritos com caneta ou lapis com variação de cores,
recortes regulares/irregulares, manchados, limpos, reaproveitados – são detalhes repletos
de mensagens imateriais.
A aparência dos bilhetes são indícios de pertencimentos: dos seus autores e do seu
entorno, ou seja, uma diversidade de pessoas, de condições humanas e materiais vigentes
no mesmo contexto. Denotam carências, mas seriam reproduções das desigualdades
externas? Se olharmos no âmbito microssocial, as desigualdades que grassam extramuros
não estariam presentes também no interior da prisão?
Além do material e condições do bilhete, variava o domínio da língua portuguesa
havendo textos com escrita formal em contraste com escritas de difícil compreensão, muitos
erros ortográficos e gramaticais, mostrando dificuldade e pouca familiaridade com o recurso,
como nas duas transcrições literais a seguir. Todavia, não se descarta a possibilidade de
terceirização da escrita do bilhete. São exemplares os conteúdos de dois bilhetes transcritos
literalmente a seguir:
À enfermaria. Solicito atendimento com o máximo de urgência possível
levando em consideração que tenho problema de hérnia, diabete e coração
e nos últimos dias me encontro inchando e tenho muitas dores. (Nome e
endereço do autor/Ala, cubículo)
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Oi eu sou [nome] e tinha esperas de te um sorris xegei a ser atedido mas
agora estou esquesido eu espero pode ceta seu o su tarbalio. Agardes
espero acenperesão. [Endereço do autor/Ala, cubículo]

Estatísticas da população carcerária apontam seu crescimento e um perfil específico
e seletivo que inclui a baixa escolaridade (MONTEIRO & CARDOSO, 2013), mas faz supor,
também, que os que recorrem ao recurso informal do bilhete para solicitar algum cuidado,
são aqueles que carecem dos canais formais como os ofícios judiciais com seus imperativos
―cumpra-se‖ que filtram as necessidades a serem atendidas podendo funcionar como atalho
ao atendimento. Estes últimos, ressalta-se, dependem que sejam acionados juridicamente o
que é facilitado pelos vínculos afetivos e capacidade econômica que os agilizem (familiares,
conhecidos, profissionais contratados).
Bilhetes/Bereus e seus conteúdos
Para fins de apresentação o conteúdo dos bilhetes/bereus foram classificados
como lembretes, solicitações e histórias, sendo que em todos eles o preso se identifica pelo
nome e o endereço (ala, raio e/ou cubículo que são as divisões internas da penitenciária) de
residência na penitenciária.
Nos intrigava que muitos deles não tinham mais nada escrito além da identificação,
mas certamente comunicavam algo e, então, questionamos os profissionais sobre como os
interpretavam. Pois bem, informaram que, às vezes, tratava-se de um caso conhecido,
atendido e constituía um lembrete como ―ver dia cirurgia ortopedia”, que os próprios
profissionais solicitavam que assim fosse feito. Assim, o bilhete não era interpretado
isoladamente, mas complementado com informações da necessidade de atendimento por
meio, principalmente, do Agente Prisional ou de outras pessoas (familiares, outrosa presos)
e profissionais que circulam naquele contexto.
Se este tipo de bilhete lembra a equipe de uma existência e uma necessidade, há
casos que isso não é possível como a situação que testemunhamos 2 em uma das
penitenciárias onde um preso foi levado até a enfermaria, mas com claro estado de
confusão mental em que a todas as perguntas dos profissionais da equipe dirigida a ele,
apenas repetia o seu nome. Sabia-se que era usuário de psicotrópicos prescritos, contudo o
seu consumo adequado pode ser prejudicado por vários elementos que envolvem a
circulação deste tipo de medicamento no contexto penitenciário, ainda que haja um esforço
rigoroso de controle e regulação pela equipe de saúde.

2

Por questões de segurança é instituído que os procedimentos, em geral, não sejam realizados em
locais com portas fechadas e quando forem, é comum a presença de mais profissionais, inclusive do
Agente Prisional, por isso frequentemente presenciávamos atendimentos.
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Um dos profissionais de saúde comentou que este preso ―não era para estar ali...‖,
referindo-se a um local apropriado para pessoas com transtorno mental para tratamento e
não cumprimento de pena. Um outro profissional presente argumentou ―...é ... mas pra ir
para Unidade de Saúde Mental não é assim....Tem que advogado pedir, juiz despachar,
laudos....‖. Novamente, dependerá dos diferentes recursos que o sujeito possa mobilizar e
por entender que estes são desigualmente distribuídos na sociedade (e internamente), não
exime-se de que o Estado o faça. Enfim, neste caso, o corpo do preso apresenta-se como
um texto sem escrita expressando a dificuldade de acesso à saúde a qual, possivelmente,
estão relegados muitos casos.
Retomando o conteúdo dos bilhetes, há um outro grupo onde se especifica um
medicamento ou um exame. São entendidos como lembretes de um medicamento de uso
regular ou solicitação dirigida a algum incomodo especifico (analgésico, anti-inflamatório,
antibióticos, pomadas). Vejamos:
[Nome do preso] TB [tuberculose]. Por favor enfermaria. Estou passando
mal sem tomar o remédio da Tb. Estou sentindo fortes dores no corpo. Me
ajuda a me recuperar tomando remédio para que eu possa viver como uma
pessoa normal e saudável. Ass. Agradeço a atenção de Vc.

Em meio a risos com nuances mesclados de jocosidade, certa ironia e bom humor os
profissionais de saúde comentam ser comum que os bilhetes já tragam o ―diagnóstico‖ e a
―prescrição‖ (leigas). Seria tão diferente do que ocorre externamente, com a diferença de
estar fixado em um papel?... Constar um exame pode expressar interpretação e tradução de
uma necessidade qualquer sentida e que materializaria-se em procedimento com a
expectativa de satisfazê-la (FRANCO & MERHY, 2005). E vejamos este outro:
[Nome do preso] Estou com hérnia e está me prejudicando muito. Está
crescendo muito. E também estou com muitas dores no pé da barriga, o
sintoma parec e câncer de próstata e está dificil de ir no vas o, dói muito. Por
favor, eu quero fazer exame. Eu agradeço.

Alguns bilhetes apontam apenas alguma especialidade da área de saúde,
geralmente, médica ou afirmam genericamente que precisam de atendimento valendo-se de
frases completas sendo dada a mesma interpretação supracitada. Há aqueles que além da
solicitação, apontam queixas, relatam sinais e sintomas ou a existência de alguma
enfermidade (hanseníase, diabetes, hipertensão, coceiras/dermatites, soropositividade) ou
condição que requer cuidado (pós-cirurgias, fraturas e corpos estranhos como balas
alojadas) que soam como justificativas e certa urgência ao atendimento. Fato é que casos
críticos com relatos de sangramentos, dor intensa, tipo de enfermidade são considerados
para motivar agendamento ou autorização para que o preso seja trazido à enfermaria, como
esclareceram profissionais de saúde entrevistados em outra pesquisa no mesmo local
(LOPES, 2014).
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Ficamos a nos questionar (sem respostas) se a capacidade de expressão com
detalhamentos da situação poderia, em certo grau, ser mais convincente da necessidade do
atendimento... Talvez, no caso onde a complementação por outras fontes, por algum motivo,
esteja prejudicada, nos pareceu que sim.
Um diferencial foi notado no caso do atendimento odontológico, onde parece ser
mais viável/possível a constatação concreta da necessidade de cuidado trazida pelo bilhete,
por meio da visualização do problema, sendo comum que o profissional peça para ver o
preso escrevente. Soma-se, ainda, que pode complementar com possiveis informações
adicionais sobre a necessidade, fornecidas pelos Agentes Prisionais (LOPES, 2014) em que
a objetividade do sinal/inchaço pode facilitar a legitimação da queixa em que constam
elementos subjetivos como a dor e sobre a qual recai suspeitas sobre sua veracidade.
E, há, enfim os bilhetes que relatam pequenas histórias sintetizadas em frases
curtas ou textos um pouco mais longos. Alguns deles iniciam-se com saudações do tipo ―Na
paz do Senhor‖ sugerindo possível pertencimento religioso. Mesclam-se como conteúdos a
situação, diagnóstico, sinais, sintomas e a solicitação que legitimariam e autorizariam o
atendimento – traduções portanto. Passemos a sua leitura:
Meu nome é XXX
Estou mandando esse bereu para dizer que tenho epilepsia e estou
passando mal. Estou com a língua toda cortada.
Minha mãe trouxe remédio ont em e não entregaram, deixou na frent e.
[nome, endereço] (grifo no original)

Eu preciso ir aí na enfermaria. Eu estou muito doente com tuberculos e,
baleado. Pelo amor de Deus, me tira para eu ser atendido por que eu não
agüento mais de tanta dor. (Nome, endereço)

O bilhete acima pode expressar a urgência do socorro, mas segundo conversas
informais com os profissionais, em alguns casos aponta para o desejo de ―ver o céu”, o
impulso de circular, de ampliar os espaços onde se pisa. Não seriam estas, premissas de
uma vida ―normal e saudável‖ (como um bilhete referiu anteriormente)? Não seriam
necessidades de saúde relegadas por uma violência sub-reptícia, que no limite aparece
naturalizada, ―de um modo de vida na instituição permeado pelo autoritarismo materializado
na dominação como forma de realização de uma ordem social específica‖? (CASTRO, 1991,
p. 58).
Ao dizer do que sente como quem diz de si, como quem diz por inteiro de suas
ficções — e não de uma parte, de um órgão, de um sistema — o paciente faz um relato
complexo que acaba por ser enquadrado a um nome contido na CID (Classificação
Internacional das Doenças). No entanto, a riqueza do que se vive é traduzida e inscrita em
nomenclaturas bem delimitadas. O discurso médico não parece tolerar ambiguidades.
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Assim, como traduzir o texto contido em um bilhete: ―[...] cheguei a ser atendido, mas agora
estou esquecido”...?
Organizar-se para ouvir as sutilezas da dor do Outro. Em alguns momentos, é
preciso se desterritorializar, olhar com aquele olho aguçado, de quem sensivelmente se
afeta e deixa se afetar e, sendo impactado pelo Outro, articular seu afetamento ao conceito
de saúde, com abertura a possibilidade de ampliá-lo.
Considerações finais
Conforme a abordagem qualitativa nos permitiu perceber, as necessidades de saúde
dos presos, em parte, canalizam-se para o serviço de saúde local, decorrendo de
agenciamentos que transcorrem com mediações de natureza objetiva e subjetiva,
relacionais (pessoais, grupais, institucionais) em que destacamos as características e
funções dos bilhetes/bereus no contexto prisional.
O conceito de agência mostra-se fecundo como perspectiva de análise por se referir
à ação, à não passividade e à criatividade/inventividade dos agentes/presos diante
constrangimentos sociais, estruturais em situações cotidianas, como aquelas colocadas
historicamente pelo aprisionamento. Ao mesmo tempo em que as privações postas (e
amplificadas ou reproduzidas) pelo contexto prisional são restritivas da ação, elas também
são capacitadoras e engendram socialidades e agenciamentos pelos presos para agir com
intencionalidade conforme seus projetos e metas – no caso, tornar necessidades de saúde
conhecidas e atendidas.
Assim, as assimetrias das relações de poder operam numa instituição disciplinar
como a prisão, mas são marcadas por ações, reações, fluxos, influxos, resistências,
―afetividade‖ e ―solidariedade‖ (grifo no original – CAVALCANTE, 2006), concordando com
FOUCAULT (1999) que lá onde há poder, há resistência e, no entanto (e por isso mesmo),
esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder.
Comunicar-se pelos bilhetes expressa agenciamento, constituindo-se em estratégia
e a precisão do relato torna-se fundamental para estabelecer o atendimento, mas requer a
tradução da queixa, com abertura a uma compreensão mais ampla acerca das
desigualdades da nossa sociedade, dos aprisionamentos, das carências e da condição
humana — modos de saber e afetar-se que favorecem, inclusive, as definições diagnósticas
e terapêuticas. Um nome, termos recortados e descrições escritas de modo errado podem
dizer muitas coisas ou podem ser entendidos pelos rigores da semiologia como vazio, nada
ou insuficientes para autorizar algum tratamento quando informados predominantemente,
lembremos, pela episteme biomédica.
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Parece ser necessário trazer a este processo e ao trabalhador da saúde, a
ampliação de seu papel criativo e criador: criativo na originalidade de resposta aos
problemas que lhe chegam, e criador, como aquele que reescreve, (re)elabora, o problema,
que se põe a diferenciar, diferenciando-se (CORAZZA, 2013). O bilhete/bereu chegado pode
mobilizar, também, agenciamentos por parte dos profissionais comprometidos com o
cuidado. Requer arranjos no percurso.
Encontramo-nos, neste estudo, com trilhas incertas, com o tortuoso, o desviante.
Pelos bilhetes, tivemos pistas dos seus autores e nos aproximamo-nos das condições
restritivas presente no contexto prisional, nos incitando a pensar sobre o movimento feito
pelos profissionais da saúde quando conseguem tangenciar o problema, a queixa, as
vivências, mas deixam de lado a riqueza, a grandeza e a complexidade de quem
experimenta necessidades.
Enfim, os bilhetes/bereus nos provocam à criação de modos de oferecer atenção e
cuidado em saúde por vias errantes, com múltiplas possibilidades de sentidos ao que é
vivido, traduzido, escrito. Evocam o refinamento de olhos, mãos e ouvidos, com
possibilidades de afetar-se com o que é enviado pelo outro, na instabilidade de seu vir a ser.
Instigam a resistir à tendência de limitar, enquadrar e a lidar não apenas com o que é
preciso e certo, mas a incluir os desvios no agir em saúde.
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Modos de ressignificação da pena em cadeias do Distrito Federal
Carolina Barreto Lemos (Universidade de Brasília)
O objetivo deste trabalho é analisar os modos como mulheres e homens em
situação de prisão no Distrito Federal ressignificam a experiência de puxar pena1 nas
cadeias locais. Ressalto que os/as presos/as são não apenas objeto de repressão,
interdição e violência, mas, na mesma medida, agentes que ressignificam esses
mecanismos institucionais e produzem, muitas vezes em reação a estes, novos
conceitos, regras e valores. As reflexões apresentadas fazem parte dos resultados de
uma pesquisa etnográfica realizada em cadeias do DF entre 2014 e 2016. O trabalho
de campo contou com 29 entrevistas com pessoas em situação de prisão, visitas aos
presídios locais e a experiência como advogada criminal nessas cadeias2.
O trabalho de campo nas cadeias locais revelou a centralidade da categoria
puxar pena para compreensão dos sentidos simbólicos atribuídos ao encarceramento
da perspectiva de mulheres e homens presos. Para além do sentido amplo de “cumprir
pena”, a categoria puxar pena remete a uma experiência complexa e está associada
aos diferentes sentidos subjetivos do encarceramento, dificilmente reduzíveis a uma
explicação simples e unidimensional. É uma categoria que remete a uma experiência
do sofrimento agudo, físico e psicológico.
Interlocutores/as frequentemente se referem à revolta gerada diante dessa
realidade. Não obstante a violência geralmente associada a essa ideia, no contexto
local, esse aspecto é valorado negativamente, enquanto a resistência e a capacidade
de manter o psicológico são traduzidos como símbolos de coragem e sabedoria. Meus
interlocutores/as diziam com frequência que a polícia bota ou coloca psicológico nos/as
internos/as. Em contraposição a isso, está a capacidade de presos e presas de
manterem o psicológico, ou seja, não cair na provocação da polícia. Puxar pena é, dessa
forma, um exercício que requer a virtude de não voltar a revolta contra si mesmo e se
descontrolar, de modo a evitar confusão com a polícia e não atrasar sua cadeia. Longe
de representar aceitação submissa, esse exercício é uma expressão de humildade e
ponderação.
Diante disso, pode-se inquirir: como é possível projetar de modo construtivo e
pacífico a revolta? Acredito que esse aspecto não pode ser desassociado do sentido
subjetivo que puxar pena adquire para os interlocutores e interlocutoras e que reflete o
próprio paradoxo em questão. Por um lado, a narrativa sobre as experiências de
1

Categoria nativa que designa não apenas a ideia de cumprir pena, como encerra os sentidos simbólicos
que essa experiencia assume para presos e presas. Ao longo deste paper, usarei itálico para indicar falas
e categorias nativas.
2 Descrevo e reflito em profundidade sobre o trabalho de campo nas cadeias do Distrito Federal em Barreto
Lemos (2017).
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desconsideração na cadeia3, associa-se a uma avaliação geral negativa sobre o
encarceramento e ao discurso de que a cadeia não serve para nada ou só serve para
formar bandido. Por outro, interlocutores/as revelam que os valores morais associados
à capacidade de puxar pena – e, portanto, de sobreviver à cadeia – indicam o esforço
de catalisar a revolta em força motriz para crescimento e superação pessoal.
Desse modo, se o sistema não reeduca, o esforço individual e o aprendizado por
meio do sofrimento são fatores importantes para resistir à prisão. E este aprendizado
nem sempre está relacionado ao crime cometido; mas, por vezes, a crimes do passado
ou mesmo a outros aspectos da vida da pessoa que, a princípio, não tinham nenhuma
relação com a pena, como o respeito pela família, a adoção de um código de honra
baseado no diálogo e não uso da violência (física ou moral), a valorização do próximo e
das experiências aparentemente simples da vida.
E eu achei necessário também eu ter passado por isso, porque eu aprendi
muita coisa com tudo isso. [...] Eu mudei no tratamento com meus irmãos,
eu mudei no tratamento com minha mãe, eu era muito ignorante, achava
que tudo tinha que ser resolvido no tapa, que tudo tinha que ser resolvido
na brutalidade. [....] Inclusive depois que eu saí que eu comecei a usar
muito mais esse método de conversar lá em casa, a gente ficou muito
mais unido. Então, eu acho assim, que, às vezes, eu acho que é
importante. Não é importante, igual eu te falei, a forma desumana. Mas
você saber lidar, de forma humana, com certos tipos de coisas. E eu achei
necessário eu ter passado por isso. (Luís)
É, pra mim serviu (a prisão). Agora eu tô mais cabeça, eu não penso igual
antes mais, tô mais tranquila... [..] Bom, pra algumas não ensina nada, dá
mais revolta, né, ódio. Mas por outro lado, pra outras pessoas já ensina,
porque tudo que você tá passando aqui agora, você não vai querer passar
de novo lá pra frente, então ensina. (Cleonice).

Argumento que o paradoxo que a categoria puxar pena encerra – que pode ser
sintetizado pela tensão entre a avaliação geral negativa sobre a prisão e o sentido
subjetivo positivo atribuído ao encarceramento – só pode ser adequadamente
compreendido se nos mantivermos atentos às demandas por reconhecimento que
surgem em um contexto de uma experiência radical de desconsideração, em que
reações emocionais negativas – a revolta – acabam sendo a força motriz para o grupo
recriar internamente as condições para o reconhecimento social. Neste sentido, é
fundamental o resgate – e reconstrução – das qualidades identificadas, pelos
interlocutores e interlocutoras, como ausentes nas concepções de justiça e formas de
tratamento predominantes nas cadeias locais e que podem ser traduzidas pelas ideias
de solidariedade, reciprocidade, dignidade, consideração e responsabilidade moral.
Tendo em vista o exposto acima, três aspectos do puxar pena aparecem como
fundamentais para que interlocutores e interlocutoras atribuam um sentido positivo a
essa experiência: (i) os códigos morais e regras de conduta implementados e ensinados

3

Analisadas em profundidade em Barreto Lemos (2017).
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entre os/as presos/as, em que a categoria respeito é central; (ii) a valorização, entre os
atores sociais, da ideia de responsabilidade moral, o que se evidencia principalmente
por meio da ideia de pagar pena; (iii) a ressignificação do sofrimento como categoria
moral, que dignifica sua experiência social, e política, que dramatiza o discurso
elaborado por esse grupo e permite a sensibilização diante de suas demandas.
Um dos principais aspectos associados à atribuição de um sentido positivo para
a experiência na prisão está relacionado ao código moral e as relações que se
estabelecem entre presos e presas. Certamente, no masculino e no feminino4 não são
apenas marcadores espaciais, mas traduzem concepções de gênero singulares. Apesar
das importantes diferenças, nos dois universos, princípios semelhantes organizam a
vida dentro da cadeia e as relações entre internos e internas.
No caso dos presídios masculinos, é importante mencionar rapidamente a virada
que ocorreu nas cadeias locais nos anos 2000 e 2001, pois alteram em grande medida
seu modo de organização. Isso porque as rebeliões que ocorreram naqueles anos
tinham como pano de fundo a reação dos presos contra a atuação do grupo que
comandava essas cadeias e, quando ocorreram, seus principais líderes foram mortos e
os demais foram transferidos para celas individuais. Depois dessa revolta dos humildes,
qualquer forma de comando nas cadeias masculinas passou a ser repudiada: a cadeia
toda agora tá igual.
Repudiado grupo que comandava a cadeia, os presos passaram a se organizar
em torno de regras de convivência básicas. Segundo meus interlocutores, dentre as
principais regras que organizam a vida dentro da cela estão aquelas que determinam
quem dormirá nas jegas e na praia5, a limpeza cotidiana da cela – essencial para manter
minimamente salubre o espaço de moradia – e limpeza pessoal. Tanto o serviço de
limpeza da cela quanto outros, como aquele de lavar roupa, são corres que podem ser
delegados em troca de uma remuneração. Segundo eles, esta é uma maneira
encontrada para ajudar aqueles presos que não têm visitas e, portanto, não tem
nenhuma fonte de renda.
Ressaltam, ademais, as regras de comportamento entre os presos da cela.
Associam-se, em sua maioria, à demonstração de respeito entre os residentes:
enquanto há alguém comendo na cela, outro morador não pode usar o banheiro; não é
permitido falar alto enquanto há pessoas dormindo; não se pode sentar na cama de
outro interno; é preciso recolher os colchões que estão no chão assim que os presos
acordam, liberando o espaço de circulação dentro da cela.

4

Modo como presos e presas se referem às prisões masculinas e femininas.
Jega é a categoria nativa usada para designar as camas dentro das celas, enquanto praia se refere ao
chão.
5
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Há ainda as regras concernentes às visitas. Segundo meus interlocutores, não
é permitido olhar ou conversar com a visita de outro interno sem sua autorização,
especialmente se esta for mulher; as visitas têm sempre precedência – os internos
devem, por exemplo, ceder o lugar para elas sentarem e deixarem que elas passem na
frente na fila da cantina; não é permitido ficar sem camisa ou usar camisa regata no dia
da visita.
Quanto à relação entre os presos, a maioria dos meus interlocutores relataram
haver muita solidariedade entre eles. Se um interno não recebe visita e, portanto, não
recebe a cobal – é um preso pedra na linguagem da cadeia – os outros procuram doar
parte do que recebem e oferecem pagamento por alguns serviços. Quando há um
interno doente na cela, os demais da Ala batem nas grades e gritam para a polícia leválo à assistência médica: Se ajuda muito entre os presos, né? [...] Entre a gente acho que
existe mais amor do que aqui fora. (Luís).
Muitas regras do universo feminino são semelhantes àquelas do masculino,
especialmente no que diz respeito à higiene pessoal e limpeza da cela, que também é
revezada entre as internas. Do mesmo modo que nos presídios masculinos, entre
diversas outras formas de comércio que não serão exploradas neste momento, é
comum a comercialização dos serviços de limpeza da cela e de lavação de roupa: [...]
tem o corre também. O corre da fila6, corre de limpar a cela, corre de lavar a roupa. Dá
um dinheirinho massa, bacana assim, dia de quinta-feira que é o dia de acertar todo
mundo (Denise). Esses corres funcionam como uma forma de ajudar as internas que
não recebem visitas e, portanto, não tem nenhuma fonte de renda dentro da cadeia. É
a remuneração por esses serviços que permite comprar cigarros, produtos alimentícios
e de limpeza na cantina.
Duas importantes diferenças em relação ao masculino dizem respeito à
organização das jegas e à hierarquia dentro da cela. Quanto à organização das camas
na cela, na Colmeia essas regras são mais difusas. Segundo minhas interlocutoras, de
modo geral, predomina a venda de camas dentro da cela, que chegam a custar até 700
reais. Elas relatam que é muito frequente, além disso, dividir sua cama com alguém, o
que pode envolver uma remuneração ou não: Porque lá realmente não como você
deixar uma pessoa dormindo no chão, porque você vê o que ela tá passando... Todo
mundo fala ‘ah, é bandido, é criminoso’, é isso é aquilo, mas todo mundo tem sentimento
da mesma forma, entendeu? (Yara). Minhas interlocutoras relatam, além disso, que, nas
celas do fechado, há geralmente uma xerife, contrastando com o rechaço à liderança
nas cadeias masculinas.

6

O corre da fila consiste em pagar uma interna para ficar na fila da cantina durante o banho de sol.
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Outra diferença significativa diz respeito ao discurso sobre as relações entre
internas. Diferentemente da fala dos homens, minhas interlocutoras expressaram
insatisfação com as relações entre as presas na cadeia, acusando-as de serem
interesseiras e falsas e relatando mesmo casos de sacanagem entre elas. Descrevendo
uma cena que presenciou no pátio em um dia de visita, quando viu uma interna usando
crack, Aline ressalta: Isso é uma falta de respeito. [...] Porque por mais que seja um
presídio, nós temos nossas regras lá dentro. Nós também temos nossas regras a serem
seguidas por nós mesmas internas, que devemos respeito umas às outras. A fala de
Aline é um bom retrato das exigências de respeito entre as internas, ainda que ressalte
que esse padrão nem sempre é mantido de modo satisfatório. E a despeito das
reclamações e do discurso sobre a rivalidade, é possível encontrar inúmeras
manifestações de solidariedade, amor e união entre essas mulheres, como nas falas
acima sobre a divisão das jegas com as amigas e sobre os corres. Notava também o
companheirismo entre as presas quando fazia meus atendimentos como advogada na
Colmeia7. Para além das demandas individuais, minhas interlocutoras quase sempre
levavam demandas de outras presas para mim, tornando evidente a tentativa de ajuda
mútua entre essas mulheres a despeito do discurso sobre rivalidade e interesses.
É também importante, neste sentido, a referência, recorrente entre as
interlocutoras, às relações de amor e sexo entre as internas. Enquanto esse tema
praticamente não foi suscitado pelos meus interlocutores – e quando o era por mim
ficava evidente o desconforto causado – entre as mulheres há ampla compreensão e
aceitação das relações homoafetivas: Não simpatizava muito com os casais assim, do
mesmo sexo, né, agora já simpatizo mais, não tenho nada contra. Pelo contrário, gosto
mais deles. Mais simpáticos, são bem simpáticos, bem sinceros. É um pessoal bem
legal (Yara).
É importante notar que, tanto no masculino quanto no feminino, opera-se a
repartição massa x seguro, que sintetiza a repartição moral – e espacial – da cadeia, de
acordo com as regras de comportamento locais. Ela aparece em inúmeros trabalhos e
narrativas sobre a prisão (Biondi, 2009; Marques, 2010; Ramalho, 2002), ainda que com
variações semânticas. A massa, categoria nativa que se repete com frequência em
cadeias brasileiras, refere-se, nos presídios do Distrito Federal, ao grupo de pessoas
que não estão no seguro, mas, de modo mais amplo, pode também denotar as pessoas
do crime (Ramalho, 2002).
Para conviver na massa, é preciso respeitar as regras de comportamento dentro
da cadeia, especialmente a de não caguetar ou cabritar. Caguetar não é apenas delatar

7

Como as internas chamam o Presidio Feminino do Distrito Federal.
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outro preso para a polícia. É também cagueta (ou X9) aquele que colabora de qualquer
forma com a polícia, ou mesmo quem tem muita intimidade com ela, e aquela pessoa
que delatou alguém durante seu processo criminal, ainda que para provar sua inocência.
Além dos caguetas, meus interlocutores relatam que os internos que chegam da rua
tendo cometido um crime considerado inaceitável ou tendo guerra de sangue com
alguém também não são aceitos na massa. Desse modo, no seguro
Fica o pessoal que... faz... estuprador, os estuprador, os que delatam os
companheiros... aqueles que é xerife, que bate no outro companheiro,
que dá uma de bravo dentro da cela... E fica humilhando os caras aí... é
os bravos que eles falam, os bravão. Ficam batendo nos outros. E...
aqueles que tem guerra, né? Guerra de sangue, guerra de ópio. (Marcus).

Afora esses, eles contam que também devem ficar no seguro aqueles conhecidos como
justiceiros (quem comete homicídios em troca de dinheiro) e aqueles que cometem
furtos contra os companheiros de cela.
Entre as minhas interlocutoras, é comum o uso da expressão gente errada. É a
polinta da presa – a ficha da interna na cadeia – que dirá se pode permanecer ou não
na massa. Para Helena, por exemplo, gente errada [...] são as cabritas, as meninas que
devem dinheiro, mulher que abusou do filho – tem uma menina lá que deixava o marido
estuprar a filha -, é esse tipo de gente. De modo semelhante, para Denise, gente errada
é: Cabrito, pilantra, tem gente que arruma casinha - pessoa que é falsa e arma pra matar
a outra - pessoas falsas, pessoas que roubam os outros, pessoa que pega marido ou
mulher dos outros, é pé de pano, a gente fala pé de pano, no caso aqui dentro mulher.
É interessante notar que, tanto no masculino quanto no feminino, a separação
massa/seguro reatualiza moralidades singulares. Desse modo, no masculino, onde se
rechaça qualquer tentativa de mando dentro da cela, não são aceitos na massa os
xerifes ou bravões, que usam violência para humilhar os companheiros. No feminino,
onde as relações homoafetivas são amplamente difundidas e aceitas, são repelidos da
massa os pé de pano, que chavecam ou roubam a mulher de outras internas. Para além
das diferenças, há muitos denominadores comuns entre esses universos, que
compartilham não apenas uma linguagem e categorias específicas como também juízos
morais a respeito de determinadas condutas – caguetar, matar por dinheiro, armar
casinha, furtar objetos dentro da cela – e crimes, especialmente os crimes contra
liberdade sexual e aqueles que envolvam algum tipo de abuso contra crianças8.
O acionamento dessas moralidades no contexto prisional não implica afirmar que
essa repartição seja absoluta ou que não contenha contradições internas. Importa
menos, entretanto, o conteúdo específico dessas regras de condutas – até porque essas

8

As concepções morais aqui identificadas encontram, ademais, semelhanças com aquelas acionadas em
outros contextos etnográficos (Biondi, 2009; Marques, 2010; Ramalho, 2002).
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estão em constante processo de adaptação e transformação – ou se estas são seguidas
à risca ou não. O que pretendo enfatizar aqui são seus princípios gerais e o esforço –
mais ou menos coordenado – de implementar, entre presos e presas, uma determinada
concepção de ação moral. Além disso, gostaria de chamar atenção para o fato de que
essa ideia de moralidade não pode ser desassociada do contexto em que insere.
Quando analisada à luz das características deste contexto, parece-me que a moralidade
acionada na cadeia cumpre duas funções fundamentais.
A primeira é tornar possível a criação de vínculos sociais entre presos e presas.
O desejo de criar e perpetuar vínculos sociais é um princípio trabalhado em estudos
realizados em diferentes contextos etnográficos, que ressaltam que este esforço é
mesmo o fundamento para que se estabeleçam relações de troca e alianças entre
grupos sociais (Godbout, 1998; Mauss, 2003; Sahlins, 1975). Em um contexto
perpassado por atos de desconsideração e em que todos os vínculos sociais são
abruptamente interrompidos por meio da segregação, parece-me que esse desejo fica
ainda mais evidente. Desse modo, não apenas formas de comércio surgem, como
também relações de amizade, solidariedade e amor, o que permite que se criem e se
perpetuem novas formas de vínculo social no interior daquele grupo.
Em segundo lugar, essas concepções de ação moral indicam um esforço para
recriar, internamente, as condições para o reconhecimento social, que é, do ponto de
vista dos presos e presas, muitas vezes negado no âmbito institucional. É notável, neste
sentido, que essa concepção contrasta, em grande medida, com as formas de
desconsideração vividas na cadeia que ameaçam especialmente a dignidade e
identidade dessas pessoas. Neste sentido, é a própria experiência de injustiça que
permite articular, inversamente, códigos morais que buscam reestabelecer as condições
para o reconhecimento recíproco, sem o qual a própria integridade pessoal fica
ameaçada (Honneth, 2013). Ao reconhecer seu/sua parceiro/a de interação como
alguém que merece e a quem se pode demandar respeito é possível reconstruir a si
mesmo como pessoa digna. Afinal, agir sem proceder é atingir a moral do outro
(Ramalho, 2002, p. 215).
A ação moral na cadeia acaba atuando, então, como um modo de resistência
contra concepções de justiça e um padrão de tratamento que desconsideram, da
perspectiva dos presos e presas, sua condição como sujeito de direitos e sua identidade
para além do estigma de preso ou presa. Dessa maneira, não apenas o rechaço de
condutas consideradas erradas é marcante. Os mecanismos de solidariedade social
implementados, as possibilidades de manifestação de amor, a valorização da lealdade,
o cuidado de si e do espaço e a sensibilização para o sofrimento do/a outro/a são
fundamentais para que se materialize, reciprocamente, a ideia de dignidade.
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Funcionam, desse modo, como “uma manifestação de reconhecimento de sua
dignidade enquanto membro de uma comunidade/sociedade inclusiva e minimamente
solidária, na qual a identidade dos cidadãos tem um mínimo de substância que lhes
garante um tratamento que não seja estritamente formal e coisificador” (Cardoso de
Oliveira, 1996, p. 12).
Aqui é possível identificar o potencial elucidador das reflexões sobre
reconhecimento social dentro e fora do Brasil (Cardoso, 2014; Cardoso de Oliveira,
2011, 2013; Honneth, 2003, 2007), especialmente no contexto de grupos sociais
marginalizados e vulneráveis a violações de direitos. A moralidade acionada entre
presos e presas – ao valorar positivamente a lealdade, o amor, a solidariedade e o
respeito interpessoal – vai justamente na contramão dos mecanismos desiguais de
distribuição de direitos no Brasil que estão diretamente associados aos fenômenos de
criminalização e encarceramento.
Como mencionei acima, para a análise aqui desenvolvida, é menos importante
se presos e presas realmente agem dentro dessa concepção de ação moral. O que
quero ressaltar são os sentidos simbólicos que esse discurso assume no contexto
prisional, o que não pode ser desconectado das percepções dos atores sociais sobre
as formas de desconsideração vividas ali. À luz das falas sobre essas experiências, a
moral de grupo implementada entre presos e entre presas indica um esforço para que
se criem e perpetuem vínculos sociais e para que essas pessoas se sintam,
mutuamente, reconhecidas, afastando-se, nessa medida, das pré-concepções
implicadas pelos estigmas (bandido, preso, presa) que se associam a esse grupo. No
que se refere a esse último aspecto, é interessante como, frequentemente, os
interlocutores e interlocutoras ressaltam que, apesar de serem presos/as, também tem
suas próprias regras e que se devem respeito. Demarcam, com isso, sua condição como
entes morais a despeito dos estigmas negativos que lhe são imputados, ou seja,
demonstram assim a “substância moral” (Cardoso de Oliveira, 2011) dos/as presos/as.
Na medida em que demandam respeito no âmbito institucional, buscam, no interior do
grupo, dar o respeito, demonstrando que também presos e presas são entes morais que
merecem consideração.
Além da dimensão trabalhada acima, a pesquisa de campo revelou a importância
da

categoria

pagar

pena

para

elaborar

subjetivamente

a

experiência

do

encarceramento. A categoria pagar pode ter o sentido de dar ou entregar algo devido.
Desse modo, diz-se pagar a xepa ou pagar os medicamentos, o que quer dizer entregar
ou distribuir comida e remédios. Neste caso, o uso de pagar está associado à percepção
de que esses itens são devidos pela instituição prisional aos internos e internas, de
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modo que essa categoria não se aplica para um ato de liberalidade ou caridade, que
tem caráter gratuito.
A ideia de dívida pode ser novamente identificada no acionamento da categoria
pagar pena. Neste caso, a pena seria uma obrigação, um pagamento, contraída pela
pessoa em vista da dívida criada pelo crime cometido: todo mundo tem que pagar pelos
seus erros (Yara). Muito mais do que uma dívida legal, essa dívida é moral; é uma dívida
perante o Estado (o juiz), a sociedade, a entidade divina e, especialmente, si mesmo:
Pagando pro Estado, uma dívida que a gente tem com o Juiz. O juiz condenou a gente,
é uma dívida que a gente tem com o juiz. E a gente tá pagando por nós mesmos, pelo
que fizemos, é uma dívida. (Leonardo).
A dimensão moral – e mesmo divina – dessa dívida dialoga diretamente com a
perspectiva de que é preciso, em certa medida, internalizar, por meio de um esforço de
tomada de consciência, a responsabilidade moral intersubjetiva que gera a obrigação.
Desse ponto de vista, a cadeia, como forma de castigo imposta por um agente exógeno,
não serve para nada, ao contrário, ela só cria mais revolta. Só a ressignificação dessa
pena como uma forma de reparação moral – um pagamento – pelo erro cometido pode
lhe conferir significado.
[A cadeia serve] Pra pessoa pagar aquilo que ela cometeu. [...] Não para
regenerar, não regenera, mas sim para a pessoa tomar consciência de
que aquilo não é certo, entendeu? De que aquilo ali tá prejudicando ele,
entendeu? (Francisco).
Porque eu procurei isso aqui, [...] se eu não tivesse optado por isso eu não
estaria aqui dentro, né? Então fui eu que cacei. Então eu acho que eu tenho
que pagar pelo que eu fiz, eu tenho sempre isso na minha cabeça.
(Denise).

Tendo em vista o acima exposto, pode-se extrair diversos significados simbólicos
da categoria pagar pena e de seus modos de acionamento. À primeira vista, poder-seia pensar que a ideia de que o crime gera uma dívida perante a sociedade dialoga com
uma concepção da mesma que remonta à tradição contratualista de pensadores como
Hobbes (1996), Locke (1978) e Rousseau (1977). Essa tradição está enraizada no
surgimento do estado liberal burguês a partir dos séculos XVII e XVIII no ocidente e –
na medida em que essa sofreu grande influência daquela – na formação política e
jurídica do próprio Estado brasileiro. No que tange à teoria da pena formulada a partir
dessa perspectiva, é especialmente importante a concepção retributiva da pena de Kant
(Kant, 1978). Segundo as formulações filosóficas desse autor, aquele que comete um
crime, ao contrariar esse contrato originário, ameaça os próprios direitos naturais que
ele busca resguardar. Desse modo, ao transgredir a lei, o indivíduo se insurge contra os
próprios princípios éticos metafísicos – imperativos categóricos absolutos – sobre os
quais aquela se fundamenta (Kant, 1978). A pena surge assim como um fim em si
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mesmo, cuja única função é a imposição de um mal, de um castigo, ao malfeitor, que,
ao trair o contrato social, não seria sequer digno do direito de cidadania (Bitencourt,
2004; Bustos Ramirez, 1982; Zaffaroni, 2007).
Alguns poderiam, ainda, identificar reflexos do discurso religioso cristão no
acionamento da categoria pagar pena nas falas acima transcritas, especialmente
naquelas que fazem referência direta à ideia de que não se pode escapar à dívida
perante a entidade divina. Essa doutrina religiosa cristã teve um impacto importante na
origem da pena de prisão por meio das noções de penitência e disciplina. Desse modo,
a prisão eclesiástica da Idade Média faz parte dos primórdios dessa instituição
(Foucault, 1987; Bittencourt, 2004).
É importante mencionar que as duas perspectivas mencionadas acima –
contratualista e religiosa – são influências importantes para as teorias sobre a função
da punição e para o surgimento e consolidação da própria pena de prisão. A despeito
disso, não acredito que sejam as que melhor dialogam com a categoria nativa pagar
pena. Gostaria de ressaltar, desse modo, que a dimensão moral mais importante contida
nessa ideia de dívida não parece estar associada a uma perspectiva retributiva
contratualista e/ou religiosa. Isso porque, enquanto essas perspectivas dão precedência
à ideia de pena como imposição, por um agente exógeno, de um castigo e, portanto, de
dor, ao malfeitor, a categoria pagar pena remete à ideia de dívida moral que tem como
referência principal o vínculo social, em que atores sociais em igualdade de condições
teriam, em sua relação intersubjetiva, determinados direitos e obrigações, sendo, dessa
forma, moralmente responsáveis (“accountable” [Honneth, 2003, 2007]) por seus atos.
Levando em consideração essa dimensão, são os estudos sobre a importância das
noções de obrigação e dívida em sociedades não ocidentais que fornecem pistas
melhores para que se interprete adequadamente essa categoria nativa.
Malinowski, por exemplo, chamou atenção para a centralidade do princípio de
“give and take” na estrutura social de povos trobriandeses na Melanésia, região da
Oceania, em que as noções de obrigações vinculantes (deveres), reciprocidade,
pagamento e contra-pagamento perpassavam todos os aspectos da vida tribal
(Malinowski, 1951). Neste contexto, a ritualização do cumprimento de obrigações por
meio de cerimônias públicas tinha o papel não apenas de garantir a força vinculante das
regras do costume local como uma demonstração, perante a sociedade, da honra
daquele responsável por realizar aquele pagamento. Enquanto o cumprimento das
obrigações contava com mecanismos específicos e elaborados de reforço positivo, a
infração a essas regras não engendrava dispositivos sociais de punição prédeterminados. Em contrapartida à ausência de mecanismos coercitivos exógenos de
resposta ao crime, o autor ressalta que o conhecimento público da falta cometida
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poderia causar para aquele responsável uma vergonha tão intensa que a única
alternativa para reparar sua honra perante a opinião pública era o suicídio, restaurando
então a ordem perturbada. Ele destaca, desse modo, que, nessas sociedades, o
suicídio, acaba representando uma das maneiras mais importantes de resposta e
prevenção ao crime (Idem: 98).
De modo semelhante, Mauss, em seu clássico estudo “Ensaio sobre a Dádiva”
(2003), em que analisa as formas e os sentidos da troca em sociedades da Polinésia,
Melanésia e do Noroeste Americano, enfatiza a importância das noções de crédito e
dívida operantes nas obrigações de dar, receber e retribuir. O autor destaca que o
sentido do sistema da dádiva representado pelo circuito do “Kula” e do “Potlach” – como
“fenômeno social total” – não se restringe à regulação das relações econômicas nessas
sociedades, mas traduz mesmo sua estrutura moral. Os eixos norteadores desta são
perpassados pelas noções de honra e grandeza, o que é encenado por meio de
cerimonias públicas que ritualizam as três obrigações fundamentais e simbolizam o
sentido moral do pagamento e contra-pagamento.
Gluckman (1973), ao analisar as ideias legais entre os Barotse da Rodésia, no
sudeste da África, destaca que, naquele reino, todas as relações são concebidas em
termos de “dívida”. É interessante notar que o termo nativo “Mulatu” designa não apenas
a ideia de dívida, mas também “infração, erro, culpa”. O autor evidencia, deste modo,
que, para além das relações econômicas, qualquer infração – seja um assassinato ou
uma quebra das regras concernentes ao casamento – gera para o responsável uma
vida cujo pagamento tem como função reparar a ofensa.
Acredito que a ideia de dívida trabalhada pelos autores acima no contexto da
Antropologia do Direito tem maior potencial elucidador na análise da categoria pagar
pena do que aquela presente na tradição ocidental, representada pelas concepções
contratualistas e religiosas cristãs. Isso porque, enquanto essas últimas colocam maior
ênfase nas ideias de retribuição e punição (do soberano ou divina), a noção de dívida
examinada no contexto de tradições não ocidentais tem como eixos norteadores a ideia
de obrigação moral e reparação. Em paralelo a essa diferenciação, os/as
interlocutores/as, ao acionarem a categoria pagar pena, rejeitam qualquer função
edificadora à retribuição imposta pelo agente exógeno, o Estado, e enfatizam, em
contrapartida, a dimensão moral e social da dívida gerada pelo crime. Desse modo, a
punição, em si, imposta pelo ente estatal não serve pra nada ou só serve para deixar a
pessoa mais revoltada. É a disposição individual e o apoio das redes sociais próximas
que permitem elaborar, em termos não violentos, o sofrimento, desumano e irracional,
infligido pela pena: falar "ah, a pessoa vai regenerar porque puxou cadeia", mas ela não
tem mãe, ou mesmo que tenha não se importe com a mãe, não tem filho, não se importa,
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falar que a cadeia vai regenerar a pessoa, não regenera não (Arthur). Pagar pena é,
nessa medida, uma obrigação moral que implica, do ponto de vista do/a responsável,
uma reparação – e não retribuição – perante a sociedade, o Estado, a entidade divina
e, especialmente, si mesmo/a pela ofensa –“mulatu” – causada.
O que pretendo demonstrar, com isso, é que a categoria pagar pena não implica
a ideia de punição como inflicção de dor que caracteriza a resposta a condutas sociais
indesejadas na tradição ocidental e que encontra, atualmente, sua expressão quase
exclusiva na implementação difundida da pena de prisão (Foucault, 1987; Christie, 2007;
Hulsman, 1993). Desse modo, ao passo que o sentido de puxar pena está intimamente
atrelado a uma experiência de sofrimento, pagar pena associa-se à noção de dívida
moral e reparação. A ideia de responsabilidade moral traduzida pela categoria, portanto,
não pressupõe os mecanismos sistemáticos de desconsideração a direitos e à
identidade pessoal efetivados nas cadeias locais. A dívida contraída não se atrela,
desse modo, à própria identidade do devedor, não o torna essencialmente menos digno,
até porque o pagamento reestabelece e dá continuidade ao vínculo social anterior.
Além da dimensão da reparação, a categoria pagar pena também é interessante
para refletirmos acerca das demandas por reconhecimento por parte desse grupo. Isso
porque a própria ideia de dívida e pagamento está associada, simbolicamente, à noção
de troca e, portanto, ao reconhecimento social do/a parceiro/a de interação envolvido/a
nesta. Dentro dessa perspectiva, Mauss (2003) destaca a respeito do sentido do circuito
da troca de bens implementado pelo “potlach”: “O potlach, a distribuição dos bens, é o
ato fundamental do ‘reconhecimento’ militar, jurídico, econômico, religioso, em todos os
sentidos da palavra. As pessoas ‘reconhecem’ o chefe ou seu filho e tornam-se-lhes
‘reconhecidas’” (p. 247). Se o pagamento pressupõe um laço social que valoriza e
implementa a reciprocidade, essa só possível na medida em que os/as implicados/as
se reconhecem como igualmente dignos e respeitam, mutuamente, suas pretensões
legítimas.
Essa noção de pagamento é também interessante porque, é por meio da ideia
de crédito e dívida, que, em diferentes sociedades, grupos sociais estabelecem e
perpetuam vínculos sociais (Gluckman, 1973; Mauss, 2003). Neste sentido, Godbout
(1998) chama atenção que – diferentemente do que ocorre no paradigma utilitarista do
individualismo moderno, em que a ideia de liberdade está fundada na liquidação
imediata e permanente da dívida – no paradigma da dádiva, o pagamento da dívida não
coloca fim à relação de obrigação, mas gera uma segunda dívida que perpetua o ciclo
de troca. Desse modo, ao se sentirem devedores perante a sociedade, os interlocutores
e interlocutoras indicam que, a despeito da segregação imposta pela cadeia, se sentem
parte desta, que é entendida aqui não apenas com seu sentido jurídico, mas,
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principalmente, como uma comunidade moral da qual participam como credores e
devedores. A dívida, neste sentido, reconecta, em certa medida, essas pessoas à
sociedade da qual foram marginalizadas muitas vezes antes mesmo de irem presas.
Com isso, por meio da categoria pagar pena, interlocutores e interlocutoras
demonstram que reconhecem a si próprios/as como devedores/as e, portanto, como
parte de uma comunidade moral e jurídica em que figuram como cidadãos/ãs
responsáveis (“accountable”) e portadores de obrigações perante os/as demais. Em
contrapartida, a intersubjetividade que caracteriza essa relação implica que sejam
reconhecidos não apenas como sujeitos de deveres e obrigações, mas, igualmente,
como portadores de direitos: “só podemos chegar a uma compreensão de nós mesmos
como portadores de direitos quando possuímos, inversamente, um saber sobre quais
obrigações temos de observar em face do respectivo outro” (Honneth, 2007, p. 179). De
forma semelhante ao que vimos nas reflexões acerca da concepção de ação moral na
cadeia, aqui também é possível identificar a pretensão de presos e presas de se afirmar
como portadores da substância moral de pessoas dignas (Cardoso de Oliveira, 2011),
moralmente responsáveis por suas ações e dispostos a pagar as consequências destas.
Acredito que essa dimensão – implícita na noção de pagar pena – traduz seu verdadeiro
sentido: ao se reconhecerem como devedores moralmente responsáveis, os/as
interlocutores/as avançam, às avessas, sua pretensão por reconhecimento e pela
“ampliação tanto do conteúdo material como do alcance social do status de uma pessoa
de direito” (Honneth, 2007, p. 194). Ou seja, na medida em que pagam sua dívida com
a sociedade, e consigo mesmos, tornam-se credores da consideração e dos mesmos
direitos garantidos a essa como um todo.
Por fim, passo à ultima dimensão que apareceu como fundamental para os
sentidos nativos atribuídos ao encarceramento, qual seja, a ressignificação do
sofrimento. Como mencionei acima, puxar pena, diferentemente de pagar pena, na
medida em que traduz a experiência concreta de interlocutoras e interlocutores dentro
da cadeia, remete, necessariamente, à categoria sofrimento. O sofrimento representa
um dos principais aspectos da vida no cárcere.
Você acorda mal, você sente conturbada, triste, depressiva, começa a vir
sei lá mil e um problemas que acontecem de fora, que chega para você.
Saudades, solidão, tudo ao mesmo tempo, é coisas que machuca até a
sua própria alma, até sua alma fica machucada. Então é espiritual
também. Dentro daquele ambiente... Então, assim, quando eu comecei a
sentir na pele o sofrimento, a tristeza, a solidão... (Aline).
O sofrimento... assim, tem vários tipos de sofrimento ali dentro, tem a
angústia, sei lá, a saudade das pessoas, a saudade da família, tem
pessoas que se compadecem mesmo, tem algumas pessoas que realmente
se compadecem, que se arrepende do que fez. (Rafael).
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Mencionei acima a centralidade da inflicção de dor na concepção ocidental de
justiça e punição. Neste sentido, Christie (2004, p. 5) destaca: “imposing punishment
within the institution of law means the inflicting of pain, intended as pain”. Ainda que essa
não seja uma das funções declaradas da pena de prisão, esse é um dos poucos
aspectos concretamente verificáveis na realidade do funcionamento dos sistemas
penais ocidentais, sendo apontado, em diferentes trabalhos, como um aspecto central
do encarceramento (Christie, 2004; Foucault, 1987; Hulsman, 1993; Sykes, 2007). A
inflicção de dor não é, portanto, uma consequência indesejada da pena prisão, mas,
sim, sua principal função enquanto tal. Quando se resgata a história da punição no
Ocidente (Foucault, 1987), poder-se-ia pensar que, entre o período de imposição de
suplícios na Idade Média na Europa Ocidental e a difusão do uso da pena de prisão a
partir dos séculos XVIII e XIX, houve uma evolução no sentido da diminuição do grau
de dor infligida pela pena. O mesmo raciocínio poder-se-ia aplicar à realidade brasileira,
principalmente se pensarmos no período colonial e nas penas corporais então impostas
no contexto do regime de escravidão (Duarte, 2002).
Este é, entretanto, um raciocínio falho por dois motivos. Primeiramente, porque
o sofrimento não é aferível em termos objetivos e quantificáveis, de modo que há
sempre uma dimensão subjetiva do fenômeno que escapa a qualquer forma de medição
e ao próprio conhecimento. O sofrimento encerra uma dimensão não-verbal irredutível
na medida em que se manifesta fora do domínio da própria linguagem: “Suffering is
voiceless in the metaphorical sense that silence becomes a sign of something ultimately
unknowable.” (Morris, 1997, p. 27). Além disso, a aferição quantitativa do sofrimento
tende a negligenciar os elementos subjetivos – sociais, éticos e/ou religiosos – que
permitem seja neutralizar a dor “intensa”, seja agravar a dor “amena” (Christie, 2004).
Em segundo lugar, os modos de inflicção de dor por meio da pena não podem ser
simplesmente isolados de seu contexto histórico e social e comparados abstratamente;
devem ser analisados a partir de diferentes perspectivas e tendo em conta outros
aspectos da realidade em que se inserem.
Se a noção de sofrimento dialoga com o contexto em que se insere, pode-se
dizer que este fenômeno tem uma importante dimensão social. Neste sentido, é
interessante a categoria “social suffering” trabalhada por Veena Das, Arthur Kleiman e
Margeret Lock (1997). Partindo da noção de que dilemas pessoais têm, frequentemente,
suas origens nas devastadoras lesões que a força social pode infligir sobre a experiência
humana, estes autores chamam atenção para a dimensão social da dor, que desafia o
alcance de conceitos médicos e psicológicos de natureza individual. Desse modo,
“social suffering results from what political, economic and institutional power does to
people and, reciprocally, from how these forms of power influences responses to social
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problems” (Das, Kleiman, Locke, 1997, p. ix). Segundo estes autores, portanto, para
compreender adequadamente a experiência da dor, é preciso chamar atenção para a
conexão entre problemas pessoais e problemas sociais e para os fundamentos
interpessoais do sofrimento: “suffering is a social experience” (Idem, p. x). Para além da
importância da compreensão das âncoras sociais do sofrimento para a discussão
analítica do fenômeno, estes estudiosos chamam atenção também para os processos
culturais associados ao (não) reconhecimento da dor do outro.
Associado a esse aspecto, Morris (1997) ressalta as várias dimensões da
interconexão entre sofrimento e status. Uma dessas diz respeito ao silenciamento do
sofrimento associado a processos de exclusão social como pobreza urbana, miséria,
fome, guerra civil, entre outros. Neste caso, o autor destaca que, frequentemente,
aqueles que sofrem nestes contextos são, no máximo, retratados em fotos e vídeos
como vítimas passivas e silenciosas. Ao contrário da sensação de paralisia passadas
por essas imagens estáticas, Morris salienta que o sofrimento, enquanto fenômeno
social, é ação; ele implica uma escolha, moral e política, de fazer e/ou deixar sofrer.
Do mesmo modo que o sofrimento social não é um simples dado da natureza,
mas, sim, uma ação ou omissão que implica uma escolha diária, o reconhecimento da
dor enquanto tal depende, frequentemente, do status social daquele que sofre. Neste
sentido, o autor destaca que frequentemente não se reconhece a destruição de seres
que são excluídos de uma determinada concepção de comunidade moral como
sofrimento. Assim, o sofrimento, enquanto tal, é mesmo um status que é negado ou
concedido a depender de quem está do outro lado do espectro e de se este/a se
enquadra em determinada concepção de comunidade moral (Morris, 1997, p. 40).
Acredito que as reflexões de Das, Kleinman e Lock (1997) e de Morris (1997)
são particularmente elucidativas à luz da análise que se desenvolve aqui. A pena de
prisão é, certamente, um dos exemplos mais claros de que a inflicção de dor é uma
escolha do sistema de justiça ocidental orientado pela ideia de punição. No caso
brasileiro, esse sofrimento extrapola em muito as dores da privação de liberdade e
chegam no limiar da aniquilação física. Esse sistema está intrincado a um processo de
construção social de identidades degradadas que tem um forte viés excludente de cunho
racista e classista.
Tendo em vista as interconexões entre dor, sistema prisional, status e exclusão
social, pretendo compreender interlocutores/as elaboram o sofrimento implicado no
puxar pena. Ainda que não seja possível efetivamente traduzir de modo palpável as
dores do encarceramento, pode-se retraçar a partir de onde emanam. No contexto local,
as dores do puxar pena estão, em grande medida, associadas a uma lesão – ofensa –
moral causada por sistemáticos atos de desconsideração que são articulados como
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experiências de injustiça e de rebaixamento e negação da identidade dos interlocutores
e interlocutoras. Apesar desse cenário de violência, é interessante notar como,
frequentemente, estes e estas atribuem um sentido positivo ao puxar pena, ressaltando
as dimensões da experiência que remetem a aprendizado e superação pessoal. Além
dos dois outros aspectos trabalhados acima, a ressignificação do sofrimento me parece
uma condição fundamental para compreender o sentido nativo de puxar pena.
Desse modo, o sofrimento, de modo semelhante ao próprio puxar pena, encerra
uma contradição. Ao mesmo tempo que se associa a um sistema prisional perverso e
violento, o sofrimento foi, nesse universo, ressignificado como categoria moral. Neste
sentido, o sofrimento recria a dignidade em um espaço em que o status mesmo de
humano é frequentemente negado. Mas não é o sofrimento em si que é positivo;
analisado de modo abstrato ele tem sempre sentido negativo. É a elaboração individual
do sofrimento enquanto uma experiência de superação pessoal que lhe confere um
sentido moral; o que dignifica é resistir e sobreviver ao sofrimento. As falas abaixo
retratam muito bem como convivem essas duas dimensões do sofrimento: uma geral e
negativa e outra individual e positiva:
Vou te falar a realidade, o que faz a pessoa regenerar é o sofrimento dela,
da família dela lá. Igual eu, vi minha filha nascer preso, vendo o sofrimento da
minha mãe tal. [...] Aí, essas cosias assim faz a pessoa mudar, ver o
sofrimento da família, ou então ela mesma pensar, não isso não é pra mim
não, vou estudar, trabalhar. Agora se for uma pessoa sozinha no mundo
e tal e ela for pra cadeia, falar "ah vai regenerar porque puxou cadeia",
mas ela não tem mãe, ou mesmo que tenha não se importe com a mãe,
não tem filho, não se importa, falar que a cadeia vai regenerar a pessoa,
não regenera não. (Arthur)

As falas acima demonstram bem que atribuir um sentido positivo ao sofrimento
não implica legitimar a violência da experiência do encarceramento. Compreender as
falas nativas como a legitimação deste modelo punitivo seria não apenas uma
simplificação grosseira, como um grave erro de interpretação. Isso porque, quando
aprofundamos a análise, fica evidente que o sofrimento, assim como o puxar pena, é
uma categoria que tem sentido complexo, já que encerra diferentes dimensões das
concepções locais de mundo. A ressignificação do sofrimento é, portanto, tratada pelos
interlocutores/as como uma superação que demanda um esforço subjetivo individual e,
não, como uma consequência natural ou imediata do encarceramento. Associada a essa
virtude está a capacidade de manter o psicológico. Essa resiliência demanda coragem
e sabedoria, virtudes que são alcançadas a despeito do potencial devastador do
encarceramento e não graças a ele. Ao considerar que o sofrimento cria caráter e traz
um crescimento pessoal, os/as interlocutores/as estão reivindicando para si um
determinado status que os dignifica e recria as condições para que se reconheça seu
valor moral perante a sociedade em que, até então, eram representados/as como lixo.
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Neste sentido, pode-se dizer que o discurso sobre o sofrimento tem, igualmente,
importante papel político. Acredito que, longe de remeter a um vitimismo passivo, esse
discurso tem a função de dramatização da experiência do encarceramento e de
sensibilização para as reivindicações do grupo diante do sistemático processo de
desqualificação e exclusão discursiva que vivem. Inclusive, essa desqualificação é
muitas vezes fundamentada na acusação de que o discurso sobre a dor seria uma forma
de “se fazer de vítima” e se furtar à ideia de responsabilidade. Entretanto, além de os/as
interlocutores/as atribuíram grande importância à ideia de responsabilidade moral, o que
demonstrei por meio da análise da categoria pagar pena, a dramatização discursiva com
o fim de sensibilização social para suas causas é um instrumento político legítimo e
comum em diferentes movimentos sociais.
Cardoso de Oliveira (2011) chama atenção para importância da manifestação
dos sentimentos para compreensão de dilemas de cidadania. O autor faz referência ao
texto de Mauss (1979) “A Expressão obrigatória dos sentimentos”, de 1921, em que o
antropólogo analisa o sentido simbólico dos rituais obrigatórios de expressão de dor e
ressentimento entre sociedades polinésias. Mauss destaca, com isso, que a expressão
oral dos sentimentos não é apenas um fenômeno psicológico ou fisiológico, mas,
frequentemente, tem uma importante dimensão social. Acredito que, no caso em tela, a
expressão de dor pelos interlocutores e interlocutoras conjuga justamente essas duas
dimensões: por um lado, tem uma função terapêutica, e é interessante, neste sentido,
que eu tenha sido por vezes confundida com uma psicóloga; por outro, tem uma função
social, na medida em que representa um esforço de reivindicação política por
reconhecimento social.
Como disse no início deste texto, a categoria puxar pena encerra um paradoxo.
Remete, por um lado, a uma experiência negativa, sempre relembrada e dramatizada
nas falas de interlocutores e interlocutores. Associa-se, por outro, a um momento de
aprendizado e crescimento pessoal, a que essas mulheres e homens se referem com
certo orgulho. Como resolver esse paradoxo sem cometer o erro nem de legitimar a
experiência de violência vivida por essas pessoas – tendência comum entre grupos que,
no fundo, buscam justificar esse sistema punitivista excludente – nem o interpretar de
modo condescendente, como fruto de um estado tal de sujeição que impossibilitaria uma
“verdadeira” tomada de consciência – uma leitura comum dentro de correntes teóricas
do marxismo. Com boas ou más intenções, as duas interpretações incorrem no mesmo
equívoco: colocam-se em um lugar de saber que é muitas vezes surdo ao que os
interlocutores e interlocutoras têm a dizer e ensinar.
Acredito, dessa forma, que a categoria puxar pena representa a síntese da
articulação dessas duas dimensões, uma negativa e outra positiva. Em paralelo às
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dimensões negativas e positivas encontram-se as condições externas e internas da
experiência do puxar pena: por um lado, a percepção de desconsideração no contexto
do sistema prisional, que remete, principalmente, a concepções locais de justiça e a
formas de tratamento. O primeiro aspecto atinge diretamente o status dessas mulheres
e homens como cidadãos e cidadãs, como sujeitos portadores de direitos. O segundo
afeta, fundamentalmente, as condições de construção da identidade e estima social,
desconsiderando não apenas o status de cidadania, mas mesmo de humanidade e
dignidade. A despeito do potencial aniquilador desse contexto externo, parece-me que,
no interior desse grupo, surgiram mecanismos para recriar as condições para o
reconhecimento social. É a revolta, enquanto força motriz para a transformação, que
produz a síntese entre negativo e positivo, entre externo e interno. Como procurei
demonstrar, a revolta, nesse contexto, não tem sentido destrutivo, mas criativo: ao
elaborar a experiência de desconsideração produz-se o resgate das qualidades
identificadas, pelos interlocutores e interlocutoras, como ausentes nas concepções de
justiça e formas de tratamento predominantes nas cadeias locais.
A experiência do puxar pena, cria determinados modos de vida que são
traduzidos por categorias que encerram concepções específicas sobre aquele mundo.
Desse modo, os interlocutores e interlocutores são não apenas objeto de repressão,
interdição e violência, mas, na mesma medida, agentes que ressignificam esses
mecanismos institucionais e produzem, muitas vezes em reação a estes, novos
conceitos, regras e valores. Quando se pensa no caso do reconhecimento social, a
estrutura dialética passiva/ativa, negativa/positiva, se repete. Isso porque, na mesma
medida em que são (ou não) reconhecidas, as pessoas são também reconhecentes
(Honneth, 2007). Mauss (2003) também já havia observado essa estrutura dialética do
reconhecimento por meio do instituto da troca: aquele que oferece a dádiva, na mesma
medida em que reconhece o receptor, torna-se, por este, reconhecido.
É interessante, portanto, que, dentro de um contexto que meus interlocutores e
interlocutoras articulam como uma experiência de desconsideração destes (como
sujeitos de direitos, como dignos, como humanos, como mulheres e homens que
sofrem, tem um nome e uma história de vida própria), são recriadas, no interior do grupo,
as condições para o reconhecimento social negado pela instituição. Ao reconhecerem
uns aos outros estão a reconhecer a si mesmos, condição essencial para a própria
formação da identidade. Desse modo, no lugar de apenas força destrutiva, a revolta
contra os atos de desconsideração acaba servindo como força motriz para produzir, no
seio desse grupo, concepções de ação moral, responsabilidade e sofrimento que
permitem a ressignificação dessa experiência e a reconstrução de sua identidade social,
desarticulada por uma política de encarceramento perversa e violenta.
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Como ressaltei ao longo do texto, não se pode isolar esses modos de vida e
concepções de mundo dentro da cadeia da radical experiência de desconsideração em
que se inserem. Sem a análise crítica do sistema encarcerador local não é possível
interpretar adequadamente como presos e presas dão sentido à pena de prisão. Puxar
pena representa um paradoxo e é na síntese entre essas duas dimensões conflituosas
que se inscrevem as bases rudimentares para a resistência política. Só é possível,
destarte, compreender o sentido simbólico da pena de prisão nas cadeias locais quando
o reinserimos no contexto de uma luta. Uma luta por reconhecimento. Entenda-se, nem
sempre essa é uma luta bem coordenada, ela parece mesmo contraditória em alguns
momentos, talvez lhe faltem bandeiras claras; mas ela está lá, basta ouvir.
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