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Estigmas do encarceramento no bairro América em Aracaju – Sergipe
Este artigo é parte da dissertação intitulada “Estigmas na educação: o encarceramento
simbólico das juventudes do bairro América em Aracaju – Sergipe, defendida na
Faculdade de Educação da UFBA. Centrou a pesquisa em jovens com um ente detento e
seus processos sociais a partir do estigma. Apresentou como locus o bairro América em
Aracaju – Sergipe, que tem como principal característica ter sido criado nas cercanias da
primeira penitenciária do Estado inaugurada em 1926. Foi no entorno da prisão que o
bairro se instalou e dessa integração os vínculos foram se construindo ao longo do
tempo de forma simbiótica e endógena. Nos 81 anos de funcionamento a “penitenciária
modelo” construída para 360 presos no início do século XX, transformou-se em Casa de
Detenção de Aracaju e contava com 2.150 detentos em 2007 quando foi desativada. E
como nas Cidades Invisíveis de Marco Polo; assim também, nos acontecimentos do seu
passado contados de geração a geração, o bairro América acumulou o estigma social
coletivo de bairro violento e perigoso. Apesar de desativada, o prédio que teve as alas
demolidas, preservou sua fachada em estilo de castelo europeu medieval, cujo formato
arquitetônico foi inspirado no castelo San Giorgio de Salermo, na província de
Campânia, no sul da Itália. Chamam-no "Castelo de Graskull" e foi tombado como
patrimônio histórico estadual. Hoje funciona como a Escola de Gestão Penitenciária de
Sergipe- EGESP que pelo vínculo ao sistema de segurança pública; em nossa análise,
dificulta a (re) utilização e transformação do espaço em um lugar com novos valores de
significação e experiências. Experiências e percepções que edificam cotidianamente a
memória coletiva em torno do prédio e a ele agrega valores simbólicos que o vinculam.
Nesse caso, a representação simbólica da penitenciária com todas as experiências nela
vividas, o que contribui para uma memória coletiva nefasta, segundo moradores.
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Introdução
FACHADA DA PENITENCIÁRIA DO BAIRRO AMÉRICA

Disponível em: <https://farm5.staticflickr.com/4142/4858559144_f9fcbed15d_z_d.jpg>. Acesso: 05 abr de 2015.

A penitenciária não foi um corpo estranho inserido no organismo
social do bairro América. E sim o contrário, a comunidade surgiu a
partir e em função daquela instituição prisional. E os vínculos
continuaram existindo ao longo do tempo. (ROCHA; CORREIA,
2009, p.13 e 29).

Ainda que pareça inusitado começar este artigo com fotografia e epígrafe,
convém destacar que a história do bairro América é incomum. E ambas sintetizam a
gênese. Para mim, a história do lugar começou em 1987 quando cheguei vinda de
Manaus e já encontrei um bairro minimamente urbanizado e em vias de crescimento
demográfico. Assim como com tantas outras pessoas, a escolha deu-se por, na época, os
imóveis terem preços acessíveis para compra e a aproximação com a Universidade. Os
primeiros anos de moradia foram marcados pela adaptação ao bairro, à cidade, ao clima
e a nova vida longe das paisagens florestais amazonenses.

UMA VERSÃO HISTÓRICA DO BAIRRO AMÉRICA (BA)

O tempo encarregou-se de revelar as minúcias do cotidiano, as particularidades
do lugar, assim como foi construindo “nos aspectos frívolos e anódinos da vida social"
(PAIS, 2003) a memória individual que me ligaria ao bairro pelos próximos 27 anos. E
a história do Bairro América começa oficialmente em 1947 quando foi registrado na
Prefeitura Municipal de Aracaju com 1.610 lotes de terra. Algumas particularidades
foram contadas no livro Bairro América: a saga de uma comunidade (2009), escrito
pelos historiadores Emanuel Souza Rocha e Antônio Wanderley de Melo Corrêa, ambos
moradores do bairro. No livro, os autores fizeram um resgate dos 60 anos de vida
comunitária, desde a sua fundação em 1947 até 2004. A narrativa pormenorizada do
livro permitiu conhecer alguns sujeitos referenciais do bairro, a cotidianidade do
passado

religioso,

cultural,

esportivo

-

processos

educativos

desenvolvidos

anteriormente, somente perceptíveis aos anfitriões. O nome América foi dado pela
família judia de origem russa, Zuckerman, que, fugindo da Segunda Guerra Mundial,
após viver em vários países da América do Sul, sem conseguir conter as perseguições,
fixou residência no Rio de Janeiro e, posteriormente, em Aracaju. Aqui, adquiriu esta
grande área rural e, em homenagem ao acolhimento, denominou-a “América”, loteandoa logo em seguida para evitar as invasões por parte das pessoas que vinham visitar
familiares detentos e ficavam. Foi oficialmente reconhecido pela Prefeitura Municipal
de Aracaju como "Bairro América" na data de sua fundação.
As áreas foram demarcadas e o espaço, então área rural, ganhou ruas de nomes
de países do continente americano, o que não impediu que os moradores continuassem
chamando as zonas pelos nomes tradicionalmente conhecidos. Assim, as subdivisões
do BA eram conhecidas pelo: “Riacho das Pedras”, “Alto da Pindaíba”, “Alto do
Miolo”, “Alto da Boneca”, “Caatinga da Penitenciária”, “Escorrega”, “Tamanco sem
Salto” – nomes marcados por características do local. Ainda são presentes na memória
coletiva do bairro as áreas denominadas anteriormente de “Campo do Vidro” e “Zona
do Biju”, as demais o tempo encarregou-se de fazer prevalecer as novas demarcações.
Na época de sua fundação o bairro era considerado uma região afastada da
cidade, uma vez que terminava nas proximidades do bairro Cirurgia, era uma região
desabitada, exatamente por isso, teve construída na sua localidade a penitenciária
modelo de Aracaju em 1926. Mas, não era uma região desabitada, lá havia sítios,

riachos e plantações. A ocupação no entorno da penitenciária foi gradativamente
alterando a paisagem e a ocupação.
DÉCADA DE 60 - AO FUNDO AS TORRES DA PENITENCIÁRIA

Acervo: Arquivo da Paróquia São Judas Tadeu

Antigos moradores entrevistados contam que o bairro no início, era formado por
pequenas áreas rurais de médio e pequeno porte. Plantações de mandioca, legumes e
árvores frutíferas, além de matagal abundante, brejos, lagoas e riachos, afluentes do rio
Poxim. Dessa época, poucos moradores ainda estão vivos. Professora e moradora do
bairro desde 1953 falou do isolamento e das poucas casas que haviam no bairro.

Quando a gente chegou aqui, a partir dos meus 4 anos é que vem mais
a lembrança. A gente morava aqui na rua Peru no bairro América, os
países tudo da América do sul as ruas. Na rua Peru só existia 3 casas,
meu pai, a do vizinho e duas da frente. A penitenciária [...] Já existia a
penitenciária, uma casa lá na rua Argentina, do capitão Antonio
Oliveira, ele morou aqui e algumas casinhas de palha dos familiares
dos presos, na rua argentina[...] O bairro América cresceu totalmente
do lado de cá mesmo, tinha a rua Chile, que hoje em dia é a avenida
José da Silva Ribeiro, era rua Chile, rua Argentina, ai tinha as
transversais, rua Peru, rua Venezuela, rua Paraguai, Uruguai, até
Estados Unidos. A parte da igreja e a parte onde é o mercado, ali tudo
era mato, mato e buraco, barreiro puro.

Esses depoimentos, tanto confirmam a origem rural, quanto revelam os laços
mantidos pelos antigos moradores com o bairro. Ao contar a sua história, a professora

confessou ter uma relação de amor com o bairro, o que fez com que comprasse a casa
contígua a sua por ter sido a casa dos seus pais. Essas relações transformam o espaço
em lugar antropológico, visto estar investido de sentido variável de acordo com o
indivíduo e o meio, pela necessidade de preservação do passado que nasce da sensação
de empatia, responsável pela adaptação do indivíduo ao lugar. Nesse sentido, diversos
espaços são considerados patrimônio da memória coletiva (SILVA, 2013, p.29).
Essas dificuldades não inibiram o crescimento populacional e a chegada de
moradores de outros Estados e mesmo países. Foi assim, que os frades capuchinhos
foram uns dos primeiros a receber seus lotes em 1961, que correspondiam a dois
quarteirões e uma praça – atual Praça Tancredo Neves (foto abaixo), abrindo frentes de
trabalho para a construção da igreja. Mas, a maioria dos terrenos foi adquirida por
pessoas pobres da capital e do interior.

FIGURA 2 - IGREJA SÃO JUDAS TADEU E MERCADO ROBERTO DA SILVEIRA

Disponível em: http://sergipeemfotos.blogspot.com.br/2013/12/vista-aerea-da-igreja-dos
capuchinhos.html. Acesso em 15 mar de 2015

Foi na década de 1960, que o bairro começou a receber serviços de
infraestrutura: água encanada em 1959 e em 1963 algumas ruas foram revestidas de
piçarra - terra misturada com areia e pedra; além da construção do Mercado Dr. Roberto
Silveira (Figura 4).

Na década de 1960, havia no bairro dois distritos policiais ou subdelegacias de
polícia. Uma localizada na Avenida Brasil e outra onde hoje funciona o Colégio
Estadual Arício Fortes. O esquadrão de cavalaria fazia o patrulhamento das ruas, após o
toque de recolher do corneteiro, às 22 horas. Este esquadrão era encarregado de garantir
a ordem e a tranquilidade pública à noite, revistar e deter pessoas que estivessem
circulando sem documentos, reprimir os cultos de candomblé e deter arruaceiros por
comportamento inadequado. Os detidos eram levados para as subdelegacias e passavam
por longas sessões de espancamento, o que pelos relatos eram audíveis pelos moradores.
Em caso de rebelião na penitenciária, o esquadrão da cavalaria era chamado para
reprimir os presidiários amotinados. Este destacamento impunha o medo e o terror aos
moradores, pela violência com que seus policiais agiam, por serem numerosos e pelo
armamento que usavam: sabre, cassetetes longos e pistolas e, quase sempre, o temido
cipó caboclo. Pelo relato de antigos moradores, a ordem era mantida por força do medo;
quando se ouvia longe o som das patas dos cavalos, crianças e adultos se recolhiam.
Esse esquadrão foi extinto em 1970.
Esse medo é lembrado ainda hoje também pelos jovens que contam que na sua
infância havia
medo, tinha toque de recolher, 6 horas não podia mais botar a cara do
lado de fora...medo de pegar bala na cara, saia da escola pra casa, num
jogava bola, num ia na praça, por fato de morar em frente a uma praça
mais não ia pra praça...medo...agora não (Jovem de 28 anos nascido
no bairro)

Os bandidos que eram pegos no bairro eram divididos entre: os muito perigosos
que praticavam estupro e homicídio e iam para a penitenciária; os 'cachaceiros' que iam
pros distritos; e os que roubavam que iam para a temida 'invernada'. Um morador de 82
anos que chegou no BA em 1955 para trabalhar no presídio, onde se aposentou em
1988, contou que a invernada era uma prisão de trabalhos forçados, onde os presos
ficavam só para trabalhar pro Estado sem direito à remuneração, só contavam com o
alimento. Uma descrição simplificada para o que o livro descreve como "o horror dos
que cometiam crimes, pois além dos maus tratos, os internos eram obrigados a trabalhos
forçados em roças e olarias" (ROCHA e CORREIA, 2009). Lá, os presos tinham a
cabeça raspada ficando em relevo as letras "LF" - Ladrão Fino, trabalhavam na roça e
na fabricação de tijolos. A 'invernada' ficava no município de Nossa Senhora do
Socorro; na época, pela distância, causava terror nas crianças.

O aposentado da penitenciária conta como era em 1955 quando chegou na
penitenciária
Ah, quando eu cheguei aí era bom de se viver lá porque...lá só
chegava preso...sentenciado, só chegava preso...criminoso e preso por
estupro, esse negócio de droga, num existia droga; cachaça... ia pros
distrito, de lá mesmo se soltava; lá só chegava criminoso e por
estupro, e por roubo, roubo ia pra invernada.

Segundo o mesmo entrevistado, essas relações mudaram quando

começou a piorar depois que começou esse movimento de muita
droga, porque na época que eu cheguei lá num existia droga, num
tinha, num tinha isso. Aí depois que começou a surgir esse movimento
de droga, foi que as coisas começou a piorar lá, porque chegava
aqueles preso perigosos de fora...aí foi o tempo que também acabou a
invernada lá, e que todo mundo vinha pr'aqui. Quando, quando
acabaram a invernada lá foi que, começou a ficar ruim aí, porque todo
mundo vinha pr'aí.

É a partir dessas interações que entendemos a construção do estereótipo violento
em torno do bairro, já que "as relações que os indivíduos mantêm com os espaços
habitados se exprimem todos os dias nos modos de uso, nas condições mais banais, no
secundário, no acidental. É em realidade o espaço possível de ser apropriado, vivido e
significado (MACEDO, 2010, p.36)". Assim, numa concepção sociológica, a identidade
do nativo será preenchida entre o 'interior' e o 'exterior' - o pessoal e o público,
internalizando seus significados e valores, buscando alinhar os sentimentos subjetivos
com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural (HALL, 1999, p.
12). Para além das concepções sociológicas, em relação análoga às Cidade Invisíveis de
Marco Polo (CALVINO, 1972), no lugar onde os eventos acontecem, esses espaços são
também

o reflexo da atividade dos seus habitantes, sendo redutor resumi-la em
descrições de detalhes arquitetônicos, ela é o resultado de conexões
entre o seu espaço e as vivências do seu passado. A cidade é
constituída pelas recordações dos seus habitantes, são os
acontecimentos do seu passado que a constroem, portanto a sua
descrição tem de conter essas histórias. No entanto, afinal a cidade
não necessita contar o seu passado, porque este está gravado em todos
os seus recantos, recordando-nos da dificuldade em desassociar a
cidade do seu contexto histórico (SILVA, 2013, p. 33).

O processo de ocupação do bairro correspondeu à lógica do capital; na medida
em que o comércio central crescia em número e espaço, ele foi ocupando o lugar de
antigos moradores e comerciantes menores, que foram gradativamente sendo
conduzidos para as regiões periféricas de Aracaju.
Nesse contexto, consideramos também a concepção de “espaço” como produto
de um processo histórico e cultural, visto que ele intervém no modo de produção, sendo,
ao mesmo tempo, efeito, causa e razão; ele muda com esse modo de produção. Ele
muda com “as sociedades”, como explica Lefebvre (2006). Isso explica as mudanças na
sociedade do BA e seus desdobramentos. A figura abaixo nos mostra um outro
momento demográfico do BA, já na década de 1980 com sua urbanização crescente.

FIGURA 3 - DÉCADA DE 80 - PRAÇA DA IGREJA SÃO JUDAS TADEU

Acervo: Arquivo da Paróquia São Judas Tadeu

Como um lugar não homogêneo e com a industrialização em franca expansão a
internacionalização da economia reforçou a diferenciação e as especificidades locais.
Assim, desde o ano de 1967 funcionava na sua área, a Companhia de Cimento Portland,
que utilizava pedra calcária, argila e minério de ferro para a fabricação do cimento.
Esses produtos eram queimados em fornos com chaminés altíssimas que expeliam uma
fumaça cinzenta por sob o bairro, cobrindo telhados e plantas, riachos e mobílias,
roupas e animais. Comprometeu a saúde dos moradores causando doenças bronco-

pulmonares chamadas de "cimentite" - oriundas do cimento; e mortes são atribuídas a
essa doença. Tornou-se alvo de campanha popular para a sua desativação. A fábrica era
a terceira maior arrecadação do Estado na época e empregava os bairroamericanos.
DÉCADA DE 70 - AO FUNDO A FÁBRICA DE CIMENTO EM FUNCIONAMENTO

Acervo: Paróquia São Judas Tadeu

A luta pela sua transferência ou desativação inaugurou um movimento
organizado no BA que reuniu o poder público, os moradores e a igreja. Em 1984 a
fábrica foi desativada, numa luta intitulada "Davi contra Golias" - em analogia ao relato
bíblico do menino (povo) que derrubou o gigante (fábrica).
A década de 80 marcada por profundas transformações na economia brasileira e
encontrou um BA também mergulhado em crises de moradia, desemprego e falta de
renda, consequência do cenário nacional. Paralela a essas dificuldades, a luta pela
redemocratização do país, também atingiu os bairroamericanos que organizados,
criaram oficialmente em 1984 a Associação de Moradores do Bairro América AMABA com o objetivo de pressionar o poder público em prol de melhorias para o
bairro, que vinha acumulando problemas estruturais desde sua criação. Se
considerarmos a instalação da penitenciária em 1926 como o primeiro marco do bairro;
em 2019 o América completou 93 anos com condições precárias, visto as obras de

saneamento básico chegarem somente em 1961. Essa demora tornou-se alvo da
preocupação de políticos e religiosos, é o que demonstra a carta abaixo enviada por um
político ao Frei da Igreja São Judas Tadeu, que demonstra as dificuldades enfrentadas
pela comunidade na convivência com a fábrica de cimento e as precariedades locais.
CARTA ENVIADA AO FREI DO BA

Acervo: Arquivo pessoal de Emanuel Rocha, gentilmente cedido.

Essas dificuldades foram a mola propulsora para a organização política dos
moradores, que a partir da oficialização da AMABA desenvolveram o sentido de

cooperação mútua, do dever "pura e simplesmente, de ajudar uns aos outros, e assim, ter
pura e simplesmente o direito de esperar obter a ajuda precisada" (BAUMAN, 2003, p.
8). A história de organização coletiva já tinha um embrião no BA desde 1968, no
trabalho comunitário que era realizado no Centro Social Dom José Vicente Távora pelas
freiras vindas do Rio de Janeiro e que promoviam reuniões nas casas dos moradores
criando grupos de crianças, de casais, de idosos, de viúvos, entre outros. A AMABA foi
reconhecida como de utilidade pública, pela Câmara Municipal em 1985 e pela
Assembleia Legislativa do Estado em 1992; serviu de inspiração para novas associações
em outros bairros. Inovou, criando um sistema de comunicação intrabairro, através de
boletins informativos, jornal popular, rádio comunitária e sítio na internet. Dialogou
com sindicatos, outras associações, ONGs, grupos independentes, grupos culturais,
étnicos, conselhos e gabinetes parlamentares progressistas, além de participar de
eventos comunitários, estaduais e nacionais. Criou pré-vestibular comunitário. Essa
intensa atividade político-comunitária envolveu os jovens da comunidade que, nesse
período, eram vítimas de um grupo de extermínio. É importante destacar que o Centro
Social Dom José Vicente Távora mantém sua sede em funcionamento no bairro até os
dias atuais, enquanto que a AMABA, após esse período de intensa atividade política, foi
desativada em 2012. No livro, a inatividade da Associação foi explicada como o
resultado de sucessivas disputas e distensões que culminaram por enfraquecer a
entidade e tirar sua credibilidade junto à comunidade.
As disputas de poder dentro da AMABA a enfraqueceram, os projetos
financiados acabaram e já não havia mais a participação popular. Sem sede própria, os
membros que resistiram até 2012, ainda tentaram um resgate, chamando os moradores,
promovendo jogos e competições, mas não houve mais mobilização popular. O espaço
físico onde aconteciam as reuniões foi deteriorado pela falta de reformas e invadido por
moradores de rua; os arquivos foram roubados por catadores de papel. A associação de
Moradores encerrou suas atividades em 2012, estando atualmente com o CNPJ
desativado. Desde 1987 essa história se confunde com a minha e como moradora hóspede, vivi os problemas estruturais, o aumento no consumo de drogas que trouxe os
traficantes e os consumidores como visitantes e o toque de recolher ditado pelo tráfico.
Era recorrente os tiroteios pela disputa das áreas de venda e o medo ditava horários e
locais possíveis de se frequentar.

O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BAIRRO AMÉRICA

As questões da violência e da segurança pública envolvendo o sistema
penitenciário brasileiro se refletiam, claro, na Penitenciária de Aracaju. Os problemas
estruturais e a efervescência social dos anos 80 e 90 evidenciavam a falta de segurança
no bairro. O estigma de violento já estava sedimentado, ao que os moradores reagiram
se mobilizando liderados pela igreja na figura do Frei Raimundo - pároco da igreja João
Judas Tadeu, junto com a AMABA, representantes da segurança pública e demais
associações do bairro, para viabilizar a implantação da polícia comunitária.
Nesse período, o tráfico de drogas ditava horários e locais para os moradores
frequentarem. Os jornais noticiavam mortes violentas no presídio e as tentativas de fuga
e rebeliões foram, gradativamente, colocando a penitenciária como o centro das
atenções do BA.
Mas, nem sempre foi assim. Ao ser inaugurada em 1926 a penitenciária contava
com um campo de futebol, uma capela, a cozinha e a enfermaria. Três alas, cada uma
com 60 cubículos e cada cubículo com duas camas de cimento para abrigar dois
detentos; sua capacidade máxima era de 360 presos. As torres, voltadas para o nascente,
abrigavam a administração. Do seu quadro de funcionários constavam: diretor,
secretário, contador, datilógrafo, médico psiquiatra, eletricista, enfermeiros, cozinheiro
e ajudante, servente, dois motoristas e dois professores primários, sendo um deles de
Educação Moral e Cívica.
A professora relatou que em alguns dias, quando chegava para dar aula havia
flores sobre o birô, colhidas pelos presos-alunos. Numa demonstração de
reconhecimento e agradecimento pelo serviço recebido. Tal informação revela que,
nesse período, sistema penitenciário e educação ainda não estavam, perceptivelmente,
em lados opostos. Há que se considerar que o momento histórico político, social e,
principalmente econômico, no Brasil era outro.
Como atividade prática e produtiva para os internos, a penitenciária mantinha
uma horta, casa de farinha e oficinas de sapataria, alfaiataria e marcenaria. Os
presidiários com bom comportamento também ajudavam na limpeza das dependências
internas e nas obras de recuperação e manutenção do presídio. A esses presos era
permitido o cultivo de roças, nos terrenos baixos e úmidos, para o plantio de macaxeira,
feijão, milho e inhame. Os produtos eram usados na alimentação dos encarcerados

Além do trabalho na horta, o que garantia uma relativa qualidade na
alimentação, havia ainda a disponibilidade de aulas. Na capela, eram dadas as aulas de
alfabetização do Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL e do curso
supletivo. Em 1972, foram construídos canteiros, na entrada da capela, que foram
denominados de “Jardim dos Namorados”. A vida ativa da penitenciária também
movimentava a economia local e muitos moradores abriram casas comerciais variadas
para atender a visitantes e pessoas que vinham conhecer o presídio modelo. O dia do
presidiário – 24 de maio – era marcado por uma intensa programação desportiva,
almoço e baile de confraternização, que contava com a participação dos familiares dos
presos, amigos e amigas. A comemoração culminava com a libertação dos presos que
finalizavam suas penas. No São João, havia sanfoneiros, forró e futebol.
A vida social do bairro se misturava com as atividades sociais da penitenciária.
E1 frequentava as festas na cadeia.

[...] lá na penitenciária, primeira vez que eu vi Luiz Gonzaga assim
cara a cara foi ai na penitenciária, existia procissões, São Pedro
padroeiro...que ainda tem a igreja lá dentro, não demoliram e tinha
procissões, então a comunidade podia ir e eu gosto de desafio.

Equipes do Projeto Rondon realizavam campanhas de saúde e higiene, a
exemplo da “Semana da Saúde”, com palestras sobre higiene bucal, educação sexual,
vacinação e doenças venéreas, extensivas aos familiares e funcionários do presídio.

Nas décadas de 1950 a 1970, ir à Penitenciária visitar os presidiários
era uma opção de lazer e de interação social de muitos moradores
antigos do Bairro América. Alguns deles afirmam que os presos não
eram perigosos, não faziam rebelião, não usavam drogas, se
aprontavam e „ficavam limpinhos‟ e respeitavam as mulheres
visitantes, chegando inclusive a haver namoros com as solteiras.
(ROCHA; CORRÊA, 2009, p.30)

Tais particularidades revelam uma confiabilidade mútua; os jovens do BA homens e mulheres, frequentavam e participavam da vida social da prisão e o fato de
detentos relacionarem-se afetivamente com jovens da comunidade, nos leva a crer que,
eles também se percebiam como parte da comunidade. Aos domingos à tarde, havia
missa na capela São Pedro, celebrada inicialmente pelo pároco do município de Nossa
Senhora de Lourdes, substituído posteriormente pelos frades capuchinhos da paróquia

São Judas Tadeu, após terem se instalado no bairro. Os pastores evangélicos pregavam
ao ar livre, no pátio, entre os grupos de presos. Nesses dias, havia ainda uma feirinha
que vendia produtos artesanais e brinquedos fabricados pelos detentos, tais como:
miniaturas de mobílias domésticas, moldura de espelhos, porta-toalhas, cabides de
roupa, mesas, cadeiras e até camas. Nos dias de visita, havia jogos de futebol no campo
existente no interior do presídio. As partidas eram disputadas entre os presos e os
rapazes da comunidade, parentes e visitantes.
CAPELA DE SÃO PEDRO NO INTERIOR DO PRESÍDIO

Fotografia: Ivan Masafreti, em agosto/2015

Nas décadas de 1950 e 1960 a população encarcerada não atingia 300 pessoas,
em sua maioria acusada de homicídio ou estupro. O uso de drogas era mínimo, as fugas
eram esporádicas e havia pouco uso da violência com os internos. Os detentos usavam
uniforme listrado denominado “João Riscão” e recebiam duas mudas de roupa,
confeccionadas por um dos detentos alfaiates, que recebia pagamento pelo seu trabalho.
Essa realidade perdurou até o final da década de 70 quando, a partir daí, a
população carcerária cresceu vertiginosamente e rapidamente, o que trouxe como
consequência os atos de violência com os presos, o tráfico de drogas, o vício e as
tentativas de fuga, muitas delas bem-sucedidas. As notícias da violência no interior do

presídio e as múltiplas fugas foram deteriorando as relações físicas da comunidade com
a penitenciária e seus internos. A transformação dessas relações fez com que a
penitenciária passasse, também rapidamente, a ser considerada pelos moradores do
bairro e adjacências como um transtorno, uma inconveniência, “um monstro”, com sua
violência latente a demarcar fronteiras e espaços sociais. Isso acontecia, também,
porque os presos fugitivos não mais saíam do bairro; eles fugiam da penitenciária e se
alojavam na comunidade, praticando delitos e resolvendo suas rixas internas e externas.
As escolas não eram poupadas e quando aconteciam fugas, o clima de terror se
instalava. Em 1985, o presídio passou a denominar-se Cada de Detenção de Aracaju –
CDA, onde ficavam os presos detidos que aguardavam julgamento ou cumprimento da
pena. Os malcomportados eram trancados em cubículos denominados “tranca”, e não
saíam nem para as refeições; essa punição foi extinta no final da década de 1980, sendo
substituída pela “solitária”, que chegou a abrigar 40 detentos de uma única vez.
O tempo não corroeu somente as relações sociais, mas também as condições
físicas do presídio; a higiene transformou-se na pior possível, proliferavam baratas,
ratos e escorpiões. As paredes eram úmidas de limo, o que provocava doenças na pele e
no pulmão entre os detentos. A alimentação era insuficiente e preparada em péssimas
condições de higiene, sendo distribuída desigualmente entre os presos de maior e menor
poder dentro do presídio. Esse poder estava demarcado pela ala de instalação; os mais
perigosos – matadores – ocupavam a ala “B”, conhecida como “Raio da Merda”, por ter
um esgoto a céu aberto, cortando-a do começo ao fim, e que, quando entupido,
impregnava de mau cheiro todo o pavilhão. A ala “C” era ocupada pelos presos menos
perigosos e mais calmos, e havia ainda a ala dos evangélicos.
Os casos de fuga foram numerosos; as tentativas aconteciam através de túneis
subterrâneos que, pelo número existente, passou a denominar a penitenciária de “queijo
suíço” ou “tábua de pirulitos”. Muitos prisioneiros morreram asfixiados, por terem sido
descobertos a tempo dos agentes carcerários tamparem as entradas e saídas dos túneis.
Eram enterrados vivos. “O fato de ter existido um pequeno cemitério ao lado da
muralha, não tinha associação com as mortes violentas. O cemitério era destinado para
os internos que tiveram morte natural” (ROCHA; CORRÊA, 2009, p.31).
Em fevereiro de 2007 após 81 anos de funcionamento, o governo do Estado
desativou a CDA, transferindo os presos para o Complexo Penitenciário Manoel
Carvalho Neto no povoado Timbó, hoje área rural do município de São Cristóvão a 50
quilômetros da cidade de Aracaju. Quando foi desativada, a penitenciária, inicialmente

construída com capacidade para 360 presos, abrigava 2.1501 homens. No mesmo ano, o
prédio teve as alas demolidas, ficando preservada sua fachada, em estilo de um castelo
europeu medieval, cujo formato arquitetônico foi inspirado no castelo San Giorgio de
Salermo, na província de Campânia, no sul da Itália, o que fez os moradores o
chamarem de "Castelo de Graskull"2 tombado como patrimônio histórico estadual.
Hoje, funciona como a Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe- EGESP, pelo
vínculo ao sistema de segurança pública, em nossa análise, isso dificultará a (re)
utilização e transformação do espaço em um lugar, com novos valores de significação e
experiências.
Essas experiências e percepções edificam cotidianamente a memória coletiva em
torno desses espaços e a eles agrega valores simbólicos que os vinculam. Nesse caso, a
representação simbólica da penitenciária - por todas as experiências nela vividas,
contribui para uma memória coletiva manifestadamente por moradores como nefasta. O
que suscita a curiosidade desta pesquisadora quanto à utilidade humana e educativa do
tombamento dessa (grifo meu) referência espacial.
Essas informações revelam que na relação pessoa - identidade - lugar, há uma
construção "tecida nas relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que
garante a constituição de uma rede de significados e sentidos tecidos pela história e pela
cultura que produz a identidade homem - lugar" (MACEDO, 2010, p. 36). Assim, há
que se considerar a positividade ou não dos significados produzidos pela penitenciária.
Na área externa, ironicamente, foi construído um espaço de lazer comunitário
denominado Praça da Liberdade. Local onde ainda se registra assaltos, assassinatos e
consumo e tráfico de droga, apesar das instituições ligadas a segurança e que o cercam,
inviabilizando que a população local frequente e usufrua.

ESTIGMAS NAS ENTRELINHAS E CONSIDERAÇÕES

As contradições não se limitam às relações pessoais, até por que elas acontecem
em um determinado espaço, que, como um sujeito vivo, passa por esse processo e
carrega a sua marca. No caso do América, que se caracteriza por ter nascido a partir da
1

Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparenciainstitucional/estatisticas-prisional/relatorios-estatisticos-analiticos. Acessado em 05 set de 2015.
2
O Castelo de Grayskull (que significa "crânio cinza") é um local das séries animadas He-Man e She-Ra,
onde mora a Feiticeira Zoar. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Grayskull.
Acessado em 12 set de 2015.

penitenciária, e dessa estar inserida em um sistema que, historicamente, em todas as
suas instâncias, não é somente o aparelho repressor do Estado, ele funciona, também,
como um campo de concentração para os pobres (WACQUANT), desde o início teve
esse estigma associado ao seu espaço. É preciso lembrar que a construção da
penitenciária deu-se nesta área, em função de, naquela época (1926), ser uma área rural,
distante do centro e dos bairros urbanos, o que acabou por se tornar uma prática –
afastar a prisão do convívio comunitário. O que voltou a acontecer na sua desativação
em 2007 quando foi novamente transferida para uma área periférica. Na época de sua
instalação, a distância contribuiu para que as demais regiões da cidade considerassem o
América incômodo e inconveniente.
Tais sentimentos se alojaram na identidade individual e coletiva dos moradores,
de tal forma, que um dos bairros fundados por novos moradores dentro das terras do
bairro América denominou-se “Novo Paraíso”, em contraste com o que era conhecido
como a “Caatinga da Penitenciária”. Este novo bairro tinha como linha divisória a
Avenida Dr. José da Silva Ribeiro Filho, que tem, no seu lado esquerdo (sentido leste oeste), a penitenciária e, no seu lado direito, a Igreja dos Capuchinhos, sempre presentes
nas alusões à divisão do bairro entre os que moram do lado de lá – a penitenciária –
América, e os do lado de cá – Igreja – Novo Paraíso. Como se essa distinção
estabelecesse uma diferença entre as pessoas, o que pode ser entendido, a partir do
estudo de Elias (2000), em Os estabelecidos e os outsiders, quando este autor explica
que
[...] pelo simples fato de morarem em um determinado bairro, os
indivíduos eram julgados e tratados – e, até certo ponto, julgavam a si
mesmos – de acordo com a imagem que os outros faziam de sua
vizinhança. (ELIAS, 2000, p.131)

Imbricado a essa linha tênue de autoestigmatização, o autor explica que o
“descrédito coletivo tem em geral alicerces profundos na estrutura de personalidade de
seus membros, que, por ser parte de sua identidade individual, não é fácil de descartar”
(ELIAS, 2000, p.132). Isso é perceptível nas conversas de grupos de jovens da
comunidade, mesmo após a desativação da penitenciária, em 2007. E está no imaginário
das pessoas; tanto que, teoricamente os moradores dos novos bairros fazem essa
distinção, mas na prática a associação parece ser inevitável.
A partir de 1996, com os índices de violência em queda, foi solicitado aos
órgãos competentes que fosse alterado o nome do bairro nos coletivos que pra lá se

destinavam. Novos tipos de comércio se instalaram, novos moradores, e a Vigilância
Sanitária fechou muitas vilas que não tinham condições de moradia.
A crise de moradia e o baixo poder aquisitivo dos moradores levaram muitos a
mudar para novas áreas periféricas de expansão, em Aracaju, a exemplo do bairro
“Terra Dura”, hoje “Santa Maria”. O bairro vizinho ao América, Siqueira Campos,
gradualmente tornou-se uma área comercial, o que melhorou o nível socioeconômico
dos moradores do América, melhorias na infraestrutura, também contribuíram, assim
como a supressão de vilas e guetos. Assim, durante algum tempo, os moradores usaram
o estigma em causa própria. O que se tinha vergonha de dizer passou a ser denominado
de BA, o bairro do amor.
Esse período foi curto e não alterou o conceito do bairro externamente. Os
jovens moradores do América ainda convivem de forma concreta, mas apreendida de
forma subjetiva, com o estigma do bairro

já aconteceu assim o pessoal vir fazer entrevista e eu falar o local [...]
ficaram muito surpreso quando eu falo que eu sou assim bairro
América, o pessoal fica olhando pra mim com outros olhos, assim
meio com medo e tal...sério mesmo, as vezes eu falo assim pra uma
mina que eu conheço de outro bairro e tal...ce mora na onde? ai eu
falo novo paraíso...onde é novo paraíso? ai eu, bairro América...ah
bairro América se assusta, fica sem graça, pelo fato de ser do bairro
América [...] acontece ainda hoje em qualquer lugar que você vai, se
disser que mora no bairro América o pessoal fica assim...meio
assustado com você, você num pode falar palavrão...que que foi, viu
alguma coisa?...fica tudo meio assustado com você

Essas interações revelam uma não distinção entre a estigmatização grupal e o
preconceito individual e a relação existente entre ambos. Nesse equívoco, perde-se a
possibilidade de discussão do problema que costuma ser tratado em categorias como a
de 'preconceito social', quando na realidade a questão deve ser discutida relacionando a
partir da natureza de sua interdependência. Assim, para se analisar o estigma do bairro
América, há que se estudar também os grupos que ali habitam.

ATUAL PRAÇA DA LIBERDADE

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_(Aracaju)#/media/File:Penitenci%C3%A1ria,_Aracaju-SE.JPG>.
Acessado em: 25 mar de 2015.

VISTA PANORÂMICA A PARTIR DA IGREJA SÃO JUDAS TADEU

Fotografia: Ivan Masafret/Agosto de 2015

Hoje a indicação de bairro mais violento é o Conjunto Terra Dura no bairro
Santa Maria, onde está instalado o Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto
Filho - COMPJAF e ao bairro América, é atribuída a indicação de mais perigoso.
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