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Resumo
O sistema prisional brasileiro se constitui enquanto importante problema, não só pelo
crescimento do número de presos e consequente superlotação de unidades prisionais, mas
também pela violação de direitos humanos, institucionalização e dificuldade de reinserção
social dos apenados. Além disso, os efeitos nocivos do sistema prisional afetam seus
trabalhadores, geralmente não priorizados por pesquisadores, programas de saúde e políticas
governamentais. A literatura vem apontando para algumas consequências do trabalho no
cárcere, dentre elas, o adoecimento psíquico, stress, uso abusivo de álcool, etc., mas pouco se
sabe sobre essa categoria profissional, seus problemas, as dificuldades de sua rotina de
trabalho, assim como os processos de subjetivação envolvidos. Assim, quais os efeitos do
trabalho no cárcere na vida dos agentes penitenciários (AP)? Que estratégias desenvolvem
para enfrentar o trabalho na prisão? Essa pesquisa tem por objetivo analisar os efeitos do
trabalho no cárcere na vida de agentes penitenciários do presídio estadual de Parnamirim,
localizado na região metropolitana de Natal-RN. Dentro da perspectiva teórico-metodológica
da análise institucional e da cartografia foram realizadas rodas de conversa, entrevistas, além
da observação participante da rotina de trabalho dos AP. Os resultados apontam para uma
rotina laboral marcada pela realização de procedimentos que envolvem risco ao trabalhador,
gerando situações de tensão e stress. Além disso, a cultura da violência (que se desenvolve no
dia a dia da prisão) e o processo de formação e aprendizado inicial da profissão, são
responsáveis pelo processo de militarização das subjetividades dos AP, produzindo sujeitos
duros, disciplinados, enrijecidos, propensos a práticas violentas e demais violações de
direitos. Outros efeitos mapeados dizem respeito à aquisição de saberes sobre o homem
(saberes “psi”) responsáveis por forjar a concepção do criminoso como “sujeito perigoso”, o
que, por sua vez, age como vetor de subjetivação no dia a dia dos agentes penitenciários,
configurando um modo de vida atravessado pelo medo e pela insegurança fora do ambiente de
trabalho. Produz-se um controle a céu aberto sobre suas vidas e de seus familiares, limitandoos no que diz respeito ao convívio familiar e comunitário e à realização de atividades de lazer
em espaços públicos. Nessa direção, constata-se que a prisão age produzindo “maus
encontros” (a partir da perspectiva de Espinosa), ao produzir afetos tristes responsáveis por
enfraquecer o conatus, limitando as possibilidades de ação desses sujeitos. Embora os agentes
desenvolvam algumas estratégias para lidar com as dificuldades do trabalho no cárcere
(dentre as quais destacam-se o desenvolvimento de outras atividades profissionais ou de lazer,
a espiritualidade/religiosidade e a capacidade de separar os momentos laborais daqueles
destinados a vida pessoal dos AP), advoga-se que tais estratégias não oferecem uma
resistência significativa, já que não questionam a lógica jurídico-penal contemporânea. Assim,
a tese apresentada defende as propostas do abolicionismo penal no sentido de propor outras
concepções acerca do crime e da justiça, permitindo a invenção de outras estratégias práticoconceituais.

Palavras-chave: sistema prisional; cartografia; trabalho; agentes penitenciários; subjetivação.
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Resumen
El sistema penitenciario brasileño atraviesa una grave crisis, no sólo por el crecimiento en el
número de reclusos y el consiguiente hacinamiento en las cárceles, sino también por la
violación de los derechos humanos, la institucionalización y la dificultad en la rehabilitación
social de los reclusos. Además, los efectos nocivos del sistema penitenciario afectan a sus
trabajadores en general no priorizados por los investigadores, programas de salud y las
políticas gubernamentales. La literatura señala algunas consecuencias del trabajo en prisión,
entre ellos, la enfermedad mental, el estrés, el abuso del alcohol, etc., pero poco se sabe
acerca de esta profesión, sus problemas, las dificultades de su rutina de trabajo, así como los
procesos subjetivos implicados. ¿Cuáles son los efectos de este trabajo en prisión en la vida
de los agentes penitenciarios? ¿Qué estrategias desarrollan para afrontar el trabajo en la
cárcel? Esta investigación tiene como objetivo analizar los efectos de este trabajo en prisión
en la vida de los agentes penitenciarios de la cárcel de Parnamirim, ubicada en la región
metropolitana de Natal-RN. Dentro de la perspectiva teórica y metodológica de análisis
institucional y de la cartografía se llevaron a círculos de conversación, entrevistas, además de
la observación participante de la rutina de trabajo del agente penitenciário. Los resultados
apuntan a una rutina de trabajo marcado por la realización de procedimientos que impliquen
riesgo para el trabajador, generando situaciones de tensión y estrés. Además, la cultura de la
violencia (que se desarrolla en el cotidiano de la detención) y el proceso de formación y
aprendizaje inicial de la profesión, son los responsables por el proceso de militarización de las
subjetividades de los agentes, produciendo sujetos duros, disciplinados, rígidos, propensos a
prácticas violentas y otras violaciones de derechos. Otros efectos asignados corresponden a la
adquisición de conocimientos sobre el ser humano (conocimientos "psi") responsable por
forjar el diseño del criminoso como "sujeto peligroso", lo que, a su vez, actúa como vector de
subjetivación en la vida cotidiana de los agentes mediante la creación de una forma de vida
atravesada por el miedo y la inseguridad fuera del ambiente de trabajo. Se produce un control
al aire libre sobre sus vidas y de sus familias, que los limita con respecto a la vida familiar y
comunitaria, y a la realización de actividades de ocio en espacios públicos. En este sentido,
parece que la detención actúa produciendo "malos encuentros" (desde la perspectiva de
Espinosa), para producir afectos tristes responsables por debilitar el conatus, lo que limita las
posibilidades de acción de estos sujetos. Aunque los agentes desarrollan algunas estrategias
para hacer frente a las dificultades de trabajar en la cárcel (entre los que destacan el desarrollo
de otras actividades profesionales o de ocio, espiritualidad / religiosidad y la capacidad de
separar el trabajo de esos momentos de la vida personal), se defiende que tales estrategias no
ofrecen resistencia significativa, ya que no cuestionan la lógica jurídica penal contemporánea.
El argumento presentado apoya las propuestas del abolicionismo penal, en el sentido de
proponer otras concepciones de la delincuencia y de la justicia a través de la invención de
otras estrategias prácticas y conceptuales.

Palabras-clave: sistema penitenciario; cartografía; trabajo; trabajadores de prisiones;
subjetividad.
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Abstract
The Brazilian prison system is going through a serious crisis, not only due to the growth in the
number of prisoners and the consequent overcrowding of prisons, but also for the violation of
human rights, institutionalization and difficulty in social rehabilitation of inmates.
Furthermore, the harmful effects of the prison system affect their workers, who generally are
not prioritized by researchers, health programs and government policies. The literature
pointing to some consequences of work in prison, among them, the mental illness, stress,
alcohol abuse, etc., but little is known about this profession, their problems, the difficulties of
their work routine, so as subjective processes involved. So, what are the effects of this work
in the prison in the lives of correctional officers? What strategies developed to address the
work in prison? This research aims to analyze the effects of this work in the prison in the lives
of correctional officers from the state prison in Parnamirim, located in the metropolitan region
of Natal-RN. Within the theoretical and methodological perspective of institutional analysis
and cartography were carried conversation circles, interviews, in addition to participant
observation of the correctional officers work’s routine. The results point to a working routine
marked by the performance of procedures that involve risk to the worker, generating
situations of tension and stress. Besides, the culture of violence (which is implemented in jail
everyday) as well as the training and initial learning of the profession, are responsible for the
militarization process of the subjectivities of the correctional officers, producing hard subject,
disciplined, stiff, likely to violent practices and other rights violations. Other mapped effects
relate to the acquisition of knowledge about the human (“psy” knowledge) responsible for
forging the conception of the criminal as "dangerous subject", which, in turn, acts as
subjectivity vector in the daily life of prison guards by setting up a way of life crossed by fear
and insecurity outside the work environment. Produces a control in the open about their lives
and their families, limiting them with regard to family and community life and the realization
of leisure activities in public spaces. In this sense, it appears that the arrest acts producing
“bad meetings” (from Espinosa's perspective), once it produces sad affections responsible for
weakening the conatus, limiting the possibilities of action of these subjects. Although agents
develop some strategies to deal with the difficulties of working in prison (among which stand
out the development of other professional or leisure activities, spirituality / religiosity and the
ability to separate the labor moments from those of their the personal lives, is advocated that
such strategies do not offer significant resistance, since they do not question the contemporary
legal-criminal logic. The thesis presented supports the proposals of penal abolitionism to
present other conceptions of crime and justice through the invention of other practical and
conceptual strategies.

Key Words: prison system; cartography; work; correctional officers; subjectivity.
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1. INTRODUÇÃO

Os sistemas jurídico-penais contemporâneos têm se apresentado de maneira
problemática, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. A precariedade
característica dos países da América Latina, a reincidência, a institucionalização, o
adoecimento físico e psíquico, são elementos que marcam os sistemas prisionais atuais. A
proposta de recuperação ou reabilitação do prisioneiro (inicialmente atribuída à prisão) já não
é sequer mencionada, quer por juristas, intelectuais, pessoas leigas, quer pelos trabalhadores
do sistema penitenciário.
O interesse em realizar essa pesquisa teve como ponto de partida uma iniciativa da
corregedoria geral de justiça em promover ações de melhoria nas condições de saúde dos
internos do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Nessa ocasião, diversas instituições
assumiram algumas tarefas, ficando a cargo da UnP (Universidade Potiguar) ações no âmbito
da saúde mental. Devido a minha trajetória no campo da saúde mental (estágio curricular e
mestrado na rede de atenção psicossocial de Natal-RN), assumo a função de coordenar as
ações da UnP no sistema prisional, com a colaboração de outros professores do curso de
psicologia da referida universidade. Dessa maneira, retomo antigos questionamentos, agora
em um novo campo, a saber: Como produzir saúde no contexto do sistema prisional? Como
propor melhorias em um sistema tradicionalmente violador de direitos?
A entrada nesse campo e o aprofundamento nas leituras referentes ao mesmo apontam
uma série de questões problemáticas, difíceis de serem resolvidas, principalmente por se tratar
de uma parcela da população não muito “lembrada” nos noticiários ou pela sociedade civil de
uma forma geral. Se os “loucos” causam sentimentos como pena ou comoção social, aqueles
que habitam os cárceres de nosso país ocupam o lugar do esquecimento ou provocam
naqueles que estão fora dos presídios sentimentos de medo, raiva ou o desejo de vê-los serem
castigados, muito além do possível para a dignidade humana. Foi nesse contato com o campo,
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andando pelos corredores das cadeias do nosso estado, conversando com seus funcionários,
que o tema desta tese começou a amadurecer.
Antes de situar o leitor quanto ao meu problema de pesquisa, cabe aqui um a breve
retrospectiva sobre o desenvolvimento de algumas questões que nortearam a construção desta
tese. De início, tinha em mente a possibilidade de investigar a atuação do psicólogo no
sistema prisional, sua atuação para com os presos, as perspectivas teórico-metodológicas que
embasavam esses profissionais. Porém, não há psicólogos atuando no sistema prisional do Rio
Grande do Norte. Em virtude disso, passei a ter como foco conhecer de que maneira um
determinado saber psicológico circulava pela prisão, materializando práticas, discursos,
modos de operar o cotidiano. E para conseguir tal intento, ninguém melhor que os agentes
penitenciários para revelar que saberes/discursos/práticas circulam pelo ambiente prisional, já
que são eles que passam a maior parte do tempo ali dentro, com a função de custodia os
presos. Como me disse certa vez um agente: “A gente amanhece e anoitece com eles”.
Nesse sentido, o problema inicial dessa pesquisa tinha como foco o trabalho do agente
penitenciário (também conhecido como carcereiro, guarda, agente de segurança penitenciária,
etc.) e o conjunto de saberes que o atravessavam. Entendendo que é o agente penitenciário
(AP) que passa a maior parte do tempo em contato com o preso, acaba por desenvolver,
adquirir determinados saberes que orientam suas práticas no interior do cárcere.
Dessa forma, meu interesse inicial era investigar que saberes permeavam o dia-a-dia
dos AP. A história das ciências humanas nos mostra que os saberes psi (psicologia, psiquiatria
e psicanálise) estão intrinsecamente ligados ao surgimento e manutenção da prisão enquanto
prática penal moderna. Tal estabelecimento permitiu o estudo aprofundado sobre o criminoso,
sua personalidade e o perigo virtual que representavam, legitimando determinadas práticas no
campo jurídico-penal (Foucault, 2002). Assim, buscava investigar quais saberes psi estavam
presentes na rotina dos AP e que práticas esses saberes legitimavam.
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Porém, após minha entrada no sistema prisional do Rio Grande do Norte os rumos e as
questões de pesquisa foram se transformando a partir dos muitos diálogos rotineiros que tinha
com esses profissionais. Relatos de abuso de álcool e outras drogas, afastamento do trabalho,
problemas conjugais, dentre outras questões, eram comuns nos desabafos diários. Já em
minha primeira visita ao maior presídio do estado ouço falas que sinalizam para outros
problemas que travessam a rotina desses trabalhadores: “Tem muito AP aqui tomando
remédio controlado pra dormir”. Nesse sentido, minha questão inicial sobre os saberes psi
que atravessam as práticas do AP deixava de ser foco, passando a se configurar como um
dentre vários elementos que compõem o dia-a-dia dessa categoria. A aquisição de
determinados saberes passava a ser um dentre os vários efeitos do trabalho no cárcere.
Os relatos dos AP sobre suas atividades laborais traziam à tona outras questões,
inicialmente não previstas, mas que se mostraram de enorme relevância na pesquisa. Na
verdade, o “tornar-se” agente penitenciário e as inúmeras consequências desse processo
passou a me inquietar profundamente: “Quando você pega numa arma dessas você não quer
mais largar”. E nesse processo de tornar-se AP, o transbordamento das linhas de força
presentes no cárcere, para fora de seus muros, surgiu como algo bastante presente na vida
desses profissionais, e que marcou de maneira intensa nosso primeiro contato. Falas como a
que transcrevo a seguir eram bastante comuns:
“Eu vivo privado de ir a festa que eu quiser, ou a determinados lugares. Eu não sento
em um restaurante com as costas pra rua. Ninguém aqui faz isso. Quando eu vou
comprar o pão, olho a rua todinha. Chego na porta da padaria, olho a padaria
todinha, depois eu olho o pão. Eu tive que me habituar a isso.” (AP)
Em minhas conversas iniciais com os AP, em momentos de rodas de conversa, ou
mesmo em diálogos informais, o que saltava aos olhos, aparecendo em relevo nessa paisagem
psicossocial, eram os efeitos do trabalho no cárcere, sobretudo quando esses trabalhadores
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deixavam seus postos de trabalho: “Eu não acho tão perigoso trabalhar em presídio.
Perigoso é andar lá fora...”.
Por mais que eu direcionasse nossas conversas para outros rumos, sempre voltávamos
para a mesma pauta: a dura tarefa de ser agente penitenciário. De uma certa maneira, os
trabalhadores me convocavam a pensar sobre outras questões, que para eles eram
extremamente mais importantes e mais urgentes. Suas vidas, atravessadas pela prisão, eram
marcadas pelo medo, pela angústia e pela impossibilidade de ter uma vida “normal”. Ao
trazerem esses relatos, os trabalhadores do sistema prisional me intimavam a pensar junto
com eles essas e outras questões. Era uma questão ética, enquanto pesquisador, aceitar essa
encomenda.
Assim, passei a considerar que existem outras questões fundamentais que atravessam o
dia-a-dia dos AP. A aquisição de saberes (incluindo os psi), o medo e o risco que correm
diariamente, dentro e fora da prisão, são algumas delas. Questões que se relacionam, de uma
maneira mais ampla, aos efeitos do trabalho no cárcere. Embora a literatura tivesse me
ajudado na formulação de meu problema de pesquisa, foi o contato com o campo que revelou
outras questões, fundamentais para os agentes penitenciários e pra mim enquanto pesquisador.
A literatura vem apontando que a categoria de agente penitenciário pode ser
classificada como uma ocupação arriscada e estressante, podendo levar a distúrbios físicos e
psicológicos. Ou seja, o risco e a vulnerabilidade são inerentes ao trabalho no cárcere
(Lourenço, 2010). Nesse sentido, o trabalho em instituições prisionais envolve questões como
o risco para a própria vida, necessidade de permanente e intenso controle emocional, elevada
responsabilidade com vidas humanas, realização de tarefas em situação de confinamento e de
relações grupais tensas, controle e disciplina rigidamente hierarquizados, situações de
ambiguidade (cuidar, tratar, em oposição a vigiar, punir) (idem). Outro aspecto destacado na
literatura é o fato dos trabalhadores do sistema prisional passarem pelo chamado processo de
prisionização (geralmente atribuídos aos presos), que diz respeito a um tipo especial de
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socialização, a partir da assimilação de hábitos, comportamentos e valores do ambiente
carcerário (Chies, Barros, Lopes, & Oliveira, 2005). Dessa forma, além das indagações já
elencadas acima, novos questionamentos se delinearam: quais os efeitos do trabalho no
cárcere na vida dos AP?
É sabido que o processo de trabalho dos AP está diretamente relacionado ao
desenvolvimento de agravos em saúde, aumentando a suscetibilidade dos APs,
especificamente aos transtornos mentais e uso abusivo de álcool. Tanto a literatura
internacional (Kalinsky, 2008; Ghaddar, Mateo & Sanchez, 2008), quanto a nacional
(Lourenço, 2010; Rumin, 2006; Lopes, 2007; Fernandes et al. 2002; Vasconcelos, 2000)
indicam o alarmante índice de adoecimento psíquico (stress, alcoolismo e transtornos
mentais) que marca o cotidiano laboral dessa categoria, o que justifica a realização dessa
pesquisa no intuito de aprofundar o conhecimento sobre a realidade desses trabalhadores.
Apesar de inúmeros estudos contemporâneos apontarem reflexões sobre as prisões,
ainda são poucos aqueles que versam sobre os agentes penitenciários (Lourenço, 2010).
Autores como Lopes (1998) apontam, que “quase não se conhece o funcionário que a
desempenha” (p. 6). Pouco se sabe, por exemplo, sobre o processo de subjetivação pelo qual
passam esses trabalhadores. Como é tornar-se um agente penitenciário? Que contornos
adquirem suas subjetividades no decorrer do trabalho em prisões? Como lidam com essa
realidade? Que estratégias desenvolvem para enfrentar esse conjunto de problemas?
A partir dessas questões disparadoras, essa pesquisa tem por objetivo analisar os
efeitos do trabalho no cárcere na vida de agentes penitenciários funcionários do Presídio
Estadual de Parnamirim (PEP), localizado na região metropolitana de Natal-RN. Além disso,
os seguintes objetivos específicos nortearam a presente pesquisa:
 Caracterizar o dia-a-dia do AP identificando o cenário institucional e as
principais práticas desenvolvidas pelos APs;
 Cartografar os processos de subjetivação presentes no trabalho dos APs;
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 Cartografar os efeitos do trabalho no cárcere com relação às relações sociais e
vida pessoal-familiar dos APs;
 Identificar as principais estratégias desenvolvidas pelos APs para lidar com os
problemas próprios do trabalho no cárcere;
A possibilidade de produzir conhecimentos sobre a realidade de agentes
penitenciários, realidade essa pouco conhecida no meio acadêmico, se apresenta enquanto
importante justificativa para a realização da pesquisa. Outro aspecto importante na realização
desta pesquisa, diz respeito ao conhecimento produzido e as possibilidades de reverberação
deste, tanto no interior do sistema penal, quanto na construção de arcabouços teórico-práticos
para a atuação do psicólogo. De acordo com o Plano Nacional de Política Penitenciária
(PNPP), foi criada a Escola Nacional Penitenciária (em 2014), com atribuições de pesquisa,
ensino e intercâmbio que possam orientar os estados nas suas ações (Ministério da Justiça,
2012), propiciando o debate acerca do encarceramento no Brasil.
Embora tal contexto demonstre que o momento é propício para a produção de
conhecimento sobre nosso sistema prisional, o que mais me motiva na escrita dessa tese (e
que serve, portanto, como justificativa) é a possibilidade de produzir uma crítica efetiva e
contundente ao nosso sistema jurídico-penal, permitindo a reflexão acerca de outras
possibilidades no campo da justiça. Se inúmeros argumentos contra as prisões surgiram
através de pesquisas e informações sobre a realidade dos presos, poucas críticas partiram da
realidade dos funcionários do cárcere no intuito de denunciar as fragilidades de nosso sistema
prisional. É com esse nível de implicação que essa pesquisa se projeta. Me interessa, ao final
dessa tese, conseguir produzir alguns argumentos pelo fim das prisões e, mais que isso, pelo
fim dos castigos enquanto fundamento do nosso modelo de justiça.
Assim, a partir da perspectiva teórico-metodológica da análise institucional francesa e
da cartografia, a pesquisa teve como estratégia a observação participante e o acompanhamento
sistemático do trabalho dos AP dentro da unidade prisional acima mencionada. Além disso,
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foram realizadas entrevistas com AP, seus familiares e alguns profissionais que atuam na
coordenação do sistema penitenciário do estado (lotados na Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania (SEJUC)) no intuito de cumprir com os objetivos de pesquisa.
No próximo item, intitulado “Considerações teórico-metodológicas”, discorro mais
detalhadamente sobre as estratégias utilizadas na realização da pesquisa, dificuldades da
inserção no campo, instrumentos utilizados, etc. Em seguida, no capítulo intitulado “Sistemas
jurídico-penais contemporâneos”, faço um apanhado histórico sobre o surgimento das prisões
e início dos sistemas penais modernos e contemporâneos, apresentando como está colocado o
debate (nacional e internacionalmente) sobre essa temática, além de apresentar dados acerca
da unidade prisional visitada durante a pesquisa.
Já no capítulo “‘Aqui eu sou o Estado. E o Estado é violador’. Notas sobre os
carcereiros”, aprofundo a discussão acerca da categoria profissional de agente penitenciário,
descrevendo um pouco suas funções, o histórico dessa profissão, assim como apresento uma
breve revisão de literatura acerca do trabalho como AP, e os principais agravos a saúde desses
sujeitos. Aliado a isso, trago aqui um pouco de minha experiência de pesquisa com esses
atores, a partir do processo de cartografia de suas rotinas de trabalho, caracterizando assim o
processo de trabalho do agente penitenciário na unidade prisional investigada. Neste capítulo
discorro também sobre os processos de subjetivação que atravessam os agentes penitenciários,
no sentido da produção de uma subjetividade cada vez mais militarizada, enrijecida,
sobretudo no ambiente doméstico, o que atesta para outros efeitos danosos do trabalho no
cárcere.
No capítulo intitulado “Efeitos do trabalho no cárcere em tempos de controle a céu
aberto”, como o próprio nome sugere, trago alguns elementos presentes no dia a dia dos AP,
fora do ambiente de trabalho, que sinalizam para alguns efeitos do trabalho no cárcere. Assim,
dou ênfase às alterações em seus hábitos sociais, de lazer e pessoais, em virtude do medo
constante que os atravessa, sobretudo pela interpretação que fazem (atravessada pelos saberes
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psi) acerca do crime e do criminoso, quando deixam o ambiente de trabalho, operando um
controle sobre suas vidas, alterando suas rotinas.
Por fim, no capítulo que encerra esta tese, discorro sobre possíveis estratégias de
resistência desenvolvidas pelos AP, apontando o modo como lidam com as dificuldades do
trabalho em prisões, enfatizando possíveis saídas, linhas de fuga que permitam a esses
trabalhadores escapar aos dissabores do cárcere, e produzir uma vida mais potente. Embora
reconheça que as estratégias mapeadas se apresentam muito mais como uma maneira de
sobreviver aos dissabores do trabalho no cárcere, do que uma resistência propriamente dita,
este capítulo tem a intenção de trazer a tona algumas reflexões sobre o abolicionismo penal na
contemporaneidade, apresentando-o como um movimento capaz de produzir fissuras no nosso
sistema jurídico-penal, configurando, talvez, uma importante resistência em nossos dias. A
cartografia marcou todo o processo de pesquisa, e os relatos desse processo encontram-se
diluídos em toda a tese.
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Como ponto de partida teórico-metodológico, essa pesquisa se fundamenta nos
pressupostos da análise institucional como ferramenta de pesquisa e intervenção. A análise
institucional

tem

seu

surgimento

naquilo

que

podemos

denominar

Movimento

Institucionalista, ocorrido principalmente na França, ao final da década de 1960. O marco
para o surgimento de tal corrente teórica foi o maio de 1968, período de grande efervescência
político-cultural, em todo mundo.
Na França, onde tivemos uma grande repercussão do movimento, o período foi
caracterizado por greves, ocupação das ruas por estudantes, intelectuais, dentre outros
movimentos sociais. O principal questionamento girava em torno da autoridade institucional,
ou contra aquilo que se colocava enquanto instituído nas diversas esferas da vida cotidiana. A
autoridade inflexível dos professores em sala de aula, o patriarcalismo e os modelos de
famílias tradicionais, as formas de gestão política com pouca participação social, tudo isso era
questionado no cenário social da época. De acordo com Baremblitt (1992), essa gênese
histórica permitiu que tivéssemos uma gênese conceitual a partir da reflexão e participação
política de alguns intelectuais da época tais como René Lourau, Gilles Deleuze, Félix
Guattari, Georges Lapassade, dentre outros. Nesse sentido, tem início a corrente teórica da
análise institucional, tendo como pilar dois conceitos fundamentais: a auto análise e auto
gestão dos coletivos.
Partindo do pressuposto que o modelo de heterogestão tende a retirar o potencial dos
coletivos de pensar e gerir seus próprios cotidianos, a análise institucional propõe que os
coletivos mesmos recuperem a capacidade de pensar e refletir sobre seus problemas (auto
análise), assim como de propor soluções para os mesmos (auto gestão) (Baremblitt, 1992).
Nessa direção, a análise institucional propõe uma análise das forças que compõe o social,
atentando para aquilo que se coloca enquanto instituído, dado, congelando os processos de
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mudanças, tentando favorecer possíveis forças instituintes (que apresentam o novo, a
transformação), que possam potencializar os coletivos.
A análise institucional, portanto, é um conjunto de saberes e práticas que visa a análise
de grupos e coletivos, visando um melhor funcionamento dos mesmos, elucidando as
dinâmicas institucionais em curso. Dentre as várias vertentes da análise institucional, a
socioanálise foi uma das mais difundidas (inicialmente na França, posteriormente no Brasil),
sendo caracterizada pela aplicação prática dos preceitos institucionalistas no trabalho com
grupos. No caso dessa pesquisa, a análise em si aconteceu principalmente a posteriori, o que
podemos chamar de análise institucional “no papel” (Rodrigues, Leitão, & Barros, 2000, p.
13), onde a partir de uma inserção prévia em um dado contexto, realiza-se uma análise a partir
de alguns pontos elencados, conflito de forças, etc. (embora as autoras supracitadas
reconheçam que nem sempre é possível essa separação).
Aliado aos pressupostos acima apresentados, no sentido de cumprir com os propósitos
de mapear as forças e movimentos de produção de subjetividade no contexto prisional, a
proposta da cartografia se alinhou aos propósitos da pesquisa, tornando-se ferramenta
importante no processo de investigação. A cartografia, antes de ser um método, se situa
enquanto uma discussão metodológica, propondo uma revalorização da dimensão subjetiva
em pesquisa. Nesse sentido, tem sido pensado principalmente por autores como Gilles
Deleuze, Michel Serres, Michel Foucault, Felix Guattari, Suely Rolnik e Pierre Lévy, ao que
se convencionou chamar de filosofia da diferença, com inegável influência do pensamento de
Friedrich Nietzsche (Kirst, Giacomel, Ribeiro, Cota & Andreoli, 2003).
Como o próprio nome indica, a cartografia busca dar conta de um espaço pensando as
relações possíveis entre territórios, mapeando intensidades e atentando para o jogo de
transformações

desse

espaço.

Assim,

está

interessada

em

experimentar

movimentos/territórios, novos modos de existência, sempre a favor da vida, dos movimentos
que venham a romper com o instituído (Kirst, 2003). Para tanto, é preciso estar atento aos
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discursos, gestos, funcionamento, o regime discursivo operante (Mairesse, 2003). A
cartografia é um modo de se posicionar em campo, invertendo a lógica tradicional da ciência.
Saímos do ‘conhecer para transformar’ e nos posicionamos no ‘transformar para conhecer’
(idem), acompanhando, com nossos corpos, nossos afetos, as linhas e os conflitos de forças
que engendram o real. Mapear essas forças, favorecendo os processos instituintes,
revolucionários, esse é o papel do pesquisador cartógrafo. Nas estratégias acima apresentadas
há uma consonância de pensamento/movimento, afirmando uma perspectiva de pesquisaintervenção que questiona práticas instituídas, através da promoção de processos autoanalíticos, no sentido de permitir que surjam e se afirmem linhas de força instituintes
(Baremblitt, 1998), que atuem a favor da “retomada das máquinas técnicas pelas máquinas
desejantes” (Guattari, 1981, p. 172).
Embora o termo cartografia faça alusão a uma proposta mais interventiva, de caráter
político e de transformação do lugar da pesquisa, a cartografia nessa pesquisa esteve limitada
ao processo de mapeamento dos processos de subjetivação que afetam os agentes
penitenciários. O processo de pesquisa, portanto, conseguiu muito mais fazer esse
mapeamento do que intervir a ponto de disparar novos processos de subjetivação entre os AP.
A partir desse direcionamento teórico-metodológico a delimitação do campo de
pesquisa foi feita, bem como a escolha das ferramentas de coleta de dados, visando o
cumprimento dos objetivos propostos nesse projeto. A proposta foi de estar em campo não
coletando dados, mas produzindo-os (Passos, Kastrup & Escóssia, 2009), não somente como
pesquisadores, mas como interventores, sujeitos ativos que acompanham processos de
produção subjetiva, as linhas de força que compõem a paisagem psicossocial dos AP. Em
outras palavras, produzimos intervenções, linhas de fuga, bifurcações, com a intenção que a
vida seguisse seu fluxo por caminhos mais potentes. Esses pressupostos repercutiram no
trabalho de campo como um todo. A ideia principal aqui era a de acompanhar os processos de
subjetivação pelos quais passam os AP.
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O termo subjetividade é entendido aqui como uma determinada maneira de viver, de
sentir, de valorar, de habitar o mundo. Esse “modo de vida”, essa subjetividade transcende as
clássicas concepções acerca de uma suposta natureza humana, inata, e é compreendida como
algo “de natureza industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada, modelada,
recebida, consumida” (Guattari & Rolnik, 1986, p. 25).
Nesse sentido, o processo pelo qual se produz subjetividades é principalmente social:
“a subjetividade é essencialmente fabricada e modelada no registro do social” (Guattari &
Rolnik, 1986, p. 31), ou seja, pelas relações sociais, pelo trabalho, pela cultura e valores de
uma dada época, pela mídia, etc.: “Ela é essencialmente social, e assumida e vivida por
indivíduos em suas existências particulares” (idem, p. 33). Não se trata, portanto, de um
sujeito de enunciação, ou das instâncias psíquicas formuladas por Freud, mas de
“agenciamentos coletivos de enunciação” (nas palavras de Guattari & Rolnik, 1986, p. 30),
agenciamentos esses que essa pesquisa pretendeu mapear, trazendo a tona os processos de
subjetivação presentes no dia a dia dos AP.
A análise institucional se fez presente durante toda a pesquisa, sobretudo nos
momentos de diálogos com os AP, permitindo reflexões e deslocamentos acerca de seus
processos de trabalho e sobre o cotidiano prisional. O fato de conseguir me reunir com eles,
permitiu ter acesso ao que eles próprios pensam acerca de seus trabalhos, seus problemas
cotidianos e o modo como lidam com os mesmos, desencadeando assim um produtivo
processo de auto análise. As conversas cotidianas, a partilha do dia a dia da prisão com esses
trabalhadores permitiu realizar um mapeamento das forças que compõem a rotina dos AP e da
prisão. Além disso, o momento da devolutiva dos resultados de pesquisa1, ou como diria
Lourau, de “restituição” (Lourau, 1993), seria de suma importância para o processo de
pesquisa, momento em que poderíamos juntos (pesquisador e AP), colocar em análise alguns
1

A restituição estava prevista para acontecer entre os meses de fevereiro e março de 2015. Após alguns contatos
e debates iniciais, todo o processo precisou ser interrompido devido a uma séria de rebeliões, deflagradas
simultaneamente em várias unidades prisionais do estado, danificando a estrutura física das unidades e
sobrecarregando o trabalho dos agentes. Em virtude disso, a restituição precisou ser adiada, o que impossibilitou
a discussão de seus resultados nesse trabalho.
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elementos que compõem a rotina desses trabalhadores, potencializado o saber e o fazer
daquele coletivo.

2.1 Local e Participantes da Pesquisa

O Sistema Prisional do Rio Grande do Norte (RN) possui ao todo 17 unidades
prisionais, (incluindo presídios, cadeias públicas, centros de detenção provisória (CDP) e um
hospital de custódia e tratamento), com capacidade para 3.356 detentos. Todas as unidades
são ligadas à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC), e coordenadas pela
Coordenadoria de Administração Penitenciária (COAPE), albergando atualmente 4.162
pessoas2.

No Rio Grande do Norte estão trabalhando 903 agentes penitenciários (AP)3

distribuídos nas diversas unidades prisionais do estado. Deste total, aproximadamente 26
atuam no Presídio Estadual de Parnamirim (PEP) (local onde foi realizada a pesquisa), sendo
responsáveis pela custódia de aproximadamente 525 presos. O PEP está localizado no
município de Parnamirim, região metropolitana de Natal, aproximadamente a 12 km de
distância.
O efetivo de agentes que atuam no PEP está dividido atualmente em quatro equipes.
Cada equipe possui de quatro a cinco AP e funciona em regime de plantão (24hs de trabalho
por 72hs de folga). Além disso, o PEP conta com AP exercendo a função de diretor, vicediretor e auxiliar administrativo. Quatro AP do sexo feminino se revezam durante as visitas,
exercendo a função de cadastro dos visitantes e revista das visitantes.

2

Fonte:
Infopen,
até
dez/2009.
Disponível
em:
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRIE.ht
m
3

Dados obtidos junto ao sindicato dos agentes penitenciários do Rio Grande do Norte.
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2.2 A entrada no campo
Antes de adentrar em qualquer unidade prisional do Rio Grande do Norte foi
necessário realizar contatos institucionais com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
(SEJUC). Esse período durou aproximadamente um ano, entre idas e vindas, autorizações
concedidas e revogadas. Inicialmente, tínhamos uma autorização “informal”, acordada em
reuniões com diversas entidades governamentais (Ministério Público, Corregedoria Geral de
Justiça, SEJUC, Secretaria Estadual de Saúde, UFRN, etc.) e não governamentais (UnP,
Unimed). Tal acordo, firmado em meados de 2011 tinha o objetivo de firmar parcerias com o
intuito de realizar melhorias no sistema prisional do estado. Participei de um grupo de
professores e pesquisadores (pertencentes a UnP) que tinham a missão de desenvolver ações
que promovessem melhores condições de saúde mental no interior das unidades prisionais.
Nesse sentido, trabalhamos no sistema prisional desenvolvendo ações de pesquisa e extensão
sem uma autorização formal dos órgãos competentes, já que tínhamos esse acordo
previamente firmado.
Ao final do mês de outubro de 2012, realizamos “I Seminário sobre Saúde e Sistema
Prisional: impasses e possibilidades no Rio Grande do Norte4”, promovido pelo Grupo de
Pesquisa Subjetividade e Movimentos Sociais (Universidade Potiguar). No referido evento,
alguns professores envolvidos em pesquisas no sistema prisional teceram críticas e
apontamentos sobre a realidade local, o que rapidamente chegou ao conhecimento da gestão
do sistema prisional, criando um clima de tensão e discórdia entre os atores envolvidos.
O trabalho de campo que já durava aproximadamente um ano, com livre acesso às
diversas unidades prisionais do estado foi interrompido, sendo necessário uma série de ajustes
e acordos institucionais para o prosseguimento da pesquisa. Diversas idas e vindas à SEJUC,
assinaturas, carimbos e protocolos, além dos projetos de cada professor envolvido (incluindo

4

O seminário deu origem a um livro eletrônico, disponível em: http://edunp.unp.br/livros-digitais.php

29

esse projeto de doutoramento) foram solicitados, burocratizando o processo, numa clara
tentativa de dificultar nossa entrada em campo.
Ao relatar esse processo de entrada em campo, mais do que descrever como
aconteceu, interessa problematizar o fazer pesquisa em instituições prisionais. Apesar de
estarmos lidando com equipamentos públicos (as prisões), o gerenciamento desses
equipamentos tende a torná-los algo “privado”, de difícil acesso. Tal perspectiva, além de
dificultar o acesso e o conhecimento de informações importantes sobre a engrenagem
carcerária, facilita a ocorrência de fatos e processos “indesejáveis” (como violações dos
direitos humanos, seja de presos ou de trabalhadores do sistema). O primeiro passo, portanto,
para problematizarmos e talvez desnaturalizarmos a prisão seja a abertura de seus portões para
a sociedade civil, incluindo pesquisadores, intelectuais e profissionais diversos. Após
autorização concedida pela SEJUC, a pesquisa seguiu algumas etapas, descritas mais
detalhadamente no próximo item.

2.3 Etapa 0 (piloto): atuando provisoriamente
A pesquisa começou a ser desenvolvida no presídio estadual de Alcaçuz por ser o mais
antigo presídio do estado, além de contar com o maior efetivo de agentes penitenciários
trabalhando. Porém, em função dos problemas relatados, ficamos impedidos de entrar na
unidade prisional (que durou aproximadamente sete meses), pois a direção do presídio de
Alcaçuz não via com bons olhos a realização de qualquer tipo de pesquisa dentro deste
equipamento. O medo de que fossem revelados determinados processos em funcionamento
naquele espaço, pareceu ser o motivo de tal hostilidade. Ainda assim, antes de tal
impedimento foi possível realizar cinco rodas de conversa com os agentes penitenciários com
intuito de aprofundar algumas questões referentes a seus contextos de vida e de trabalho.
Participaram dessas rodas de conversa duas equipes de AP (de um total de quatro
equipes de trabalho). As rodas de conversa consistem em um tipo de dispositivo que visa criar
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condições de diálogo entre os participantes, propiciando um momento de escuta e de
circulação da palavra (Afonso & Abade, 2008), promovendo a reflexão e discussão sobre um
determinado tema. As rodas aconteceram nas próprias unidades prisionais e tiveram como
mote a rotina da unidade prisional, os principais problemas enfrentados, concepções acerca do
crime, do criminoso, da ressocialização, da pena, dentre outros assuntos que surgiam no
decorrer do processo5. Os resultados desse processo estão descritos principalmente no
capítulo 3 dessa tese, no qual descrevo como a aquisição de tais concepções acaba se
constituindo como um dos efeitos do trabalho no cárcere, reverberando na vida do AP fora
dos muros da prisão. Tal etapa foi fundamental por sinalizar para uma gama maior de
problemas associados ao trabalho nas prisões, o que fez com os objetivos da pesquisa se
amliassem. Além disso, permitiu conhecer um pouco da cultura institucional dos AP, testar
algumas estratégias de pesquisa, além de mapear alguns dados iniciais que foram
aprofundados nas etapas subsequentes.

2.4 Etapa 1: mudança de unidade prisional
Após a interrupção do processo de pesquisa no presídio de Alcaçuz a pesquisa foi se
redesenhando com intuito de se adequar tanto a realidade política local, quanto aos novos
objetivos e propostas de pesquisa. A etapa anterior havia sinalizado para uma série de efeitos
do trabalho no cárcere, o que exigiu uma reestruturação dos objetivos, conforme explicitado
na introdução dessa tese.
Assim, foi preciso escolher outra unidade prisional, na qual a proposta de pesquisa
fosse mais bem aceita e pactuada pela direção. Escolhemos o Presídio Estadual de
Parnamirim, localizado neste município, região metropolitana de Natal. A proposta de
pesquisa foi apresentada ao diretor da unidade prisional (que prontamente aprovou,
facilitando o acesso aos agentes penitenciários) e, em um segundo momento, aos agentes
5

Vale lembrar que, nesse momento, o objetivo da pesquisa era cartografar a inserção dos saberes psi no
cotidiano de AP, o que justifica a escolha desses temas.
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penitenciários. Nessa fase, a pesquisa foi apresentada a todas as equipes, que não se opuseram
em participar. Pelo contrário, a ideia da pesquisa foi muito bem aceita, e rapidamente fui
sendo recebido como “o reforço” das equipes (que enfrentam dificuldades pela pouca
quantidade de AP).
Ainda nessa etapa, pude acompanhar um pouco da rotina de cada uma das quatro
equipes, totalizando doze horas de observação em cada uma delas. A observação participante
aqui se fez necessário por permitir o contato com o cotidiano dos sujeitos em questão,
aproximando discursos, falas, afetos, etc. (Campos, 2007), para uma melhor compreensão das
práticas e do cotidiano desses trabalhadores. Tendo origens epistemológicas na antropologia e
etnografia, a observação participante permite o estranhamento do que cotidianamente se
apresenta naturalizado, problematizando hábitos e comportamentos presentes em dado
contexto.
A partir disso, escolhi uma equipe de AP para acompanhar de maneira mais intensa,
conforme relatado no próximo item. O critério de escolha da equipe foi a proximidade afetiva
desenvolvida entre pesquisador e equipe, além da aceitação da presença do pesquisador pela
mesma, conforme percebido em algumas conversas: “É bom você vir de preto também, pra se
misturar com a gente, bater cadeado...” (Fala de um AP). No encontro seguinte esse mesmo
AP trouxe uma camisa preta, com emblema e inscrições de “Agente Penitenciário” (utilizada
como uniforme pelos AP de todo o estado), que utilizei até o final da pesquisa, conforme
detalhado no próximo item.

2.5 Etapa 2: vivendo como AP
A partir do momento em que escolhi (ou, talvez, fui escolhido) por uma determinada
equipe, que aqui vou denominar de maneira fictícia de Alpha, passei a circular (a convite dos
AP) junto com a equipe, vestido com trajes de AP, acompanhando a escala de trabalho deles
(24hs de trabalho por 72hs de descanso). Devido a outras atividades profissionais, nem
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sempre conseguia acompanhar essa escala, o que não me coloca em uma posição muito
distante do próprio funcionamento dos AP (já que estes costumam “tirar plantões” uns dos
outros quando algum deles não pode comparecer, o que altera a escala de 24hs de trabalho por
72hs de descanso). Assim, pude acompanhar cinco plantões da equipe Alpha, totalizando 120
horas de observação, que se deu ao longo de todo o mês de agosto de 2013.
A participação nas atividades laborais com a equipe Alpha incluía todas as atividades
realizadas regularmente pelos AP: abertura de celas para o banho de sol; condução de presos
no interior da penitenciária para consultas com advogados; revista de celas e pavilhões em
busca de drogas e demais itens proibidos; revista de alimentos trazidos pelas famílias em dia
de visita; condução de presos para a enfermaria do presídio; fechamento de celas para
encerramento do banho de sol; dentre outras atividades rotineiras. Além disso, dormia com a
equipe no presídio, no alojamento destinado aos AP.
Todas essas atividades eram realizadas pela equipe, juntamente comigo, devidamente
caracterizado enquanto agente penitenciário. Apenas a equipe e direção do presídio sabiam
minha verdadeira identidade. Presos, visitantes, advogados, etc. acreditavam que eu era
apenas um “agente novato”. Nesse sentido, a cartografia que antes se colocava enquanto uma
maneira de enxergar a realidade passou a ser a única estratégia possível de ser adotada. O
pesquisador cartógrafo, mais do que nunca, utiliza seu corpo como instrumento de pesquisa
(Passos, et al., 2009), experimentando planos de existência, modos de vida, vibrações do
mundo em que vivem os agentes penitenciários. São as sensações, tensões e vibrações
produzidas em meu corpo que passam a me interessar nesse processo de pesquisa. A entrega
da “camisa preta”, por um dos AP foi um marco no processo de pesquisa. A partir de então,
passei a fazer parte da equipe, sendo visto dentro da cadeia como mais um AP, arcando com
todas as consequências disso. Do ponto de vista da pesquisa, isso foi de fundamental
importância para compreender o trabalho do AP, experiência que será melhor descrita nos
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capítulos seguintes desse trabalho. Abaixo algumas fotos durante meus plantões com a equipe
Alpha6.

Foto 1: Trabalho do AP em dia de visita: revista de alimentos.

6

As fotos foram tratadas evitando a identificação de qualquer pessoa que tenha participado do processo de
pesquisa. A única pessoa que aparece nas fotos, sem a identidade preservada, é o pesquisador, autor deste
trabalho.
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Foto 2: Trabalho do AP em dia de visita: operador da máquina de raio “X”.

Foto 3: A “hora do tranca”: encerramento do banho de sol dos apenados e condução dos mesmos às
celas.

Foto 4: “Bater cadeado”: finalização do processo de “tranca”, fechamento das celas com cadeado.
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Foto 5: Fechamento de celas. Um dos AP (à direita) faz a chamada nominal dos presos por cela.

Foto 6: Alojamento dos AP: armários
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Foto 7: Alojamento dos AP: camas. À esquerda, a cama que ocupei durante meus plantões.

Foto 8: Alojamento dos AP: banheiro/vestiário.
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Creio que as observações e reflexões realizadas ao longo dos capítulos propostos
apontam também para a particularidade do uso de determinadas estratégias metodológicas. A
grande maioria das reflexões que faço só foi possível pelo fato de eu ter partilhado com a
equipe a rotina de um AP, vestindo um uniforme de AP, o que me permitiu, mais do que saber
sobre as características do seu trabalho (informações que poderia conseguir com uma
entrevista, ou outra estratégia tradicional), compreender, sentir o que é ser um agente
penitenciário, como se constitui a relação com os presos, quais as principais dificuldades
enfrentadas no dia a dia, cumprindo assim, de maneira bem mais eficaz, com alguns de meus
objetivos de pesquisa. Concordando com Leite (2014) considero que o manejo da cartografia
nas pesquisas em prisões é não apenas possível, mas necessário, sobretudo pela possibilidade
de inventar “modos de subjetivação mais solidários” (idem, p. 810).
O que fica, portanto, enquanto lição metodológica desse processo é a importância de
sentir, mais do que saber sobre a realidade, o que tem sido deixado de lado, historicamente,
nas pesquisas acadêmicas, sobretudo em nome de uma suposta verdade científica. Não se trata
então de ir atrás de uma verdade que dê conta do universo de agentes penitenciários
estudados, mas pensar como determinada realidade se materializa de maneira singular,
revelando determinados processos de subjetivação, o que dificilmente seria captado por uma
entrevista.
Aqui, é o pesquisador cartógrafo que sente na pele, no corpo, o modo como o poder
atravessa as relações, produzindo determinado sujeito (Foucault, 1979; 1984), e não outro. Foi
a cartografia que, ao longo dessa pesquisa, permitiu que fossem sentidas essas linhas de força
e seus efeitos na produção de subjetividades dos agentes penitenciários, tema que aprofundo
nos próximos capítulos.
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2.6 Etapa 3: Entrevistas
Nesta etapa foram entrevistados alguns AP que compunham a equipe do PEP (total de
14 sujeitos entrevistados), além do diretor e vice-diretor do presídio. A entrevista
semiestruturada tem por finalidade propor alguns questionamentos básicos sobre o tema em
questão, com a capacidade de permitir certa liberdade pra explorar outros caminhos e
respostas de forma mais livre (Manzini, 2004). A ideia era aprofundar algumas questões já
percebidas na etapa anterior, além de investigar mais diretamente os efeitos do trabalho no
cárcere, a partir de falas dos próprios AP. A entrevista seguiu um roteiro previamente
estruturado (em anexo) e durava em média de 30 a 50 minutos.

2.7 Etapa 4: Visita às Famílias
Esta etapa consistiu na visita às famílias dos AP para a realização de entrevistas
semiestruturada e conversas informais sobre o dia a dia daquelas pessoas. A necessidade de
conversar com as esposas e conhecer um pouco mais do ambiente familiar dos AP surgiu a
partir do momento em que as outras etapas foram apontando para efeitos do trabalho no
cárcere que extrapolavam o ambiente laboral e invadiam a vida privada daqueles
trabalhadores. Além disso, um dos objetivos dessa pesquisa é investigar as possíveis
estratégias adotadas pelos AP para lidar com efeitos do seu trabalho, o que incentivou a
investigação sobre seus contextos familiares e a coleta de depoimentos de suas companheiras,
assim como o contato com momentos da vida doméstica. Os momentos de entrevistas com as
esposas, muitas vezes, eram momentos da dinâmica interna da família, um almoço, um café
da tarde, etc. Todas as entrevistas foram realizadas nas residências dos AP.
Assim, foram entrevistadas cinco mulheres, todas casadas com AP que participaram
da pesquisa e trabalhavam no PEP. A escolha das esposas a serem entrevistadas se deu pela
disponibilidade ou não, ofertada pelos AP e seus cônjuges, em participar dessa etapa. As
entrevistas duravam de 20 a 40 minutos, e aconteciam sem a presença dos AP.
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2.8 Etapa 5 (finalização): Complementação dos dados
Além das etapas já descritas, as últimas semanas de campo consistiram em um
momento de finalização do processo de pesquisa, em que foram incorporados outros
entrevistados para complementar ou aprofundar os dados já coletados. As etapas anteriores
sinalizaram alguns pontos/dados que apontavam para a necessidade de investiga-los mais
amplamente, no intuito de compreender melhor o fenômeno em questão. Entender acerca da
gestão e funcionamento do sistema prisional, assim como do processo de formação dos AP
eram questões importantes a serem melhor investigadas. Assim, foram entrevistados o
secretário adjunto da SEJUC (responsável pelo funcionamento do sistema prisional) e o
coordenador da escola de administração penitenciária, responsável pelo curso de formação de
AP no estado do Rio Grande do Norte. Ambas as entrevistas aconteceram na própria SEJUC.

2.9 Instrumentos utilizados
Os instrumentos utilizados foram um gravador digital de áudio, no intuito de gravar
rodas de conversa (desenvolvidas durante a etapa piloto) e entrevistas, possibilitando um
melhor registro do material produzido nesses momentos, e o diário de campo. Além disso, foi
feito uso de um roteiro de entrevista com o intuito de nortear esse processo durante a
pesquisa.
O diário de campo se mostrou importante tendo em vista que era fundamental para
essa pesquisa questões de ordem mais subjetiva/afetiva, que normalmente seriam deixadas em
segundo plano. A intenção do uso do diário de campo era trazer à tona afetos e,
particularmente, o modo como os fatos me afetaram. Sensações/vibrações, geralmente
mantidas às sombras (Lourau, 1993) que permeiam o ato de pesquisar. A maneira pela qual
fiz uso do diário de campo se assemelha aquilo que Remi Hess denominou de “diário de
pesquisa”, no qual o pesquisador registra suas hipóteses e achados, sobre um determinado
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objeto, para uma análise posterior (Hess, 2006, p. 94). Em geral, realizava pequenas anotações
durante o trabalho de campo e, ao chegar em casa, escrevia um diário mais detalhado.
Além do diário de campo, a fotografia compôs o arsenal de instrumentos utilizados na
pesquisa. Ancorada na antropologia visual, o uso da fotografia nas últimas décadas tem
transcendido o mero uso ilustrativo, alcançando status de importante instrumento de pesquisa
e, algumas vezes, intervenção. Conforme relata Collier J. (1973, p.12), muitas vezes a
fotografia serve de “apoio mecânico” à observação de campo, permitindo ao pesquisador
comparações e ampliando a capacidade de análise crítica. Além disso, a fotografia não é um
simples instrumento que registra, de maneira objetiva e neutra, determinada realidade. O que
se fotografa, de que ângulo, o que será focado e o que ficará em segundo plano são exemplos
da interferência subjetiva do observador no processo de pesquisa.
O uso da fotografia nessa pesquisa se assemelha ao que Guran (2000) descreve como
“fotografar para contar”, onde o pesquisador, já familiarizado com seu campo, elege cenas e
contextos importantes a serem fotografados e analisados (p. 160). Segundo o autor: “Uma das
potencialidades da fotografia é destacar um aspecto particular da realidade que se encontra
diluído num vasto campo de visão, explicitando assim a singularidade e a transcendência de
uma cena” (Guran, 2000, p. 61). Ou ainda: “[trata-se] sobretudo de prever (ou melhor, intuir)
e captar um momento-síntese representativo de um aspecto do universo em estudo” (idem).
A fotografia tem sido utilizada não só na antropologia, mas também na psicologia,
conforme relata Maurente e Tittoni (2007), Neiva-Silva e Koller (2002), e Gomes e
Dimenstein (2005; 2014). Na presente pesquisa, os registros fotográficos foram feitos pelo
próprio pesquisador e, em alguns momentos, por agentes penitenciários durante a rotina de
trabalho, possibilitando a produção conjunta de saberes (Maurente & Tittoni, 2007).
Os resultados desse processo de pesquisa encontram-se distribuídos em todos os
capítulos desta tese, e foi em virtude disso que se fez necessário o esclarecimento dos
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procedimentos metodológicos no início do texto, permitindo ao leitor uma melhor
compreensão dos dados coletados e das análises propostas nos capítulos seguintes.
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3. SISTEMAS JURÍDICO-PENAIS CONTEMPORÂNEOS

3.1 Práticas penais modernas: a (re)invenção da prisão
As práticas punitivas na idade média eram marcadas, principalmente, por um excesso
de crueldade, violência e arbitrariedade no processo de condenação dos acusados. Foucault
(2007) em sua obra “Vigiar e Punir” traz relatos aterrorizantes dos suplícios perpetrados aos
acusados, em praça pública, sem direito a defesa. A sociedade de soberania, em vigor nesse
momento, tinha como característica a centralização do poder na figura do soberano, do rei que
tudo decidia, sobretudo pelo fato de ser um representante de Deus na Terra. O lugar
privilegiado ocupado pela Igreja nesse período atua como uma linha de força importante,
colocando “crime” e “pecado” num mesmo plano, tornando assim análogos os conceitos de
“pecador” e “criminoso”.
A passagem da Idade Média para a modernidade é marcada por grandes
transformações. Não só a economia, a política, mas também a noção de sujeito muda
drasticamente nessa nova ordem social. Se antes (na Idade Média), tínhamos a noção de
pertencimento a uma comunidade (feudal, familiar, de artesãos, etc.) como aquilo que
caracterizava e definia o sujeito, a partir do século XVIII, a noção de indivíduo, autônomo,
livre, dotado de uma subjetividade privatizada (Figueiredo & Santi, 2006), marcará o conceito
de homem moderno.
Este indivíduo, com vontades e ideias próprias, será fundamental para a consolidação e
ascensão do então nascente capitalismo. É este novo homem que habitará a galeria das
fábricas, trabalhando 12, ou até 16 horas por dia, dormirá em cubículos lotados ou habitações
subterrâneas de um metro e meio de altura (Orwell, 2010). É este novo homem também, que
será obrigado a abandonar antigas ocupações laborais (lavoura, manufaturas, etc.) para se
espremer nas novas cidades, na busca por empregos nas recentes fábricas das cidades. Como
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não há espaço para todos, muitos trabalhadores constituirão o exército de reserva de mão de
obra, desempregados, habitando precariamente a periferia das cidades.
Nesse contexto, a ordenação e limpeza das cidades surgem como uma necessidade,
característica marcantes da modernidade. Loucos, bêbados, prostitutas, vagabundos e todos
aqueles que vivem à margem da nova ordem social burguesa são os alvos das nascentes
estratégias de controle. Um novo tipo de marginalidade nasce associado ao novo modelo de
produção, obrigando a invenção de alguns saberes e estabelecimentos que deem conta desses
fenômenos. Manicômios e prisões são os principais representantes desse período.
A modernidade inaugura a era do domínio (ou aperfeiçoamento deste domínio) das
energias humanas. O corpo dilacerado nas praças das cidades europeias não é mais tão
vantajoso. A vingança operada pelo soberano já não assusta tanto a plateia. Pelo contrário, às
vezes o condenado ganhava adeptos, que, indignados com tamanha crueldade, praguejavam
contra os representantes do rei.
Se a Idade Média é marcada pelos castigos e suplícios em praça pública (Foucault,
2007), a Era Moderna, sobretudo a partir da Revolução Francesa, pressupõe a necessidade de
uma legitimação jurídico-científica do controle exercido sobre os corpos. Segundo Foucault
(1979), a Revolução Francesa lança os princípios de um Estado de direito no qual as pessoas,
agora consideradas cidadãs, pactuam uma nova contratualidade. Nesse novo modelo de
organização social o poder soberano, com sua incontestável autoridade sobre a vida de seus
súditos, cede lugar a uma nova concepção de justiça que aliada às ciências (sobretudo
medicina, psiquiatria), permite legitimar o controle exercido sobre a população (Pessoti,
1996). A punição, o sequestro de determinadas pessoas, continuam acontecendo, agora sob o
respaldo científico dos especialistas. Além disso, o início das reflexões sobre os direitos
humanos provoca algumas mudanças na forma como algumas pessoas devem ser castigadas.
Temos assim, a partir do século XVIII, o encarceramento em massa, seja de loucos,
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mendigos, prostitutas, criminosos e todos aqueles que colocavam em xeque o nascente modo
de vida burguês.
Nesse campo de forças, cabe assinalar que “a intolerância é, portanto, a inclinação
natural da prática moderna” (Bauman, 1999, p. 16). Intolerância para com a loucura, o crime,
e todo tipo de fenômeno que colocava em xeque o modelo de organização social daquele
momento. As instituições, saberes, estabelecimentos e práticas modernas surgem no sentido
de legitimar essa intolerância, a favor da ordem e da administração do mundo. Administração
que se dá pelo confinamento e pela violência, marcas da modernidade (Rocha, 2011).
Para atingir o controle social proposto na modernidade, não tínhamos apenas um
dispositivo de poder centralizado na figura de uma única pessoa, um soberano, ou mesmo de
um Estado. As estratégias de manutenção do instituído são múltiplas. Não apenas uma
questão de superestrutura X infraestrutura, mas uma rede de poderes, mecanismos, técnicas e
saberes que vão se constituindo nas adjacências do Estado, dando contornos as subjetividades,
operando táticas de poder-saber. Nas palavras de Foucault (1972):
Nenhum saber se forma sem um sistema de comunicação, de registro, de acumulação,
de deslocamento que, em si mesmo, é uma forma de poder ligado, tanto em sua
existência como em seu funcionamento, às outras formas de poder. Em compensação,
nenhum poder se exerce sem a extração, a apropriação, a distribuição ou a retenção de
um saber. Nesse nível, não existe o conhecimento de um lado e a sociedade do outro,
ou a ciência e o Estado, mas as formas fundamentais de “poder-saber”. (p. 2).
Tem início a Era da Governamentalidade. Apesar de termos registros mais antigos
sobre a arte de governar, a partir do século XVIII essa ideia ganha força e importância,
utilizando-se de estratégias diversas. Para Foucault (1979), a governamentalidade diz respeito
ao conjunto de instituições, procedimentos, análises, cálculos e táticas, que permitem exercer
uma forma de poder que tem por alvo a população, utilizando a economia política como
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principal forma de saber, e os dispositivos de segurança enquanto principais instrumentos
técnicos.
Segundo o autor, em todo o ocidente a supremacia deste tipo de poder sobre outros
(soberania, disciplina, etc.), levou ao surgimento de aparelhos específicos de governo e de um
conjunto de saberes (Foucault, 1979). Vivemos, portanto, desde o século XVIII, a ênfase em
uma gestão populacional marcada pelo declínio da lei, e afirmação da norma enquanto
elemento de controle dos comportamentos. Não se trata de gerir a população a nível global,
mas “geri-la em profundidade, minuciosamente, no detalhe” (Foucault, 1979, p. 291).
Nessa direção, a articulação entre determinadas práticas e os agenciamentos de
saber/poder que estas operam são o foco de análise de autores como Foucault, em um
momento por ele denominado de sociedade disciplinar. As principais características da
sociedade disciplinar seriam o confinamento em determinadas instituições, e o surgimento de
determinados saberes, materializando um poder de controle sobre os corpos. Neste tópico,
analisarei o surgimento e funcionamento da prisão, enquanto importante equipamento da
sociedade disciplinar.
Com relação ao período anterior (sociedades de soberania), a sociedade disciplinar se
distingue pela criação de mecanismos de restrição de espaço e tempo, e pela
institucionalização do confinamento (Rocha, 2011), cujo maior exemplo é a prisão. Nesse
sentido, os indivíduos devem passar por organizações de confinamento que impõem restrições
a comportamentos (família, escola, quartel, fábrica, hospital, etc.). O objetivo aqui é gerir não
só os corpos, mas as mentes dos indivíduos (idem). Vejamos então, como surge, e a
importância que tem a prisão na sociedade disciplinar.

3.2. O surgimento da Prisão
Como [...] uma estrutura que tanto se tem censurado pôde resistir por tanto tempo?
(Michel Foucault, 2012, p. 195)
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Dentre as instituições de confinamento que marcarão a modernidade, a prisão é de
suma importância para entendermos os fundamentos e o funcionamento dos sistemas penais
modernos. Apesar de já existir na Antiguidade e na Idade Média, é principalmente a partir do
século XIX que a prisão se afirma enquanto principal medida punitiva do novo sistema penal.
É necessário, porém, a legitimação dessa tecnologia política do corpo, que se dá através da
afirmação de determinados saberes sobre o homem. É preciso lembrar que uma das marcas da
sociedade disciplinar é o surgimento de determinados saberes sobre (e para controlar) o
homem. Além disso, temos um processo de reforma e organização do sistema penal e
judiciário. Os saberes psi e o saber jurídico figuram aqui enquanto importantes atores desse
processo, tendo a prisão enquanto palco desse histórico encontro.
Nesse processo de instauração de uma nova sociedade, vale lembrar que o século
XVIII traz importantes transformações para o campo do direito penal. Principalmente a partir
de pensadores/reformadores como Cesarie Beccaria (Itália) e Jeremy Bentham (Inglaterra),
tem-se uma nova concepção acerca do crime e do criminoso. Nesse processo de reforma, há
uma redefinição das leis, já que agora a lei penal deve representar o que é útil à sociedade,
repreendendo, portanto, o que é nocivo à mesma. Nesse sentido, a definição de crime não
deve estar ligada com a ideia de pecado ou falta (como na Idade Média), mas a “algo que
danifica a sociedade, é um dano social, uma perturbação, um incômodo para toda a
sociedade” (Foucault, 2002, p. 79).
Assim, prossegue Foucault, há também uma nova definição do que seria o criminoso:
“é aquele que danifica, perturba a sociedade. O criminoso é o inimigo social” (Foucault, 2002,
p.79). O referido autor afirma que a ideia do criminoso como alguém que rompe o pacto
social, como inimigo interno é uma definição nova para a história da teoria do crime e da
penalidade. Advinda dos reformistas da época, tal perspectiva rompe com o domínio da Igreja
no campo jurídico, inaugurando os sistemas penais modernos. Se o crime é uma perturbação
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para a sociedade, não tendo mais nada a ver com falta ou pecado, ou uma suposta lei divina, a
punição não deve prescrever uma vingança como redenção. A lei deve, portanto, permitir a
reparação do dano causado à sociedade (Foucault, 2002). Além disso, começa a surgir a ideia
de uma possível transformação do criminoso, uma reforma moral e psicológica do indivíduo,
que se daria principalmente pelo isolamento proporcionado pela prisão (idem).
Nesse sentido, a punição prevista no novo modelo de sociedade age no íntimo dos
transgressores propiciando a correção e reeducação, afastando-os do mundo do crime e
aproximando-os do trabalho (Foucault, 1979). As estratégias de controle dos corpos devem ter
como pilar central, sobretudo a potencialização da produtividade, controlar para produzir. O
encarceramento-isolamento agia, portanto, no sentido de produzir uma reforma moral nos
sujeitos, ao que Foucault (2007) denomina de ortopedia social.
Toda a gama de mutilações, penas de morte e sofrimentos infringidos aos criminosos
dá lugar a uma tentativa de humanização das penas. Cesare Beccaria, um dos reformadores
mais conhecidos dessa época, tem em seu livro “Dos delitos e das penas” (1764-1968), os
princípios norteadores do novo sistema penal europeu. O sucesso de seu intento ocorreu,
segundo alguns pensadores, pela coerência de seu trabalho e pela conjuntura histórico-cultural
propícia da época, já que ideias parecidas haviam sido publicadas anteriormente por outros
autores (Del Val, 1968). Assim, é a partir de Beccaria que temos uma separação entre delito e
pecado, e o dano causado pelo delito passa a ser medido pelo dano causado à sociedade
(idem). A partir da Revolução Francesa as ideias de Beccaria avançam, sobretudo nos países
mais desenvolvidos (apesar da maioria ainda adotar a pena de morte) (idem).
Para Beccaria, a finalidade das penas não deve ser a de castigar, mas a de impedir que
o réu cause novos danos à sociedade, além de reprimir no público em geral os atos
criminosos. Segundo ele: “Deverão ser escolhidas aquelas penas e aquele método de impô-las
que, guardada a proporção, produzam uma impressão mais eficaz e mais durável sobre os
ânimos dos homens, e a menos dolorosa sobre o corpo do réu” (1968, p. 46, tradução minha).

48

As ideias de Beccaria favorecem o fortalecimento das ciências humanas, sobretudo da
psicologia, ao propor algumas considerações sobre o homem que comete o delito. Uma das
primeiras coisas que nos chama atenção ao lermos o texto de Beccaria é afirmação do castigo,
da pena enquanto condição para a prevenção dos delitos. Obviamente que não se trata das
brutais penalidades infringidas nos séculos anteriores. O que Beccaria propõe é que as penas
sejam proporcionais aos delitos (Beccaria, 1968).
A afirmação da pena, na nova proposta de sistema penal, se dá logo no início de sua
obra. No capítulo dois, “Direito de castigar”, Beccaria afirma:
Vê-se aqui a base sobre a qual o soberano tem fundado seu direito para castigar os
delitos: sobre a necessidade de defender o depósito da saúde pública de usurpações
particulares; e tanto mais justas são as penas, quanto mais sagrada e inviolável for a
segurança, e maior a liberdade que o soberano conserva a seus súditos (1968, p. 28,
tradução minha).
O direito de castigar assenta-se ainda sobre determinados valores, sentimentos e
perspectivas morais:
Consultemos o coração humano e encontraremos nele os princípios fundamentais do
verdadeiro direito que tem o soberano para castigar os delitos, porque não se deve
esperar vantagem durável da política moral quando não está fundada sobre os
sentimentos indeléveis do homem (Beccaria, 1968, p. 28, tradução minha).
Assim, a noção de direito (e de justiça) para Beccaria está atravessada por valores e
sentimentos morais, localizados em uma determinada cultura e momento histórico. A
importância de situarmos a gênese dos fundamentos da prisão e do castigo, está na
possibilidade de desnaturalizar tais procedimentos, afirmando-os enquanto construção sócio
histórica, logo, passível de uma desconstrução. O pensador argumenta ainda que foi a
necessidade de uma vida em sociedade que obrigou os homens a cederem parte de sua
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liberdade em prol de uma vida menos caótica. Mas salienta: “a palavra direito, não é
contraditória da palavra força” (Beccaria, 1968, p. 29, tradução minha).
Nesse sentido, para os teóricos do século XVIII, propositores da reforma dos sistemas
penais (principalmente Beccaria e Bentham), surgem quatro tipos de punição: A expulsão, o
exílio ou a deportação, seria uma das formas de punir os criminosos. A segunda opção seria
uma exclusão no próprio local, isolamento que provoca vergonha, humilhação. A terceira
pena seria a reparação do dano social, o trabalho forçado, obrigando as pessoas à realização
de um trabalho útil ao Estado ou à sociedade, como forma de reparar o dano causado. Em
quarto lugar, Foucault traz a possibilidade de uma pena que faça com que o dano não venha a
ser cometido novamente, fazendo com que os transgressores não tenham mais vontade de
causar danos, de “fazê-los repugnar para sempre o crime que cometeram” (2002, p.83). Nesse
caso a pena ideal seria a pena de Talião: mata-se quem matou, apreende os bens de quem
roubou, etc.
A legislação penal do século XIX vai se desviar da ideia de uma utilidade social da
pena, procurando ajustar-se ao indivíduo. Aplicam-se as penas, por exemplo, de acordo com
características individuais do crime e do criminoso. Foucault cita como exemplo as reformas
no sistema penal da França e demais países europeus, que consistem na organização das
circunstâncias atenuantes (a aplicação da lei poderia ser modificada de acordo com a vontade
de um juiz, júri, ou em função do indivíduo em julgamento) (Foucault, 2002).
Dessa forma, a penalidade no século XIX visa menos uma defesa da sociedade e mais
o controle e a reforma moral e psicológica dos indivíduos, contrariando todo o previsto no
século XVIII por Beccaria e outros reformadores. A teoria penal do século XIX coloca ainda
que o controle desses sujeitos (que deverá ser feito via instituição penal) não deverá ficar
somente nas mãos do judiciário. Entra em cena então, uma série de outros poderes ligados a
justiça: polícia, instituições psicológicas e psiquiátricas, médicas, criminológicas, pedagógicas
etc.
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Aqui, a ideia de periculosidade foi de suma importância para a noção de crime e
penalidade. Não se pune o sujeito pelo que ele fez, mas pelo que virtualmente pode fazer, pelo
perigo que representa:
Toda a penalidade do século XIX passa ser um controle, não tanto sobre se o que
fizeram os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas a nível do que
podem fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer.
(Foucault, 2002, p. 85).
Todas essas instituições exteriores à justiça devem ajudar o judiciário a cumprir com a
tarefa de controle dos indivíduos. Para isso, mais do que punir elas devem corrigir as
virtualidades.
Apesar das possibilidades de punição apresentadas pelos reformadores do século
XVIII, o que se viu na prática foi bem diferente. Nenhuma das penas acima descritas de fato
se efetivou. O que realmente se afirmou enquanto modalidade penal foi a prisão que, a
princípio, deveria ser utilizada apenas para os crimes contra a liberdade, ou enquanto o sujeito
aguardava julgamento (Foucault, 2012). Segundo Foucault, a predominância da prisão no
sistema penal moderno não se deu devido às propostas dos reformadores, não era essa a
intenção destes pensadores. A afirmação da prisão enquanto principal medida de punição nos
sistemas jurídico-penais ocidentais é algo absolutamente alheio às propostas então
apresentadas pelos pensadores da época. Havia, naquele momento, a uma conjuntura de forças
(políticas, econômicas) que colabora para o uso e a institucionalização da prática do
encarceramento no campo da justiça.
A prisão, que se torna a principal forma de punição do século XIX, tem origem numa
prática francesa do século XVIII. As lettre-de-cachet consistiam numa intervenção do Estado,
representado na figura do rei, direcionada a algumas pessoas no intuito de sancionar, controlar
seus comportamentos. Eram, portanto, uma ordem do rei direcionada a uma determinada
pessoa obrigando-a a fazer alguma coisa. Em geral as lettre-de-cachet obrigavam as pessoas a
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cumprir um determinado tempo na prisão. A prisão, ao contrário do esquartejamento, do
enforcamento, guilhotina, etc., não era uma forma de punição, mas de correção. O sujeito
deveria permanecer preso até que se corrigisse, quando então, aquele que requisitou a lettrede-cachet afirmava que o indivíduo preso havia se corrigido (Foucault, 2002).
A ideia de aprisionar para corrigir, portanto, tem origem nessa prática, e segundo
Foucault não possui nenhum fundamento, chegando a ser “paradoxal”, “bizarra” (Foucault,
2002, p.98). Foucault conclui, portanto, que essa ideia de punir para corrigir, de prender
visando não o crime cometido, mas uma virtualidade a ser reprimida, controlada, surge não
dentro do direito, da teoria penal, teoria jurídica do crime, mas de espaços adjacentes à justiça.
É uma ideia policial, nascida fora da justiça (idem).
As práticas de sequestro, aliás, já existiam bem antes da institucionalização da prisão
enquanto modelo penal moderno. De acordo com Pavarini (1995), o final do século XVII já
contava com a presença de distintas instituições (manicômios, casas de correção, prisão, etc.),
atravessados por diferentes tipos de sequestro e constituídos por novos estatutos do saber
(psiquiátrico, assistencial, legal, terapêutico, etc.). Apesar de variadas, temos instituições
parecidas, com práticas homólogas e intercambiáveis. Segundo Foucault (2012), a prisão
nasce muito antes de sua utilização no sistema penal, existindo em estado embrionário em
toda ciência do corpo, de sua correção, presente nas escolas, hospitais, quartéis, e outros
espaços semelhantes.
É no intuito de aprimorar esse equipamento penal, que surgem as contribuições de
Jeremy Bentham, pensador inglês do século XVIII/XIX. Suas contribuições se deram através
de cartas enviadas da Rússia a um indivíduo residente na Inglaterra (provavelmente seu pai
(Trindade & Nunes, 2011), cujo conteúdo versava principalmente sobre um plano de
construção de estabelecimentos correcionais (em particular a prisão, mas que poderiam ser
aplicados a outros tais como escolas, fábricas, hospícios, etc.), e sua correta administração
(Tadeu, 2008). Segundo o Próprio Bentham (2008, p.19):
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Não importa quão diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os propósitos: seja o
de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito,
empregar o desocupado, manter o desassistido, curar o doente, instruir os que
estejam dispostos em qualquer ramo da indústria, ou treinar a raça em ascensão no
em uma palavra, seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas na câmara da
morte, ou prisões de confinamento antes do julgamento, ou casas penitenciárias, ou
casas de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas, ou hospícios, ou hospitais,
ou escolas (...) (grifos do autor).
Assim, Bentham lança no cenário jurídico-penal toda uma tecnologia administrativa e
arquitetônica sobre as prisões. Desde o seu formato circular, com celas localizadas no anel
exterior, com o alojamento do inspetor localizado no centro, até o funcionamento baseado na
vigilância contínua (ou na probabilidade de estar sendo vigiado, já que das celas não seria
possível confirmar ou não se havia vigilância), a ideia era produzir um equipamento de baixo
custo (poucos guardas seriam necessários, por exemplo) e que produzisse mudança efetiva no
comportamento de seus hóspedes. A prisão, para Bentham, deveria, portanto, ser “um local de
custódia segura [assim como] um local de trabalho” (idem, p.34). Não apenas os presos
estariam sendo vigiados. A possibilidade de haver um inspetor-mor no centro provocava nos
subinspetores e demais empregados a mesma sensação de estar sendo vigiados (idem).
O fato de termos na prisão a principal forma de lidar com o crime é uma curiosa
questão que intriga diversos pensadores. Não apenas o crime, mas o modo como as
sociedades humanas repetidamente encontraram no sequestro, na separação em espaços
fechados e apartados do convívio social, uma maneira de lidar com diversas formas de
desvios é uma importante questão para nossa organização social.
No campo da justiça, a pena privativa de liberdade ganha força e legitimidade jurídicocientífica no século XIX, porém, já ocupava um importante espaço nos sistemas e
procedimentos penais dos séculos anteriores (Pavarini, 1995). O referido autor apresenta uma
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análise consoante às observações de Foucault sobre a instituição da pena privativa de
liberdade, ao afirmar que não se trata de uma proposta de humanização das penas, o que
denotaria a boa índole dos atores envolvidos nesse processo. Mais do que isso, a instauração
do modelo prisão se adéqua ao novo modelo utilitarista, onde uma “distinta economia política
do sofrimento legal” poderia melhor garantir a ordem social (Pavarini, 1995, p. 17).
Segundo o autor supracitado, o direito moderno se fundamenta em uma perspectiva
retributiva. Nesse sentido, será preciso encontrar um equivalente geral as diversidades de
delitos cometidos: o tempo. Ao fazer essa análise, Pavarini nos convoca a refletir sobre a
instauração de nossa sociedade capitalista, produtora de mercadorias, fundada sobre a troca de
equivalentes, onde todas as formas de riquezas e mercadorias são reduzidas ao denominador
comum “tempo assalariado” (Pavarini, 1995, p.17). Assim, a liberdade passa a ter um valor
diferenciado, especificamente por possuir essa relação com o tempo e com a produção de
riquezas, passando então a ser a maneira preferida de punição.
Foucault nos mostra também, que a proposta de Beccaria, de reforma do sistema
penal, ao propor a proporcionalidade das penas aos delitos, fazia isso consoante a nova
ideologia capitalista da sociedade moderna: para determinado trabalho, um salário; para
determinado delito uma pena proporcional (Foucault, 2012). Com a nova estrutura econômica
da sociedade, a burguesia precisava organizar sua chegada ao poder, o que se deu por meio de
uma tecnologia penal bem mais eficaz (idem).
Assim, Pavarini sintetiza alguns pontos principais que considera congruentes com
diferentes perspectivas teóricas acerca da prisão: a) O modelo carcerário se manifesta como
pena em um momento cronologicamente sucessivo a sua manifestação enquanto lugar de
prática de exclusão, sobretudo em se tratando de uma exclusão que favorece os interesses de
uma capitalismo nascente (encarceramento das camadas pobres, virtualmente capazes de
atentar contra a burguesia) o que atesta para essa linha de força específica na afirmação da
prisão enquanto prática punitiva; b) A prisão surge originalmente para satisfazer uma
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instância disciplinar, sendo ontologicamente, um espaço para realizar práticas pedagógicas; c)
a prisão pode ser considerada um modelo refratário das relações sociais existentes no “livre
mercado”; d) a prisão está destinada a exaltar o princípio da autoridade; e) a prisão existe,
historicamente, de maneira independente e autônoma em relação às práticas jurídicas
(Pavarini, 1995, p. 14-15).
O surgimento da prisão está também diretamente relacionado com a necessidade do
momento de prevenir os crimes de roubos, pilhagens, saques, etc., tendo em vista que o modo
de produção havia mudado radicalmente. Tinha-se, ao final do século XVIII, uma grande
quantidade de riqueza acumulada em galpões, em matéria prima estocadas, em máquinas
industriais, etc., e uma grande parcela da população, sobretudo camponesa, não inserida nessa
nova forma de produção, tornando-se, portanto, ladrões em potencial, alvo do poder judiciário
(Foucault, 2002).
Nesse sentido, apesar de outras possibilidades punitivas apresentadas pelos
reformadores do sistema penal moderno (exílio, reparação do dano, etc.), no início da
modernidade, a prisão ganha força e se torna o principal dispositivo jurídico-punitivo dentro
desse campo de forças, brevemente apresentada nos parágrafos anteriores. Dentre essas
forças, destaque para a ascensão do capitalismo e avanço das ciências humanas que
encontram na prisão, e em outros equipamentos destinados ao isolamento de determinados
indivíduos, uma forma de melhor estuda-los e controla-los. Correção dos indivíduos
(tornando-os dóceis e produtivos) e controle da parcela da população que ameaça a ordem
social burguesa.
Se o projeto moderno de reabilitação/recuperação daqueles que romperam o pacto
social não se materializa, isso não significa que possamos pensar a prisão enquanto um
equipamento que fracassa em seu intento. Segundo Foucault (2002, 2012) o sucesso da prisão
se traduz, de um lado, por um ganho econômico (manutenção de uma mão de obra de reserva,
proteção da classe dominante, etc.); e de outro por um ganho político, já que ao gerir as
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ilegalidades (sem eliminá-las) e produzir a delinquência, os sistemas penais conseguem
fomentar o medo, o que faz com que a população aceite (e até desejem muitas vezes) o
controle exercido pelo Estado através da polícia e outros aparatos repressivos. São essas as
principais forças que fazem a prisão vingar na conjuntara penal moderna. Essas são as
principais funções da prisão, embora o discurso da “recuperação” atravesse os séculos
tentando provar o contrário. A seguir, apresento algumas reflexões sobre o lugar da prisão nos
sistemas jurídico-penais contemporâneos.

3.3 Novos tempos, velhas práticas: o lugar da prisão na contemporaneidade
Pensar a prisão ligada ao avanço do capitalismo e, principalmente, a constituição de
uma sociedade de classes, faz todo o sentido se atentarmos para o lugar que a prisão vai
ocupando em diferentes momentos históricos. No século XX, por exemplo, as prisões vão
ocupar um importante lugar nas políticas de governo norte-americanas, dentre outros países
desenvolvidos.
Após algumas décadas de investimento nas políticas de bem estar social
(principalmente no período pós crise de 1929, com o “Welfare State”), o governo dos Estados
Unidos muda drasticamente a direção de suas políticas destinadas aos pobres. De acordo com
Loic Wacquant, o desinvestimento em políticas sociais é acompanhado de um crescente
investimento em políticas e programas de encarceramento (Wacquant, 2003). Principalmente
a partir da década de 1970, os EUA (e posteriormente a Europa) adota uma política de
redução de custos com programas sociais e implantação de um “novo senso comum penal
visando criminalizar a miséria - e, por esse viés, normatizar o trabalho assalariado precário”
(Wacquant, 1999, p. 54). Sendo assim, temos o fortalecimento do que o autor chama de
“Estado Penal”, com um aumento da população carcerária em todo o país (idem).
Dentre as instituições responsáveis por controlar os pobres e, principalmente, os
afrodescendentes nos EUA, Wacquant situa quatro principais: a Escravidão (justificada por
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teorias científicas, afirmando a raça negra como inferior); o Sistema Jim Crow, que na prática
consistia na legalização do apartheid

no país; o gueto, enquanto delimitação espacial

responsável pelo estigma, coação, confinamento territorial e segregação institucional da
população negra; e, por fim, o sistema carcerário (prisão). Os dois últimos, bastante parecidos,
cumprem a mesma finalidade: exclusão e segregação espacial. A prisão, segundo Wacquant,
possui os mesmos quatro elementos que caracterizam o gueto (estigma, coação, confinamento
territorial e segregação institucional) e teria como objetivo substituir este enquanto estratégia
de controle sobre os pobres e gestão da miséria (Wacquant, 2003).
Segundo o autor, a prisão, o encarceramento, tem sido utilizado como estratégia de
controle da população pobre e negra, tratando (principalmente) pela via penal questões que
dizem respeito a problemas sócio estruturais, que se agravam com o avanço do neoliberalismo
(idem). Porém, conforme já sinalizado no começo deste tópico, esse não é um privilégio do
governo americano. Há algumas décadas, a Europa (assim como outros continentes) vivem
um crescimento do medo e de outros “pânicos morais”, devido às questões como violência
urbana, criminalidade, etc., o que afetou drasticamente a mudança nos rumos da política
(Wacquant, 1999). A prisão foi a resposta encontrada pelos diferentes países para enfrentar
esses problemas, seguindo a chamada política de “tolerância zero”.
A política de tolerância zero tem início nos Estados Unidos, na década de 1990,
quando Rudolph Giuliani assume a prefeitura de Nova York. Nesse momento, Giuliani adota
medidas no campo da segurança pública no intuito de combater com rigor os pequenos
delitos. Além da pequena delinquência, os investimentos também se direcionavam contra
mendigos, sem teto e outras mazelas sociais (idem). Tal perspectiva entende que é
combatendo os delitos de menor gravidade que se evita que outros crimes mais graves
aconteçam. O fundamento teórico se baseia na conhecida “teoria da janela quebrada”,
proposta por James Wilson e George Kelling, em 1982. Segundo essa teoria, ao não reprimir
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um pequeno delito, fatalmente delitos de maior gravidade ocorrerão, aumentando a
criminalidade e a insegurança:
Os psicólogos sociais e os oficiais de polícia tendem a estar de acordo que se alguém
quebra a janela de um edifício e deixamos sem reparo, todo o restante das janelas se
quebrará rapidamente. Isto é verdade tanto nos bons vizinhos como nos vizinhos mais
perigosos. A destruição das janelas não necessariamente ocorre em grande escala
porque algumas áreas estão habitadas por pessoas que quebram janelas, enquanto
outras estão povoadas por amantes das janelas. Além disso, uma janela sem reparo é
sinal de que ninguém cuida e, portanto, quebrar mais janelas não custa nada (Wilson &
Kelling, 2008, p. 206-207, tradução minha).
Os efeitos da adoção de tal perspectiva são visíveis, cabendo aqui uma breve análise.
Voltando a Nova York, Giuliani, juntamente com Willian Bratton (chefe da polícia
municipal), aumentou em dez vezes o efetivo e os equipamentos das brigadas, e aprovou a
“restituição das responsabilidades operacionais aos comissários de bairro com obrigação
quantitativa de resultados, e um sistema de radar informatizado” (Wacquant, 1999, p. 16).
Além disso, instaurou-se uma perspectiva de aplicação rigorosa e inflexível da lei, atuando
sobre delitos como embriaguez, jogatina, mendicância, atentado contra os costumes, etc.
(idem). Em cinco anos, o orçamento da polícia de Nova York chegou a 5,6 bilhões de dólares
(quatro vezes mais do que as verbas para hospitais públicos), enquanto as verbas destinadas
aos serviços sociais são reduzidas em um terço (idem).
O declínio dos investimentos estatais em serviços destinados às políticas sociais (e o
consequente investimento em dispositivos penais) data, porém, de muito antes. Já na década
de 1970, o governo dos Estados Unidos implantava cortes orçamentários e restrições de
programas, como nunca antes havia acontecido. Só para ter uma ideia, em 1975 a cobertura
oferecida aos sujeitos que perdiam seus empregos (seguro-desemprego) abarcava 81% dos
recém desempregados. Em 1990 esta cifra cai para 25% (Wacquant, 2003). O resultado,
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dentre outros, foi o considerável aumento da população pobre no país, que chegou a 40
milhões (15% da população do país) em meados da década de 1990 (idem). Com isso, o
número de pessoas que vivem à margem da sociedade aumenta, intensificando a
criminalidade e a violência, sobretudo nos bairros periféricos, o que fez com que o governo
americano investisse maciçamente em práticas e programas penais, policiais, no intuito de
controlar um problema que ele próprio ajudou a criar.
Assim, o governo norte-americano avança em duas direções principais: transformar os
serviços sociais em instrumentos de controle das “classes perigosas”, condicionando o acesso
a determinados programas de assistência social à determinadas condutas (educacionais,
sexuais, etc.); e aumentar os recursos destinados ao encarceramento no país (idem). De 1970 a
1991, o número de presos nas prisões federais do país aumentou 314% (a maioria negros),
principalmente devido à política adotada pelo país de guerra às drogas (idem).
A política da tolerância zero, iniciada na década de 1990 nos EUA, se expande por
países da Europa e América latina com apoio da mídia e de alguns grupos de intelectuais.
Com a retórica de guerra ao crime, diversos países declaram guerra aos inimigos internos:
delinquentes, sem teto, mendigos, ou externos: os imigrantes, em alguns países europeus
(Wacquant, 1999). Com isso, os países adotantes desse novo modelo conseguem de certa
forma “modernizar” seus dispositivos de segurança, afirmando a capacidade do Estado de
punir distúrbios, ao mesmo tempo em que o isenta das responsabilidades pela gênese social e
econômica da insegurança (que passa agora para o plano individual, sobretudo para aqueles
que moram nas periferias) (idem).
No Brasil, em janeiro de 1999, após a visita de funcionários da polícia de Nova York,
o governador do distrito Federal Joaquim Roriz anuncia a adoção de medidas de “tolerância
zero”, contratando 800 policiais civis e militares em reposta a onda de crimes que assolou a
capital federal. Apesar das críticas que tal perspectiva recebe, pelo aumento da população
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carcerária em um sistema já bastante precário, Roriz responde que bastará construir novas
prisões (idem).
De maneira não muito diferente, o governo brasileiro vem intensificando os
investimentos no campo da segurança pública. Em São Paulo, por exemplo, está prevista para
esse ano (2014) a compra de catorze veículos blindados, utilizados para a o controle de
distúrbios e manifestações, com custo aproximado de R$ 35 milhões7. Enquanto isso, o
governador Geraldo Alckmin anuncia um corte de 37% nas verbas destinadas à construção,
reforma e aparelhamento das escolas públicas de São Paulo, no mesmo período8. Além disso,
a polícia militar paulista deverá, a partir de 2014, operar com metas de redução da
criminalidade, com gratificações financeiras aos policiais que atingirem as cifras desejadas
(manutenção do número de roubos e furtos, e queda de 7% do número de homicídios para o
mesmo período de 2013)9, o que demonstra que o superinvestimento penal não é um
privilégio dos países desenvolvidos.
Dentre as principais consequências dessa política de tolerância zero, temos a saturação
dos equipamentos jurídico-penais, além do aumento do preconceito e discriminação para com
negros e pobres nas grandes metrópoles mundo afora. Em Nova York, por exemplo, 80% dos
jovens negros e latinos foram revistados ao menos uma vez pelas forças de ordem (idem).
Além disso, das 345 mil detenções ocorridas no ano de 1998, em Nova York, 18 mil foram
anuladas pelo procurador antes que a prisão acontecesse, e 140 mil outras foram declaradas
sem motivo pela corte (idem).
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No Brasil, em pesquisas realizadas pela Rede de Justiça Criminal10, constatou-se que a
maioria dos presos em flagrante tem entre 18 e 25 anos, e é negra ou parda (55%, enquanto a
representação dessa população na região sudeste, onde foi realizada a pesquisa, é de 35%),
demonstrando que nossas políticas penais e de segurança pública privilegiam determinada
parcela da população, em geral jovem, negra e pobre (Rede de Justiça Criminal/RJC, 2013).
Além disso, os pesquisadores revelaram que o patrulhamento em vias públicas é o que embasa
a política de segurança pública, em detrimento ao trabalho investigativo, o que, segundo
dados do Núcleo de Estudos da Violência/NEV-USP (2011) (citado por RJC (2013), favorece
ações seletivas, impulsionadas por preconceitos de classe e etnia. Em pesquisas realizadas
pela ARP (Associação pela Reforma Prisional) (2011) (citada por RJC (2013)), os autores
apontam que o flagrante aumenta significativamente a possibilidade do acusado sofrer
violência no ato da detenção, sobretudo se o acusado for negro.
Importante destacar que as características que os sistemas penais vão adquirindo na
contemporaneidade estão atravessadas pela conjuntura macro política, que compreende
dimensões teóricas, econômicas e políticas, na qual o neoliberalismo representa importante
vetor a ser analisado aqui. Entendido como um conjunto de medidas político-econômicas, o
neoliberalismo surge a partir do consenso de Washington como um conjunto de medidas
impostas pelos provedores de fundos internacionais como condição para que países
endividados recebam ajuda financeira. Em resumo, podemos afirmar que essas medidas visam
à diminuição do Estado de bem estar social, fortalecimento dos direitos do capital,
privatização, flexibilização do trabalho assalariado, entre outras (Wacquant, 1999).
É nesse contexto que encontramos as recentes políticas penais, munidas de uma
diversidade de estratégias de ação. O modo como o campo da segurança pública e da justiça
vem sendo pensado nas últimas décadas está, necessariamente, atravessado por esse pano de
fundo neoliberal. Para Wacquant (1999), a diminuição do Estado social é acompanhada do
10
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crescimento do que ele chama de Estado penal, com consequências tais como: crescimento
das populações prisionais; aumento do controle efetuado através de outras estratégias
(liberdade condicional, etc.); e aumento da indústria carcerária (com novas prisões, mais
funcionários, etc.), além dos já citados cortes em gastos sociais.
No Brasil, a gestão da miséria também se apresenta atravessa pelo controle penal,
Segundo Vera Malaguti Batista:
A história recente demonstrou que mesmo em governos “progressistas” e “de
esquerda” (como por exemplo e respectivamente Clinton e Lula), e mesmo com
índices de crescimento econômico, o recurso ao controle brutal dos pobres pelas
polícias, justiça e autoridades penitenciárias disparou como nunca, embora no Brasil, a
partir de 2008, a curva das taxas de encarceramento tenha apresentado uma discreta
diminuição (2012, p. 27)
Ainda assim, da década de 1990 pra cá, a população carcerária de nosso país cresceu
mais de 200%, passando de pouco mais de 150 mil em 1990 (Azevedo, 2009) para 550 mil
em 2012 (Infopen, 2012). Dentre os exemplos mais marcantes do modelo penal brasileiro de
gestão da miséria, está nossa política de combate às drogas, que intensifica o encarceramento,
principalmente de jovens negros, em geral dedicados ao comércio varejista de entorpecentes.
Dentre os presos de nosso país, aproximadamente 20% dos homens e 60% das mulheres
foram detidas pelo motivo de tráfico de entorpecentes (idem).
Nos últimos quinze anos, o crescimento da população carcerária mundial situou-se em
torno de 45% (nos países desenvolvidos), bastante inferior ao que ocorre nas Américas
(superior a 80%) (Pavarini, 2010). Embora seja difícil calcular quantas pessoas cumprem pena
em todo o mundo, Massimo Pavarini (2010) arrisca o número de aproximadamente 15
milhões, cumprindo pena legalmente nos diversos continentes do globo. Se somarmos com
aqueles que podem estar atrás das grades provisoriamente, o número pode chegar a 30
milhões, o que levou o autor a denominação de “grotesco carrossel”, fazendo alusão ao fato
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de que se todos esses presos fossem colocados de mãos dadas poderiam dar quase duas voltas
ao redor da Terra, numa espécie de “volta ao mundo penitenciária” (idem, p. 293-295).
Se analisarmos a prisão, tal como nos apresenta Loic Wacquant, percebemos que sua
estratégia de funcionamento se assemelha as ideias apresentadas pelo pensador Michel
Foucault. Apesar de centrar suas análises na perspectiva materialista e histórica da realidade,
admitindo a existência de uma luta de classes, Wacquant delimita claramente o controle
exercido pela prisão, ao marcar os corpos que por ela passam. Vejamos a questão do
tratamento penal destinado aos “delinquentes sexuais” (Wacquant, 2003, p. 123).
Segundo o autor, a partir da lei de Megan (nos Estados Unidos), se institucionaliza o
estigma sobre aqueles que cometem os chamados crimes sexuais. A partir de então, deve
haver uma notificação pública sobre a existência de alguém que seja egresso do sistema
prisional, e que tenha sido condenado por tais delitos. Muitas vezes, a notificação é feita pelo
próprio condenado, que deve comunicar escolas e a vizinhança. Por vezes deve usar adesivo
no carro ou vestimenta especifica que indique “quem” ele é (idem). Além disso, desde 1997,
nas feiras da Califórnia, a polícia disponibiliza um stand com computadores para que as
pessoas possam acessar e verificar se há delinquentes sexuais no bairro onde residem. Não é
rara a ocorrência de conflitos onde os ex-detentos são frequentemente insultados, humilhados
e obrigados a mudar de endereço. Muitos perdem moradia e emprego, ficam em situação de
vulnerabilidade e marginalidade, voltando pra cadeia, ou se matam. Configura-se assim, uma
eficaz e brutal estratégia de controle, já sinalizada por Foucault (2007), que marca através do
estigma os corpos e as subjetividades dos ex-presidiários, delimitando a partir de então o
circuito perverso pelo qual deverão transitar os criminosos: o circuito jurídico-penal. Há,
portanto, para aqueles que porventura saírem do cárcere, a produção de uma nova prisão. Sem
emprego, sem dinheiro, sem vida social “talvez eu devesse voltar para a prisão” (Wacquant,
2003, p.133).
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O principal efeito desse mecanismo incide sobre aqueles que já recomeçaram uma
nova vida, e se veem obrigados a se refugiarem na clandestinidade e ilegalidade. Assim, pode,
inclusive, aumentar os riscos de que os condenados voltem a cometer delitos. Tal estratégia
canaliza e amplia a animosidade contra os desviantes e delinquentes, favorecendo um modo
de expressão legítimo e até mesmo oficialmente encorajado. Além disso, mascara o fato que
tais iniciativas não tem o menor efeito sobre a redução da criminalidade (Wacquant, 2003).
Ao contrário, abre caminho para a vigilância punitiva das categorias sociais que inspiram
medo e insegurança. Em 1997, por exemplo, o estado do Kansas legalizou a reclusão em
hospital psiquiátrico por tempo indefinido de criminosos sexuais que tivessem alguma
anormalidade mental, mesmo depois de cumprida a pena (Wacquant, 2003). Segundo o autor,
assim como no caso dos psicopatas e pessoas em liberdade condicional, o Estado tende a
agravar o problema que deveria combater (idem), produzindo mais exclusão e violência. No
Brasil, atualmente são 3898 pessoas internadas em hospitais de custódia (Diniz, 2013), com
poucas chances de obterem liberdade. A necessidade de obter um laudo que comprove a
cessação de periculosidade tem provocado verdadeiras penas perpétuas para muitos
portadores de transtornos mentais. Só em Porto Alegre, no Instituto Psiquiátrico Forense
Maurício Cardoso, dos 66 casos de paciente que haviam cometidos crimes de menor potencial
ofensivo (lesão corporal e tentativa de furto, por exemplo) 14 estavam reclusos há mais de 20
anos, 2 há mais de 30 anos e 25 há mais de 10 anos de internação (Leite, 2010).
Assim, a demonstração da força punitiva contra determinados indivíduos tem o intuito
de reprimir a percepção de um Estado que falha quando o assunto é controlar o crime: “O
ânimo de condenar de forma severa os infratores compensa magicamente o fracasso de prover
segurança para a população como um todo” (Garland, 2012, p. 76).
Os exemplos trazidos acima ilustram o surgimento de uma nova penalogia (em
oposição ao que se chama de “velha penalogia”), onde as políticas e discursos no campo da
segurança pública não se pautam mais pela ideia de recuperação ou ressocialização do
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criminoso. A ideia, nessa nova penalogia, é poder gerir o crime, distribuindo e controlando os
criminosos, na medida em que se aumenta os dispositivos de controle (penas alternativas à
prisão), diminuindo a probabilidade de que uma pessoa em conflito com a lei venha a se
reinserir socialmente. A seguir, aprofundo o debate sobre essa e outras questões
contemporâneas.

3.4. Sistemas penais contemporâneos e os novos discursos no campo da segurança
pública.
Ao pretender discorrer sobre a prisão, é inevitável não pensar nos diferentes sistemas
penais, e o modo como estes vem se constituindo. A partir da década de 1960/70, o mundo
presenciou algumas mudanças no que concerne ao modo como lidamos com o crime. A prisão
deixa então de ser a peça fundamental, ou pelo menos a única forma de punir/lidar com as
transgressões às normas sociais.
Alguns autores situam que essa mudança ocorrida a partir do período supracitado teve
como característica um fortalecimento do caráter conservador das ideologias e práticas penais
(neoconservadorismo), aliado a um avanço do neoliberalismo (Feeley & Simon, 2012). Além
disso, tais autores situam que para além de novas estratégias penais, o que se vê é uma
mudança no discurso, objetivos e técnicas utilizadas no âmbito dos sistemas penais
contemporâneos, ao que convém denominar “nova penalogia” (idem, p. 19).
Enquanto a “antiga” penalogia situava seu campo de análise no indivíduo, com a
intenção de estabelecer a culpa, a nova penalogia está menos preocupada com
responsabilidade ou culpabilidade, diagnóstico ou intervenção (idem). “Preocupa-se com
técnicas para identificar, classificar ou gerenciar agrupamentos distinguidos por sua
periculosidade” (idem, p. 21).
Assim, tem-se um novo discurso: não mais o da descrição clínica ou moral do
indivíduo, mas uma linguagem atuarial de cálculos, probabilidades, distribuições estatísticas
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direcionadas à população (idem). Não temos mais, portanto, o sujeito perigoso, delinquente,
mas uma população, um grupo considerado perigoso ou de alto risco. Além disso, é possível
situar também um novo objeto: não mais a punição ou a reabilitação de sujeitos, mas
identificação e gerenciamento de grupos de difícil controle. Seu objetivo não é eliminar o
crime, mas torná-lo tolerável (idem).
Segundo os autores, o afastamento da tentativa de normalizar os infratores e a
aproximação de uma proposta de gerenciamento pode ser percebida na “decadência do
significado da reincidência” (p. 25). Se antes as altas taxas de reincidência era um critério
para se determinar o fracasso dos sistemas penais, hoje o elevado número de pessoas, em
liberdade condicional, que retornam à prisão representa o sucesso do livramento condicional
como uma estratégia de controle (idem).
Por fim, a nova penalogia implica também na invenção de novas técnicas. Se a ideia
não é mais recuperar/ressocializar11, o ideal é que se invista em “formas mais custo-eficientes
de custódia e controle e em novas tecnologias para identificar e classificar o risco” (idem, p.
27). Assim, os autores trazem o desenvolvimento de centros de custódia sem regalias e
confortos; sistemas de monitoramento eletrônico; campos de treinamento correcionais; e
técnicas estatísticas para determinar riscos e possível periculosidade (idem).
Tais estratégias não se colocam aqui com a missão de ressocializar, oferecer emprego,
etc. A ideia aqui é a da “detenção variável de acordo com o risco previsto” (idem, p.28). Os
autores exemplificam essas ideias a partir da teoria da incapacitação (Greenwood, 1982; More
et al., 1984, citados por Feeley & Simon, 2012). De acordo com esta teoria, a prisão não
proporciona nenhum tipo de reabilitação, mas pode deter o preso por algum tempo. Assim, ao
se redistribuir os presos na sociedade, segurando-os por um determinado tempo na prisão,
seria possível reduzir os efeitos dos delitos, sobretudo pela incapacitação do preso em se
reinserir na sociedade, facilitando seu controle pelos aparatos jurídico-policiais. Nesse
11

Na verdade nunca foi, tais objetivos serviam apenas como justificativa para o encarceramento. A partir de
agora, a ideia de ressocialização some, inclusive, dos discursos oficiais.
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sentido, a prisão oferece segurança máxima a um alto custo para aqueles presos de maior
periculosidade, e a suspensão condicional da pena oferece vigilância a baixo custo para
aqueles que representam menores riscos a sociedade (Feeley & Simon, 2012).
Além da expansão do alcance da sanção penal (já que agora não apenas o
encarceramento, mas o regime de suspensão condicional da pena e a liberdade condicional se
encarregam de expandir e redistribuir o encarceramento), a nova penalogia tem também como
característica o aumento do controle exercido sobre o uso e comércio das drogas, entendendo
que o enorme crescimento da população carcerária relacionada a essa questão representa não
tanto um controle individual, mas um mecanismo para classificar o indivíduo em um grupo de
risco (idem).
Outra característica presente em alguns sistemas penais contemporâneos é a redução
da definição de desvio, na medida em que se percebe como contraproducente a criminalização
de infrações menores, que passam a ser penalizadas de maneiras alternativas e menos custosas
(penas comunitárias, monetárias), além da descriminalização de alguns comportamentos que
anteriormente seriam punidos com rigor (Garland, 2012). A preocupação central, como já foi
dito, é a redução dos custos e aumento da “performance governamental”, que passa a ser
definida não mais por critérios como ressocialização/recuperação de presos, mas, sobretudo
por número de policiais nas ruas, número de chamadas de emergência processadas,
quantidade de horas que os detentos gastam em atividades laborais, etc. (Garland, 2012, pp.
71-73). No Brasil, os principais indicadores de produtividade da segurança pública dizem
respeito a quesitos como “ocorrências criminais e atividades de segurança pública”
(Ministério da Justiça, 2012), pautando metas no que diz respeito à redução de roubos, furtos,
crimes violentos, etc. As práticas de controle e vigilância continuam existindo, porém a um
custo bem mais baixo, e alcançando maior amplitude.
Ainda dentro das discussões acerca das estratégias contemporâneas de controle do
crime, autores como Garland (2012) apontam a recente tendência das agências estatais de
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focar suas ações nos efeitos do crime, muito mais do que em suas causas. Assim, a partir do
consenso criminológico, que imperou a partir das décadas de 1970/80, de que “nada
funciona”, o Estado passou a investir principalmente na melhor administração dos riscos e
recursos, redução do medo do crime e maior apoio às vítimas, em substituição às frustradas
tentativas de acabar com o crime (idem, p. 59).
Nesse contexto, Garland (2012, p. 63) situa o surgimento do que chama de “as novas
criminologias da vida cotidiana”. Para ele, há um conjunto de teorias que situam o crime fora
de uma dimensão patológica ou como sinal de anormalidade de determinados sujeitos
(criminosos), estando assim “inscrito nas rotinas da vida social e econômica contemporâneas”
(Garland, 2012, p. 63). Ao adotar tal perspectiva, as agências governamentais (em particular o
Reino Unido) tem reorientado suas ações, criando novas técnicas direcionadas ao controle do
crime. A ideia é deslocar o foco das ações e investimentos da polícia, tribunais, prisões, etc.,
para as organizações, equipamentos e indivíduos da sociedade civil, já que se reconhece a
limitada capacidade do Estado em lidar com essas questões. Assim, as ações são dirigidas não
aos infratores individuais, mas às vítimas em potencial, às situações vulneráveis presentes no
dia a dia, incentivando, por exemplo, o uso de cartões de crédito (ao invés de dinheiro),
melhorando a segurança de automóveis, alertando comerciantes sobre segurança, encorajando
as ações de vigilância comunitária, diminuindo com isso a oferta de oportunidades para ações
criminosas (idem).
Ao propor a ideia de que criminosos são oportunistas racionais, sem muita diferença
das vítimas, Garland nos apresenta uma “criminologia do si” que traz para o dia a dia das
pessoas comuns a questão da criminalidade, revelando o caráter contraditório dos sistemas
penais contemporâneos (Garland, 2012, p. 77). Por outro lado, Garland (2012) também situa o
surgimento de uma determinada “criminologia do outro [...], que representa os criminosos
como membros perigosos de distintos grupos raciais e sociais que possuem pequena
semelhança ‘conosco’” (Garland, 2012, p. 77).
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Enquanto aquela traz uma concepção de criminoso enquanto um homem situacional,
solapando a ideia de um Estado que deve prover segurança e bem estar a seus cidadãos,
deixando à esfera privada as possíveis soluções para a criminalidade; esta, por sua vez,
permite o incremento de punições mais severas, conseguindo enorme apoio popular a um
baixo custo (Garland, 1999). Garland conclui, portanto, que nos últimos trinta anos o que se
viu no Reino Unido foi uma estratégia governamental de responsabilização (de indivíduos,
organizações da sociedade civil, etc.), que se alinha perfeitamente às privatizações e redução
de gastos públicos, característica desse período (Garland, 2012), conforme sinalizou também
Wacquant (1999) ao refletir sobre a influência do neoliberalismo nas políticas e práticas
penais.
O resultado disso pode ser a transformação da “segurança” em um produto como outro
qualquer, que passaria a ser distribuído por forças de mercado, e não pelas necessidades e
iniciativas do Estado, o que certamente seria mais duramente sentido entre as camadas mais
pobres da população (justamente as que mais são afetadas pelo crime) (Garland, 2012). De
uma maneira geral, o que se vê é a decadência de um projeto de solidariedade que marcou o
século XX (pelo menos no nível do discurso) e a ascensão de “um projeto mais divisor,
excludente, de punição e polícia” (Garland, 2012, p. 85).
Finalizando esse tópico, é possível afirmar que embora tenhamos diferentes hipóteses
explicativas para o aumento das taxas de encarceramento, não é possível atribuir a uma ou
outra explicação o privilégio de desvendar e explicar esse fenômeno. Conforme salientado por
Pavarini (2010), a presença concomitante de diversos fatores que atravessam a questão
impede de apontar se, e como, cada uma das variáveis (aumento da criminalidade, maior
severidade das políticas penais, difusão do alarme social, etc.) influencia na questão do
encarceramento. Além disso, as teses que enveredam pelo paradigma da construção social
acabam por afirmar a presença hegemônica de alguns fatores econômicos, políticos e culturais
(produção de populações excedentes, etc.), que, embora sejam determinantes em alguns
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contextos, não o são em outros (idem). Para o autor, o mais importante a ser salientado nesse
debate é o fato de que “os modelos dominantes em política criminal penetram em toda parte,
como o hábito de beber Coca-Cola” (2010, p. 312). O crescimento da população carcerária no
mundo tem a ver sim com a gama de variáveis listadas. Mas, principalmente, o que Pavarini
ressalta em sua argumentação é que:
o aumento da criminalidade, a difusão da insegurança social, as práticas de exclusão
impostas pelo mercado, os novos processos de mobilidade determinados pela
globalização, a redução do Estado social, etc., são apenas os elementos através dos
quais - in primis na ‘capital’- constrói-se, impõe-se e, no final, difunde-se,
universalmente, uma nova filosofia moral, um determinado ponto de vista sobre o bem
e sobre o mal, sobre o lícito e sobre o ilícito, sobre o que merece inclusão ou exclusão
(Pavarini, 2010, p. 312).
Assim, importamos não apenas modelos e técnicas penais, mas toda uma filosofia,
uma concepção acerca do crime e do encarceramento, uma determinada cultura da punição.
Trata-se de uma expansão do discurso penal, produzindo uma colonização das subjetividades,
ávidas por castigo e prisão, enfim, a globalização da barbárie.

3.5 Sistema jurídico-penal brasileiro: importação de práticas e ideias à luz do jeitinho
brasileiro
Na América Latina, o desenvolvimento dos sistemas penais foi marcado pelas
condições sócio-políticas e econômicas dos países em questão, com forte caráter repressivo às
chamadas classes perigosas. Carranza (1992) (citado por Tórtima, 2011) assinala que há um
notável desequilíbrio entre os recursos destinados aos subsistemas policial, judicial e
penitenciário, com forte ênfase no primeiro. Além disso, há pouca credibilidade, por parte da
população, nas instâncias responsáveis pela resolução de conflitos (Tórtima, 2011).
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A implementação de sistemas jurídico-penais na América Latina e no Brasil seguiu os
modelos europeus e americanos12. Obviamente que algumas particularidades de nosso país,
fizeram com que tivéssemos características distintas em nosso processo de construção desses
modelos criminais. O fato de no Brasil nunca efetivamente ter se implantado um Estado de
bem-estar social, configura um importante pano de fundo para analisarmos as práticas que
aqui se desenvolveram.
No Brasil, antes mesmo de termos um Estado consolidado, já era comum a existência
de práticas punitivas operadas pela classe dominante, na casa do fazendeiro ou do proprietário
urbano, onde o tronco era o cenário principal de tais práticas, geralmente destinado aos
escravos (Tórtima, 2011). Em tempos coloniais, a repressão ficava a cargo das cadeias
públicas e do pelourinho. Além disso, antigas fortificações militares passaram a cumprir a
função de cárcere (idem), o que diz de uma importante (e perigosa) herança, não só em termos
de infraestrutura, mas talvez de uma cultura, de um modo de funcionamento bastante peculiar:
“Os calabouços como que se militarizavam ainda mais; e uma polícia, talvez nova, punha-se a
postos” (idem, p. 453).
Por volta de meados do século XIX, o Brasil já contava com um sistema penitenciário
mais ou menos estruturado, composto pelas casas de detenção (cuja função era selecionar e
classificar possíveis criminosos) e as casas de correção (o equivalente ao presídio nos dias de
hoje) (idem). Com o aumento e organização das “classes perigosas”, assim como dos conflitos
urbanos, há uma considerável ampliação do sistema repressivo. Assim o país caminha rumo à
implantação de um sistema prisional e, através da constituição de 1824, estipula as prisões

No caso americano, trata-se do “sistema da Pensilvânia”, cuja característica principal era o isolamento celular,
no mais absoluto silêncio, sem possibilidade de trabalho, e a única leitura permitida era a bíblia; e o “sistema de
Alburn” (Nova York), que era caracterizado pela adoção do trabalho durante o dia, e o completo silêncio durante
a noite (Tórtima, 2011). Na Europa, inúmeros países adotam o modelo prisional da Pensilvânia, com exceção da
Irlanda, que aperfeiçoou os dois sistemas em vigor nos EUA, propondo quatro fases: silêncio, trabalho diurno,
regimes prisionais mais brandos (onde era permitido ao preso conversar, andar por uma distância determinada,
etc.), e uma última fase onde era permitido ao detento viver em uma comunidade livre (em regime de liberdade
condicional), como forma de preparação para a liberdade definitiva (Oliveira, 2007).
12
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adaptadas ao trabalho e a separação dos réus. Além disso, o código criminal de 1830
regularizou a pena de trabalho e a prisão simples (Santos, 2006).
As primeiras prisões surgem no século XIX (a primeira, denominada Prisão de Aljube,
surge ainda em 1735, localizada no Rio de Janeiro), e eram caracterizadas pela enorme
precariedade de suas instalações (idem). Em 1880, as prisões na Corte do Império chegavam a
abrigar mais de dez mil detentos (idem). Em 1890 surge o Código Penal, estabelecendo novas
modalidades de punição: prisão celular, banimento, reclusão, prisão com trabalho obrigatório,
prisão disciplinar, interdição, suspeição, perda do emprego público e multa (idem).
Dentro do campo de forças da nascente modernidade, as prisões brasileiras do século
XIX não serviam apenas para punir criminosos, mas também para albergar ociosos, mendigos
e todos aqueles que por ventura não conseguissem obter seu próprio sustento (Santos, 2006).
É nesse contexto que começam a surgir as colônias penais agrícolas e os asilos, que na prática
eram muito mais um depósito de pessoas rejeitadas do modelo econômico-social da época, do
que qualquer outra coisa (idem). O código penal de 1890, por exemplo, estipulava a prisão
celular para aquelas pessoas que não provassem emprego fixo (Pedroso, 2015), numa clara
afirmação de um Estado penal direcionado às classes pauperizadas/marginalizadas.
No século XX, a prisão vai incorporando algumas variações, com intuito de melhor
controlar a população carcerária (Santos, 2006). Surgem assim, quatro tipos de prisão, de
acordo com os diferentes tipos de presos: contraventores, menores, processados, loucos e
mulheres.
As prisões das primeiras décadas do século XX caracterizavam-se por serem distantes
das cidades, em geral materializadas na forma de colônia agrícola, destinadas a ocultar a
marginalidade que pairava nas metrópoles, propiciando limpeza e ordenamento das mesmas
(idem). No ano de 1935 é aprovado o Código Penitenciário da República, que dava diretrizes
sobre todas as circunstâncias que envolviam o sujeito condenado pela justiça. Visando a
regeneração dos condenados, foram criados os sanatórios penais (para presos com
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tuberculose), seções especiais para os delinquentes leprosos, anexadas as colônias de leprosos,
e os sanatórios de toxicômanos, destinados ao encarceramento de alcoólatras e viciados em
geral (idem). Após novas reformulações, institui-se o Código Penal de 1940, que introduz a
progressão de regime, a individualização da pena, reclusão máxima de trinta anos e multa.
Alguns anos mais tarde, uma reformulação deu origem a um novo código penal, em 1969, que
determinava a pena de morte, prisão perpétua e redução das garantias processuais (Silva,
2009).
A demora para a entrada em vigência do supracitado código fez com que ele nunca
saísse do papel (idem). Assim, em 1984 o governo brasileiro aprova a Lei de Execução Penal,
documento que orienta o cumprimento das penas em nosso país. A LEP, como é mais
conhecida, traz regulamentações quanto aos direitos dos presos à assistência à saúde, jurídica,
material e religiosa. Apesar do ideal reabilitador, que era atribuído às prisões, estar em franca
decadência na maior parte do mundo, no Brasil tal perspectiva ganha força, sobretudo no
período de redemocratização do país (Silvestre, 2012).
Partindo para uma análise mais recente, a partir da década de 1990, é possível afirmar
que nosso país passou por um intenso apelo às punições, sobretudo apoiado pelos dispositivos
midiáticos, que exibiam continuamente crimes violentos em seus noticiários (Fonseca, 2012).
Na sequência dos acontecimentos, tivemos a aprovação da lei 8.072 que oferecia medidas
muito mais severas aos chamados crimes hediondos, o que não alterou as taxas de
criminalidade do país (idem).
Além disso, medidas mais severas foram adotadas em relação ao crime organizado,
que passou, por exemplo, a não mais contar com o benefício da liberdade provisória (idem).
Outros exemplos podem ser citados como é o caso da Lei dos Crimes Ambientais e o Código
de Trânsito brasileiro, que a partir da última década passou a estipular responsabilidades
penais para os “infratores” (idem). Mister destacar também o surgimento da nova Lei de
drogas no Brasil e seus efeitos em nosso sistema penal. A lei 11.343, de 2006, prevê que
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usuários de substâncias ilícitas sejam isentos da pena de prisão e passem a cumprir com
outros tipos de medida (serviços comunitários, tratamento de saúde, etc.). Porém, o que a
princípio significaria um grande avanço em nossa legislação (podendo produzir a redução da
população carcerária, por exemplo) tem seu funcionamento atravessado por lógicas e práticas
institucionais, que fazem com que seu efeito seja exatamente o oposto. A análise que é
possível fazer sobre a realidade de nosso sistema prisional é a de que, a partir da década de
1990, entra em vigor em nosso país uma nova racionalidade no campo da política
penitenciária, caracterizada principalmente pela expansão física e interiorização desse
sistema, além do aumento exorbitante da população encarcerada (Silvestre, 2012).
Pesquisas realizadas por Veríssimo (2010) apontam que o número de casos de uso de
drogas levados à justiça caiu drasticamente, o que levanta a hipótese de certo desinteresse da
justiça nesses casos, e o fato de que os mesmos continuam sendo resolvidos em outras esferas
(pela polícia militar, por exemplo), de maneira informal. Além disso, e mais grave, há o fato
de que muitos casos de uso de drogas têm sido tratado como tráfico, já que não há critérios
claros de definição deste, quanto a quantidade de droga portada (idem). Em 2006, no Rio de
Janeiro, das 178 pessoas condenadas por tráfico, 14 possuíam no momento da prisão até 10
gramas de maconha, e 75 possuíam menos de 100 gramas (idem), o que demonstra a tênue
linha que separa o crime de tráfico do uso recreativo de substâncias ilícitas, e que permite a
expansão do poder policial e penal do Estado brasileiro.
Ainda refletindo com Veríssimo (2010), para termos uma ideia da capacidade desse
poder policial e penal, é preciso lembrar que a ação policial nas ruas das cidades brasileiras
tem a incrível capacidade de infringir penas informais (e quase sempre ilegais) aos suspeitos,
perigosos e usuários de drogas. Tais penas, segundo Veríssimo (2010), podem variar de uma
simples “bronca”, “lição de moral”, até a execução do usuário, passando pela extorsão e surra
(idem, p. 333). No caso de usuários de crack, “a pena preferencial é quebrar um braço (ou
mesmo os dois) do usuário” (idem, p. 340).
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Nessa mesma direção, Rebeque, Jagel e Bicalho, ao refletirem sobre o uso do
“Caveirão” (veículo blindado utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em incursões
nas favelas), afirmam que tal estratégia adotada pelas forças de segurança tende a produzir
mais violência, fomentando “guerrilha urbana” (2008, p. 422).
Por fim, vale lembrar a constituição do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que
tornou mais rigorosa as condições de cumprimento de pena (Marcão, 2004; Busato, 2005,
citado por Fonseca, 2012). Funcionários de penitenciárias podem impor o RDD sempre que
um preso for considerado um risco para o estabelecimento. Nesse regime, durante até um ano
o preso ficará em uma cela individual, com direito a apenas duas horas de banho de sol diárias
e os momentos de visita estarão sujeitos à intensa vigilância (com a participação de apenas
dois visitantes adultos) (Fonseca, 2012).
Tal conjuntura sinaliza para o surgimento, no Brasil, de políticas criminais mais
repressivas, carregadas simbolicamente, cujo resultado mais visível é a segregação e exclusão,
substituindo as estratégias de bem-estar penal (Fonseca, 2012). Segundo os dados do Infopen
(2012), o Brasil apresenta aproximadamente 550 mil detentos (sendo aproximadamente 500
mil presos do sexo masculino e 50 mil do sexo feminino). No final dos anos 1990 esse
número era de aproximadamente 150 mil presos (Azevedo, 2009), o que revela o exorbitante
crescimento da população penitenciária em nosso país nos últimos vinte anos. Além disso,
desses 550 mil presos em nosso país, aproximadamente 200 mil são presos provisórios
(Infopen, 2012), o que sinaliza para um possível uso desmedido (e com fins de controle
social) da prática da prisão provisória no Brasil.
Os dados do Infopen referentes ao ano de 2009 revelam também que, no caso dos
homens, o principal motivo da prisão é roubo e furto (juntos somam 45%), seguido de tráfico
de entorpecentes (20%) e homicídio (12%). Já no que diz respeito às mulheres presas o a
situação muda um pouco, já que aproximadamente 60% das mulheres presas em nosso país
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respondem pelo crime de tráfico de entorpecentes, seguido de furto (9%) e homicídio (7%)
(Infopen, 2012).

Tabela 1: Tipificação criminal por sexo, da população prisional do Brasil.

Motivo

Homens

Mulheres

Homicídio

12%

7%

Entorpecentes

20%

59%

Furto

16%

9%

Latrocínio

3%

2%

Estelionato

1%

2%

Costumes

5%

1%

Estatuto do

6%

2%

Roubo

29%

11%

Receptação

3%

1%

Outros

5%

6%

Total

100%

100%

desarmamanento

Fonte: Infopen (2012).

Do total de presos no Brasil, 32% tem entre 18 e 24 anos, 27% tem entre 25 e 29 anos,
18% tem entre 30 e 34 anos, 15% tem entre 35 e 45 anos, 6% tem entre 46 e 60 anos e apenas
1% tem acima de 60 anos (1% dos presos não informou sua idade quando foi realizada a
pesquisa) (idem). Com relação à escolaridade temos as seguintes percentagens: 14,35% são
alfabetizados, 44,76% possuem o ensino fundamental incompleto, 12,02% possuem o ensino
fundamental completo, 9,36% o ensino médio incompleto, 6,81% o ensino médio completo,
0,9% o ensino superior incompleto, 0,43% o ensino superior completo, menos de 0,1% nível
acima do superior completo (3,14% não informaram a escolaridade) (idem).
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Tabela 2: Faixa etária de presos do sistema prisional brasileiro.

Faixa etária (anos)

Percentagem de presos

18 a 24

32%

25 a 29

27%

30 a 34

18%

35 a 45

15%

46 a 60

6%

Acima de 60

1%

Não informou

1%
Fonte: Infopen (2012).

Tabela 3: Escolaridade dos presos do sistema prisional brasileiro.

Escolaridade

Percentagem de presos

Alfabetizado

14,35

Ensino fundamental incompleto

44,76

Ensino fundamental completo

12,02

Ensino médio incompleto

9,36

Ensino médio completo

6,81

Ensino superior incompleto

0,9

Ensino superior completo

0,43

Acima do ensino superior

0,1

Não informou

3,14
Fonte: Infopen (2012).

Quanto à cor da pele, temos que 39,94% declaram ter cor da pele branca; 17,22%
negra; 40,85% parda; 0,65% amarela; 0,16% indígenas e 1,18% relacionaram outras
cores/etnias (Brasil, 2009). Os dados acima nos mostram que, juntos, negros e pardos somam
mais de 58% dos presos no Brasil.
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Tabela 4: cor da pele dos presos do sistema prisional brasileiro.

Cor da pele

Percentagem de presos

Branca

39,94%

Negra

17,22%

Parda

40,85%

Amarela

0,65%

Indígena

0,16

Outra

1,18
Fonte: Brasil (2009).

Segundo dados do Center for Prison Studies do King’s College de Londres (citado por
Anitua, 2010), o Brasil possui uma taxa de encarceramento de 220 presos por 100 mil
habitantes, ficando na quarta colocação em toda a América Latina (na frente do Brasil temos:
Belize (468 presos por 100 mil habitantes), Panamá (345) e Chile (293)). Embora ainda
estejamos distantes das taxas presentes em países como EUA (762 presos por 100 mil
habitantes) e Rússia (635), o aumento da população carcerária no Brasil (entre 1992 e 2007)
foi maior, na média e em geral, do que o registrado nos EUA (idem). Com um incremento de
269% de sua população prisional, o Brasil lidera o ranking, para esse quesito, entre os países
da América Latina, o que nos leva a pensar que o discurso punitivo dos EUA esteja chegando
por aqui, não apenas como discurso, mas também através das práticas de encarceramento
(idem). Nesse sentido, a América Latina vem sendo pensada como uma grande “instituição de
sequestro”, segundo análise do grande criminólogo Raul Zaffaroni, sobretudo quando se trata
de setores mais pauperizados da população (idem, p. 68).
Apesar do crescimento da população carcerária em nosso país, a infraestrutura do
sistema penitenciário nacional não acompanhou o mesmo ritmo, o que tem produzido
condições degradantes para os apenados: celas superlotadas, infraestrutura inadequada, um
processo de ressocialização ineficaz (Marques, et al. 2012), além de um ambiente insalubre e
uma alimentação de má qualidade (Fonseca et al., 2012).
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No que diz respeito às prisões brasileiras, há uma consonância de discursos quanto aos
efeitos maléficos da segregação. Segundo Silva (1997), o processo de aprisionamento produz
institucionalização e estigmatização dos sujeitos, além de sentimentos de inferioridade e baixa
autoestima. De acordo com a lei de execução penal (LEP), o sistema penitenciário deve ter
um papel ressocializador para o apenado: “Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado” (Brasil, 2010, s/p). Apesar das diretrizes
legais, tal perspectiva cada vez mais vai ficando de lado, em virtude do desejo crescente de
punição e castigo para com aqueles que infringem a lei (Mendonça Filho, 2005).
Segundo Carvalho Filho (2005), o índice de reincidência entre aqueles que conseguem
a liberdade é de aproximadamente 80%, o que coloca em xeque a dita função
ressocializadora, burocraticamente atribuída ao sistema prisional. Ao contrário, a prisão não
diminui a criminalidade, não traz segurança para a população e nem mantém a ordem social.
Ao invés disso, age enquanto espaço multiplicador da violência social, produzindo cada vez
mais indivíduos criminosos (Vargas, 2006). Para Cunha (2010), a prisão se configura
enquanto aparelho administrativo do Estado, com a função reeducar e ressocializar os
sujeitos. Assim, os presídios funcionam como espaços de legitimação da política de controle e
repressão dos desviantes, operada pelo Estado: “Para a sociedade as prisões estão legitimadas
como espaço pedagógico necessário de punição e de proteção a sua própria segurança e
sobrevivência” (p. 172). O que, como já foi dito, não acontece. Invariavelmente produzem-se
mais crimes, mais exclusão e desigualdade social.
O processo de encarceramento também é produtor de novas subjetividades, ao
produzir sujeitos institucionalizados, através das inúmeras tecnologias de poder que produzem
mortificações, privações e violências cotidianas (Vargas, 2006). Nesse sentido, é possível
afirmar que a prisão produz transformações nos sujeitos, seus modos de vida e maneiras de
sentir e pensar o mundo. Para Tavares e Menandro (2008), os processos de subjetivação em
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funcionamento no sistema prisional, produzem modos de vida marcados pelo sentimento de
fracasso, produzindo sofrimento e culpa: “olhar baixo, ombros caídos, postura de derrotado e
choro contido” (p. 346). O estigma atribuído ao preso ou presa, muitas vezes é também
atribuído ao seu familiar, que também passa a ser vistos como perigosos. Além disso, em
inúmeros casos, é a família quem supre diversas necessidades (jurídicas, sociais e de saúde)
dos presos, exercendo uma função que deveria ser do Estado (Jardim, 2010).
De acordo com Lola Aniyar de Castro, importante criminóloga venezuelana, dentre os
problemas ocasionados pelo cárcere está a redução do apetite sexual, descalcificação dos
ossos em 39%, a secreção de cortisona desce a um terço do normal, e a diminuição no ritmo
das palpitações cardíacas (Castro, 2010). Ainda de acordo com a autora, a ausência de tempo,
aliada a outros fatores, “mina e destrói o sistema imunológico e gera transtornos físicos e
psíquicos imprevisíveis”, constituindo assim “um universo de tortura que é pior do que a pena
de morte” (Castro, 2010, p. 99).
Além dos inúmeros problemas já citados referentes às prisões brasileiras (e latinoamericanas), podemos mencionar ainda os casos de lesões, torturas e mortes (incluindo aqui
os casos de suicídio) em prisões (Anitua, 2010). Em um estudo patrocinado pelo Instituto
Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do delito e o Tratamento do
Delinquente (INLANUD) (citado por Anitua, 2010) “chegou-se a conclusão que as mortes por
homicídios ocorrem numa relação 25 vezes mais alta do que na vida em liberdade, e que o
número de mortes por suicídio é pelo menos oito vezes mais elevado” (idem, p. 81). Vale
salientar que o estudo foi realizado em um sistema penitenciário considerado na época como o
de menor violência da região, na Costa Rica, em um período de baixa superpopulação (19791988) (idem).
Na tentativa de melhorar o sistema prisional, o governo brasileiro tem seguido as
recentes tendências internacionais e modificado o modelo de gestão prisional. A partir de
2004, o governo através da Lei 11.079/04 permite o investimento privado no sistema
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penitenciário, como forma de amenizar o impacto nas contas públicas. A iniciativa privada
seria responsável pela execução de todo o projeto, da infraestrutura até o financiamento.
A privatização do sistema penitenciário pode seguir o modelo americano, no qual a
iniciativa privada fica responsável pelo preso até o final do cumprimento da pena ou seguir a
linha de operada pela França, onde o Estado partilha responsabilidades, ficando a cargo deste
as decisões quanto ao cumprimento da pena dos detentos (Paula, 2010). No Brasil, a primeira
experiência desse tipo aconteceu com a penitenciária Industrial de Guarapuava, no Paraná, em
1999 (Cabral & Azevedo, 2012). No final de 2009 já eram onze unidades sob operação de
empresas privadas no país, abrigando cerca de 1% da população prisional do país (idem). Os
defensores da parceria público-privado na administração de unidades prisionais argumentam
que tal iniciativa é importante pelos seguintes motivos: falta de recursos públicos; aumento da
violência e da criminalidade; e incapacidade administrativa do Estado (Paula, 2010). Dentre
as críticas à iniciativa privada no sistema prisional brasileiro, está o fato de que pode haver
também uma terceirização na responsabilidade pela aplicação da pena, que é um dever do
Estado, possibilidade de trabalho escravo, danos corporais, dificuldades na fiscalização do
cumprimento da pena, dentre outras (Paula, 2010). Porém, pouco se sabe sobre o desempenho
das prisões operadas dentro da modalidade privada de administração (Cabral & Azevedo,
2012).
Em um estudo comparativo, Cabral e Azevedo (2012) avaliaram o desempenho de
duas prisões baianas, uma regida pela governança pública tradicional (Conjunto Penal de
Teixeira de Freitas (CPTF)) e outra operada na modalidade de terceirização de serviços
(Conjunto Penal de Valença (CPV), ambas de segurança máxima, de mesmo tamanho e perfil
arquitetônico, localizadas no interior da Bahia. Os resultados apontam que a estrutura privada
de governança apresenta resultados superiores em termos administrativos, de ordem e
segurança, e de serviços prestados aos internos: a prisão pública possui taxas de absenteísmo
entre os funcionários 20% maiores (apesar de possuir os melhores salários), nenhuma fuga ou
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tentativa foi registrada no CPV, enquanto aconteceram, respectivamente, 8 e 25 no CPTF
(idem). Além disso, o CPV possui um ambiente interno menos violento, e oferece maior
número de atendimentos médicos, psicológicos e, principalmente, jurídicos (idem).
Embora os resultados numéricos sejam positivos, não é possível ainda afirmar que se
trate de um modelo ideal de gestão. Os autores advertem, por exemplo, que o contrato
assinado entre a operadora privada e o governo prevê um valor fixo a ser pago por este pela
custódia de 268 presos, o que justifica o enorme esforço dispendido pela empresa, com a
contratação de advogados, visando oferecer assistência jurídica aos detentos, o que facilitaria
a concessão de benefícios tais como liberdade condicional, relaxamento de prisão, etc., o que
aumenta a margem de lucro. Apesar disso, a pesquisa apontou que a gestão privada possui
uma maior capacidade de tomada de decisões, além de investir mais em monitoramento dos
empregados e cumprimento contratual, o que aumenta seus indicadores de desempenho,
revelando possíveis estratégias para a gestão prisional (idem).
Outra tendência recente no sistema prisional brasileiro é o método da Associação de
Proteção aos Condenados (APAC). Tendo início em 1972, em São José dos Campos, o
método APAC propõe o cumprimento de pena em um espaço onde não há grades, nem a
clássica arquitetura prisional com muros altos, cerca eletrificada, etc. (Sá, 2012). A proposta
da APAC é de humanização do cumprimento da pena, aliada à perspectiva da evangelização
do recluso. Assim, para cumprir pena em um espaço nos moldes da APAC o preso deve
aceitar determinados preceitos religiosos. Além disso, outros princípios compõem as regras
do método APAC: participação da comunidade na dinâmica institucional; trabalho, enquanto
proposta de recuperação dos reclusos; trabalho voluntário para aqueles que administram a
unidade; valorização da família; entre outros (Sá, 2012).
Apesar de contar com mais de cem unidades, no Brasil e no mundo, baixo índice de
reincidência entre os egressos (aproximadamente 15%, ao contrário dos 80% em se tratando
de unidades prisionais comuns (CNJ, 2013)), o método APAC é passível de críticas pela
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obrigatoriedade da adoção de preceitos religiosos e do trabalho obrigatório no dia-a-dia do
preso. Certamente esses não são os únicos pontos questionáveis do método APAC, mas
suficientes para apontar que tal proposta pode funcionar para alguns sujeitos, mas tem
dificuldade de se efetivar para uma grande maioria (pelos modos de vida e subcultura
presentes na população prisional brasileira), o que, talvez, inviabilize sua operacionalização
enquanto política pública.
Ainda com relação às recentes mudanças operadas no sistema prisional brasileiro, o
ano de 1995 marca a chegada da chamada “justiça restaurativa”, a partir da Lei 9.099, que
propõe a existência dos Juizados Especiais Criminais, encarregados de julgar de uma maneira
mais amena os crimes de menor potencial ofensivo, reduzindo o número de processos
julgados nas varas criminais comuns (Fonseca, 2012). A ideia aqui é evitar a pena de prisão,
optando pelo cumprimento de medidas em meio aberto, tendo na prestação de serviços
comunitários o seu carro chefe.
Assim como o Brasil, diversos outros países fazem uso de medidas reparatórias
durante o processo penal (Venezuela, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai,
entre outros) (Malaguera & Garrido, 2009). O uso de medidas reparatórias se encontra
vinculado a instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos tais como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos (idem).
Apesar de essa medida significar uma justiça mais leniente, além de favorecer os
interesses das vítimas durante os processos, Fonseca (2012) argumenta que há também o
estabelecimento de uma rede de controle mais ampla sobre os segmentos da população
considerados problemáticos. Nessa direção, o autor situa ainda o surgimento da polícia
comunitária, ou de bairro, que apesar de estabelecer uma maior proximidade com membros de
uma comunidade (definindo prioridades, por exemplo) aumenta também as possibilidades de
controle sobre os segmentos mais pobres da população (idem), além de, muitas vezes,

83

aumentar o número de vítimas nesses segmentos pelo uso da força policial, já que esta não
está sujeita a um controle eficiente (Pinheiro, 1997, citado por Fonseca, 2012).
Nesse sentido, é possível compreender as políticas de segurança pública brasileiras
sintonizadas com a tendência internacional apresentada por Feeley e Simon (2012) de
expansão dos tentáculos da justiça, materializados nas diversas alternativas penais e diferentes
formas de controle do crime. Na mesma direção, Carvalho sinaliza que os substitutos penais
(que em tese poderiam significar uma estratégia de desencarceramento no Brasil) não rompem
com a lógica punitivista, ao contrário “atua como elemento de reprodução e de relegitimação
da lógica do encarceramento”, já que reduz a potência dos discursos anti-cárcere em nome de
outras alternativas (Carvalho, 2010, p. 155). Ainda segundo o autor, as taxas de
encarceramento (e as de penas e medidas alternativas) vêm crescendo desde 1995, de maneira
gradual e constante, o que confirma a tese defendida. Em 1995 tínhamos aproximadamente
150 mil pessoas encarceradas, enquanto o número de pessoas que cumpria algum tipo de
medida alternativa girava em torno de 80,4 mil; já em 2008 esse número se aproxima dos 500
mil, mas o encarceramento também acompanha esse crescimento e temos no mesmo ano
aproximadamente 440 mil pessoas atrás das grades (Carvalho, 2010). Seguimos, portanto,
com a lógica da expansão do direito penal como solução para problemas sociais (Azevedo,
2009).
Nesse sentido, é possível definir a contemporaneidade como um período atravessado
por linhas de forças e discursos aparentemente contraditórios. No contexto penal, trata-se de
um período marcado pela contraditoriedade e volatilidade das práticas e políticas, já que estas
se modificam rapidamente, de acordo com os governos e momentos políticos em questão
(O’Malley, 2012).
No Brasil, ganha destaque a brutalidade da crescente estratégia de encarceramento
contemporâneo, apesar dos inexpressivos resultados que isso produz na redução da
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criminalidade urbana. Além disso, temos dispositivos midiáticos que produzem um
“populismo punitivo” direcionado para a parcela da população que historicamente se
constituiu como a clientela de nossos sistemas penais, já que vulnerabilizada pela economia
de mercado (Batista, 2009, p. 31). Segundo a autora
é ela [a mídia] quem dispõe da maior concentração de poder penal. No caso brasileiro,
em que há um monopólio de audiência, é a matéria de um certo telejornal de hoje que
pautará amanhã a ação da polícia, do Ministério Público e do sistema como um todo
(Batista, 2006, p. 257).
Ainda segundo Vera Malaguti Batista:
Na discussão sobre a questão criminal no Brasil de hoje, não importa que o
extermínio, a violência contra os moradores de favelas e os sem-terra, a tortura e o
isolamento nas prisões não tenha nenhum efeito sobre as condições reais de segurança.
Não importa que quanto mais prendemos, torturamos e matamos não melhore em nada
a situação dos nossos jardins cercados, a brutalidade e o extermínio fazem sentido por
si; trata-se de um engajamento subjetivo à barbárie. É por isso que a criminologia do
senso comum vai precisar de filósofos, psicanalistas, antropólogos e sociólogos que
destilem emoções baratas. O importante é que a população não se identifique e não se
compadeça da face mestiça e pobre da questão criminal no Brasil contemporâneo
(Batista, 2009, p. 33).
A autora mostra ainda a herança escravocrata de nossos sistemas penais,
demonstrando como o autoritarismo policial tem sua matriz ainda no Brasil Império, e mesmo
no Brasil República, a partir de nosso embrionário sistema penal, sempre disposto a
encarcerar e reprimir negros e pobres (Batista, 2001). Em nosso momento atual, tal
perspectiva se materializa na política de combate às drogas, que tem como resultado mais
palpável a criminalização da juventude pobre como parte de “um processo histórico de
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barbarização da periferia na expansão do capitalismo” (Batista, 2006). Além disso, é possível
citar como efeito de nossas políticas penais:
a expansão da prisão, sua teia ampliada de justiças alternativas, terapêuticas,
restauradoras, a vigilância reticular, o controle a céu aberto, a transformação das
periferias em campos e principalmente a fascistização das relações sociais e a
inculcação subjetiva do desejo de punir (Batista, 2012, p. 317)
A conjuntura neoliberal aliada a uma determinada cultura policial e prisional norte
americana produziu em nosso país “um embaçamento e um limite dramático à discussão da
‘questão criminal’ e da questão penitenciária” (Batista, 2010, p.31). Segundo a autora, foram
esses limites que permitiram o que ela chama de
‘adesão subjetiva à barbárie’, que produz a escalada do Estado policial em todas as
suas facetas sombrias: números astronômicos de execuções policiais disfarçadas de
autos de resistência, uso da prisão preventiva como pena infamemente antecipada,
aumento das teias de vigilância e de invasões à privacidade, escárnio das garantias e
da defesa, como se fossem embaraços antiéticos à busca da segurança pública (idem,
p.31)
Embora tais medidas não tenham o menor efeito na promoção de algum tipo de
segurança pública, permite produzir um “senso comum criminológico” (idem, p. 31),
apoiando e exaltando o castigo enquanto solução para nossa conflitividade social (idem).
Consoante às observações de Vera Malaguti Batista, Nilo Batista traça também
algumas características do atual momento de nossos sistemas penais. Segundo ele, além de
um novo e importante papel atribuído a mídia na articulação do discurso do controle social
penal, vivemos um momento de hipercriminalização (sobretudo de comportamentos de pouco
potencial ofensivo) e neutralização de sujeitos através da pena de prisão (que abandona o
ideal ressocializador) (Batista, 2001).
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Para além de um mecanismo de controle da população pobre e perigosa, o sistema
prisional brasileiro se configura enquanto importante dispositivo, que atua a partir de linhas
de força diversas, cumprindo também diferentes funções. A seguir, discorro sobre essas e
outras características da prisão na contemporaneidade, fazendo uma breve análise da realidade
local.

3.6 O sistema prisional do Rio Grande do Norte e o Presídio Estadual de Parnamirim
(PEP)
Historicamente, o sistema prisional norte-riograndense é marcado pela violência e
violação dos direitos da população prisional. Tendo seu início com a Casa de Câmara e
Cadeia, em meados do século XVIII, o sistema prisional do nosso estado avança na
construção de estabelecimentos prisionais, sempre marcados pelas condições degradantes de
suas instalações (Brandão, 2011). Em substituição a antiga Casa de Câmara e Cadeia, é
construída, em 1911, na capital potiguar a Casa de Detenção de Petrópolis (hoje, Centro de
Turismo da Natal) (idem). Apenas em 1968 é inaugurado o então a penitenciária João Chaves,
mais conhecido como “Caldeirão do Diabo”, pelos constantes homicídios, tortura de presos lá
custodiados, e pelas péssimas condições de encarceramento (idem, p. 57). Já na década de
1990, tem início o processo de desativação da penitenciária e construção de outras unidades
prisionais mais modernas (Presídio de Alcaçuz e Presídio Estadual de Parnamirim (PEP))
(idem).
Analisando a realidade do sistema prisional potiguar, não é difícil perceber as linhas
de força contemporâneas em ação no nosso contexto local. No Rio Grande do Norte temos
trinta unidades prisionais, sob administração da coordenadoria de administração penitenciária,
albergando mais de seis mil presos, sob custódia de aproximadamente 903 agentes
penitenciários. Apenas um quarto desse número cumpre penas em presídios, a maioria é
custodiada em delegacias, cadeias públicas ou centros provisórios (idem). Com uma taxa de
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encarceramento de 195,15 presos por 100 mil habitantes, temos acompanhado o restante do
Brasil nesse quesito (idem).

3.6.1 O PEP: alguns analisadores do sistema prisional do Rio Grande do Norte
O presídio investigado (PEP) conta com uma unidade de saúde, composta por médico,
odontólogo, enfermeira e técnicos de enfermagem. Apesar de haver certa uniformidade
quanto ao funcionamento das unidades prisionais, cada uma delas adquire características
próprias, peculiaridades que vão ditando o funcionamento, muito além daquilo que está
prescrito enquanto norma institucional.
Na unidade prisional visitada durante esse processo de pesquisa, determinadas
características chamam atenção. A prisão abriga aproximadamente 520 presos, divididos em
dois pavilhões. No pavilhão 1, uma subdivisão (primeiro andar e térreo) divide os “ladrões”
(termo usado pelos AP) comuns dos “maníacos” (termo utilizado pelos AP para designar
presos condenados por crimes sexuais). Estes só têm direito ao banho de sol uma vez por
semana, durante duas horas. No restante dos dias estão limitados aos corredores do pavilhão,
localizado logo a frente de suas celas (espaço de pouco mais de um metro de largura por vinte
de comprimento). Já no Pavilhão 2 a mesma subdivisão se faz presente, porém organizando
presos de outra categoria: No piso superior (celas mais arejadas e limpas) estão os presos de
maior poder aquisitivo: grandes traficantes, ladrões de banco, etc. No piso inferior estão os
presos condenados por crimes menores, em geral com recursos financeiros mais escassos.
Além desses espaços, há um outro componente dessa estranha arquitetura: A chapa. A
chapa consiste em um pequeno espaço, com quatro celas, que cumprem uma dupla função na
prisão. A chapa do pavilhão 1 (mais conhecida como chapa do “1”), é direcionada às sanções
disciplinares, aos presos que porventura burlarem as normas e a disciplina carcerária. Já o
espaço (idêntico à chapa do pavilhão 1) que seria destinado ao pavilhão 2, cumpre a função de
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moradia para os presos que foram expulsos dos outros pavilhões (por motivos diversos),
motivo pelo qual leva o nome de ala dos “renegados”.
A partir disso, trazemos três analisadores para pensar a referida prisão e seu lugar na
contemporaneidade. Três híbridos que vão revelando discursos, práticas, linhas de forças
importantes para compreender nosso local de pesquisa: o híbrido “prisão-albergue”, o híbrido
“prisão-abrigo” e o híbrido “prisão-masmorra”. Os analisadores, na perspectiva da análise
institucional, tem o poder de revelar, expor determinadas linhas de força em um dado
contexto, em outras palavras, é o analisador quem realiza a análise (Lourau, 1993; 1995).
Nessa direção, os analisadores escolhidos revelam diferentes funções e discursos assumidos
pela prisão em nossos dias, mas que não figuram como discurso oficial.
A ideia de associar esses diferentes analisadores à ideia de hibridismo diz de um dos
fenômenos visíveis na contemporaneidade que é a mescla de discursos e práticas diversas,
muitas vezes contraditórios, enquanto características desses dispositivos analisados. Assim, a
prisão, figura clássica de um discurso e prática moderna, se associa à práticas e funções
pertencentes a diferentes matrizes discursivo-temporais. Cada híbrido apresentado mescla
práticas, discursos e funções distintas, servindo de analisador de nosso sistema penal. Vamos
a cada uma deles.

3.6.2 O híbrido prisão-albergue
O PEP é frequentemente conhecido, por parte dos presos e familiares, como um dos
melhores presídios para ser habitado. Os relatos são de que a comida é boa, o banho de sol
dura nove horas diárias, é permitida a entrada de alimentos pelos familiares, não há tortura
(em excesso) por parte dos funcionários e, além disso, a grande maioria dos presos possui
celulares e o uso de drogas é comum no interior da prisão (dentre outras regalias como
televisão nas celas, ventiladores, aquecedor de água, etc.). Assim como as hospedarias que
conhecemos, as possibilidades de habitar o albergue variam de acordo com o tipo de cliente:
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para os presos mais abastados (chefes do tráfico, assaltantes de banco, membros de quadrilhas
de roubos de veículos, etc.), celas ventiladas (já que se localizam no piso superior) pintadas,
com poucos presos. Uma boa “moradia”, pode chegar a R$ 1.500,00, dinheiro pago a
determinados presos que, a partir da hierarquia local, detém o controle sobre celas e
pavilhões. Para aqueles que não possuem tantas condições, celas lotadas, com poucas
condições de salubridade, o que não difere, muitas vezes, das condições de moradia nos locais
de origem dos detentos, já que a grande maioria residia em bairros periféricos da grande
Natal.

Foto 9: Pátio interno do pavilhão 2, destinado ao banho de sol dos detentos.
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Foto 10: refeitório do pavilhão 1. Ao fundo, a quadra destinada a prática de esportes.

Foto 11: Corredor de acesso as celas do pavilhão 2 (piso inferior).

Dentre as cenas que ajudam a compor o híbrido prisão-albergue, uma delas chama
atenção. Ao participarmos, junto com os AP, do momento da “Tranca” (ocasião em que os AP
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direcionam os presos de volta às celas, encerrando o banho de sol) era bastante comum
presenciar, na entrada das celas, um ou mais presos ajudando os AP a fechar a cela. Pelo
tempo de uso, algumas portas tinham de ser suspensas ou ajustadas para que o ferrolho
pudesse encaixar e, assim, trancar a cela. A cena revela uma parceria estabelecida entre
guardas e presos. O dia a dia na prisão nos mostra que tal parceria se mostra, além de
inevitável, importante para a manutenção da ordem dentro da unidade prisional. De um lado,
presos utilizam celulares, drogas e possuem algumas regalias não previstas em lei; de outro,
AP trabalham mais tranquilamente, não sofrem ameaças ou agressões, o que torna o trabalho
mais suportável. Vale lembrar que no PEP são quatro (às vezes três) AP de plantão para mais
de 500 presos. Assim, não é pelo uso da força ou coerção disciplinar que o presídio funciona
sem grandes conflitos.
A cena revelada acima, e a parceria cotidiana entre presos e agentes em um dia a dia
que mais se assemelha a uma hospedaria, revela determinadas características presentes nas
práticas penais atuais. Além da ausência de qualquer projeto alinhado as propostas
reabilitacionais e de bem estar penal, as propostas atuais estão mais interessadas em gerenciar
a população criminosa, distribuindo os criminosos, de acordo com o grau de periculosidade,
em diferentes equipamentos de justiça. A prisão, para os presos do híbrido prisão-albergue, é
na verdade uma temporada, nem sempre breve, vivenciada sem liberdade, porém com
diversas outras possibilidades (drogas, futebol, relações sexuais, celulares), inclusive com a
possibilidade de continuar gerindo os negócios e atividades ilegais, as quais muitos detentos
estão ligados. Para a justiça, retirar temporariamente essa parcela da população das ruas diz
respeito a uma nova maneira de gerenciar a criminalidade, na medida em que a resolução por
completa do problema tem se mostrado impossível, restando, portanto, a detenção e
distribuição no tempo e no espaço, alcançando números (de detenções, de processos) mais do
que resultados concretos de redução da criminalidade urbana. Gerenciamento da
criminalidade, mais do que normalização do infrator (Feeley & Simon, 2012), sobretudo pela
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função de incapacitação da prisão (idem) que diminui a possibilidade de reinserção de
criminosos, aumentando a possibilidade de manutenção dessa parcela da população dentro do
circuito que compõe a justiça criminal.
A função albergue, portanto, se acopla à outras funções já conhecidas da prisão
(incapacitação (idem), produção da delinquência (Foucault, 2007)). Se a estrutura do presídio
é bastante conhecida por todos nós (herança da modernidade), sua função de albergar pessoas,
retirando-as de circulação por determinado período, sem qualquer projeto de reabilitação,
ganha novos contornos nos dias de hoje, caracterizando nosso período penal contemporâneo.

3.6.3 O híbrido prisão-masmorra: a “chapa”
Na chapa do pavilhão 1 temos a seguinte arquitetura: um espaço total de
aproximadamente 40m², divididos entre 4 celas de aproximadamente 6m² cada. Na parte
localizada a frente das celas, uma pequena área de aproximadamente 16m² (2 X 8), serve de
acesso às celas, por onde os AP abrem e fecham as mesmas, quando necessário.

Foto 12: A chapa.
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Cada cela possui um pequeno banheiro, sem porta, e uma cama (de casal) de cimento.
A porta que fecha a cela é na verdade uma chapa de ferro, de aproximadamente 1m x 2m,
com uma pequena abertura (o suficiente para passar uma refeição (“marmita”)) na altura da
cintura, apesar da clara advertência em nossa Lei de execuções Penais, art. 45, inciso II: “É
vedado o emprego de cela escura” (Brasil, 1984, s/p). É comum ficarem dois, três, até seis
presos nesse espaço. Sem banho de sol. Sem visita. Por um período de tempo que pode chegar
a 30, 40 dias, a depender da infração cometida e da boa vontade da equipe. Além disso,
devido às más condições estruturais do presídio, é comum que haja entupimento no
encanamento de esgoto e os presos fiquem acomodados (muitas vezes descalços) em um piso
molhado com água do esgoto, que chega a formar uma lâmina d’água de aproximadamente 1
cm de espessura.

Foto 13: Porta de uma das celas da chapa, com a abertura pela qual os presos têm acesso às refeições
diárias.
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Foto 14: Interior de uma das celas da chapa.

Na primeira vez que entrei na chapa, o que chamou a atenção de forma marcante foi
um preso, em surto psicótico, que segundo os colegas de cela não dormia há algumas noites,
ameaçando matá-los, além de manusear as próprias fezes e esgoto do local. Tal fato, aliás, não
é raro. Durante os meses em que estive nessa unidade prisional, era comum, ao abrir a chapa
para servir o café da manhã, presenciar presos em situação parecida. Pálidos, sem dormir,
falavam coisas desconexas e, o que mais me impactava, se recusavam veementemente a entrar
de volta à cela. A expressão de pavor, por ter de voltar a ocupar um espaço ínfimo, escuro,
quente, úmido e sem ventilação, compunha uma chocante paisagem que, ao fundo, tinha a
figura do AP que prontamente o obrigava a entrar na cela. A porta que dava acesso a chapa se
fechava, muitas vezes com frases como essa: “Tira ele daqui, pelo amor de Deus, ele não
deixa ninguém dormir!”.
Como se não bastasse o castigo de ter que passar dias e mais dias dentro de uma cela
escura com outras pessoas, os castigos físicos aqui são comuns. Esse é um dos poucos
espaços onde o sistema de monitoramento eletrônico não possui câmeras, o que facilita ações
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mais coercitivas por parte da equipe dirigente. Em uma de minhas entradas nesse espaço,
enquanto tirava fotos das celas (vazias), um dos presos que circulava entre os AP (já que
trabalhava junto à administração do presídio) pede para que determinado preso (acusado de
estupro) seja retirado de sua cela. Tem início então, uma sessão de agressões físicas para com
o preso, com conivência (e apoio) da equipe. A cena transcorre de forma tão banal, quase
habitual, que minha presença sequer incomoda os protagonistas13.
Assim, o híbrido prisão-masmorra denuncia a falência do projeto moderno de
humanização das prisões, e, o que é pior, o retorno (se é que algum dia foram embora) de
práticas pré-modernas, que pairam sobre a rotina prisional como algo absolutamente natural,
comum e desejável. Mais do que isso, a chapa revela que enquanto único projeto de
reabilitação o que permanece no cotidiano da prisão é exatamente aquilo que funda nossos
sistemas penais: o castigo e a tortura.

3.6.4 O híbrido prisão-abrigo: a ala dos “renegados”.
Seguindo essa linha de raciocínio, trago um terceiro híbrido para compor essa análise.
No espaço denominado “ala dos renegados”, a situação é bem peculiar. O espaço físico é
idêntico aquele destinado ao castigo (embora localizado no lado oposto), com uma única
exceção: as portas das celas foram adaptadas, e são feitas de barras de ferro (assim como as
celas comuns), permitindo a entrada de luz e ar (ao contrário da chapa), descaracterizando
assim uma cela “solitária”, destinada ao castigo.

13

Embora não tenha participado das agressões, não pude (naquele momento) fazer algum tipo de intervenção no
sentido de impedir as mesmas. Na ocasião, tal atitude destoaria muito do grupo de agentes ao qual me vinculava,
o que poderia resultar numa menor aceitação da minha presença por parte do grupo. Em outras ocasiões (em
particular na restituição da pesquisa) fatos como esse foram debatidos, momento em que pude manifestar minha
recusa a tais procedimentos.
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Foto 15: A ala dos renegados.

Foto 16: A ala dos renegados. Chinelos, restos de marmita e café em garrafas pet repousam do lado de
fora das celas, sob chuva.
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Nessa ala, cada cela está composta por cinco ou seis presos que, em geral, não teriam
outro lugar para ocupar no interior da prisão. Expulsos de outras alas por motivos diversos
(rixas, dívidas de tráfico ou jogo, etc.) só resta a estes apenados “morar” em celas
originalmente destinadas a cumprir a função de “chapa”. Enquanto no pavilhão 1 (piso
superior) temos celas pintadas, ventiladas, com colchão, travesseiro e lençol de cama, na ala
dos renegados três presos dividem uma cama de casal sem colchão, outros três dormem na
“Br14”.
Presos em surto psicótico também são comuns nesse espaço, porém a cena mais
visível aqui são braços de presos para fora das celas, pedindo todo tipo de coisa: pomada para
micoses e doenças de pele, remédio para febre, para dor, material de higiene pessoal, ou até
mesmo determinados utensílios que amenizem as condições habitacionais: “—Dá pra
conseguir um radinho de pilha? É muita gente falando aqui, tá um inferno...”. O nível de
abandono para com esses presos supera tudo que já havia visto em diversas unidades
prisionais. Os detentos que habitam esse espaço não recebem visitas, não tem banho de sol,
material de higiene, dentre outras coisas. Muitos sequer têm algum tipo de suporte familiar ou
comunitário que dê mínimas condições de viver fora da prisão. Um exemplo disso está na fala
de um dos detentos que, logo após o cumprimento da pena, procura a direção e solicita a
permanência no presídio por mais alguns dias: “É que eu não tenho pra onde ir...”.
Obviamente, não há a defesa aqui de que as prisões brasileiras são verdadeiros
exemplos de infraestrutura, ou de que é agradável estar preso. Porém, a fala citada acima
sinaliza que, para muitos dos presos da unidade prisional investigada, ter um lugar pra dormir,
comida, assistência (ainda que precária) à saúde, parece contrastar com a “vida lá fora”. Para
uma determinada parcela dos presos, pode existir um lugar ainda pior que a prisão.

14

Nomenclatura utilizadas pelos presos pra se referir ao chão da cela.

98

Assim, a prisão além de possuir função de albergue (para aqueles com condições
político-econômicas, ou que possuem certo prestígio dentro da hierarquia do presídio),
permite também o surgimento de outras funcionalidades, de acordo com as regras do livre
mercado, disponibilizando alojamentos diferenciados, para os diferentes tipos de clientes. A
imagem lembra as narrativas trazidas por Bauman, ao lembrar dos atuais campos de
refugiados, símbolo de um problema global, vivido de maneira local por alguns países
(sobretudo europeus) (Bauman, 2007).
Tanto para o híbrido prisão-albergue quanto para o híbrido prisão-abrigo, a população
é, em sua maioria, de pessoas pobres, ou que vivem abaixo da linha da pobreza. É
característica, aliás, dos híbridos, essa fusão de funções e transbordamento de fronteiras, tal
como percebemos nos dois híbridos citados. A diferença é que a população que habita a ala
dos renegados é de presos que cometeram pequenos delitos (não são, portanto, presos
“perigosos”), em geral não possuem uma carreira consolidada no mundo do crime, o que os
coloca em uma posição subalternizada dentro da hierarquia local. Além de serem os
tradicionais excluídos da sociedade, os habitantes desse espaço foram também excluídos do
mundo do crime. Ameaçados por outros presos, sem dinheiro, sem suporte familiar,
comunitário ou de colegas, os renegados sobrevivem temporariamente como podem, graças à
prisão-abrigo, e a boa vontade da equipe dirigente (que operacionaliza a sobrevivência desses
sujeitos), única política social que tiveram acesso ao longo de suas vidas. Tal qual um abrigo
de refugiados, não há certeza sobre o futuro, a sobrevivência é temporária, e em condições
precárias. Enquanto a prisão-albergue tem por função gerir a criminalidade, o híbrido prisãoabrigo se descola um pouco dessa função gerindo, sobretudo, a miséria.
Continuando nosso diálogo com Bauman (2007) é possível afirmar que com o
crescente desmantelamento do Estado frente aos “tremores existenciais” (fome, desemprego,
etc.), cada vez mais passa a ser tarefa do indivíduo procurar soluções que deem conta de
problemas globais/sociais. Para Bauman, passamos, portanto, do Estado social para o estado
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de proteção pessoal, tendo como resultado um enfraquecimento dos vínculos solidários
enquanto efeito colateral daquilo que o autor chama de “globalização negativa” (2007, pp. 2021). Bauman se utiliza do caso dos imigrantes, refugiados para exemplificar o fato que de que
estes causam medo, insegurança a população em geral, sobretudo pelo fato de que aqueles
representam o desconhecido, a possibilidade sempre presente de que nossa frágil segurança se
rompa, o que demonstra o quão ilusória ela é. Assim, os presos (que crescem em número, a
cada ano) representam também a possibilidade que pode restar àqueles que por ventura saírem
da linha, ou ficarem pra trás: “uma vez que a competição substitui a solidariedade, os
indivíduos se veem abandonados aos seus próprios recursos – lamentavelmente escassos e
evidentemente inadequados” (Bauman, 2007, p. 74). O medo em nossos tempos não está
apenas associado à ideia de insegurança individual, fruto da violência e criminalidade urbana.
Segundo Bauman (2007), a ideia de progresso (sobretudo em tempos neoliberais) traz a
reboque o medo de “ser deixado para trás” (p. 17).
O autor discorre ainda sobre o conceito de “classes perigosas”, que no passado
abrigava aqueles que não haviam se inserido no sistema econômico, mas que no curso do
tempo seriam inseridas, mais cedo ou mais tarde. Porém, as classes perigosas da
contemporaneidade são marcadas pela perspectiva da exclusão perpétua. Sem possibilidades
de

reinserção

socioeconômica,

os

excluídos

de

hoje

encontram-se

excluídos

permanentemente: “uma vez queimadas, é improvável que as pontes venham a ser
reconstruídas” (Bauman, 2007, p. 75).
Nessa direção, Bauman afirma que é bastante tênue a linha que separa os excedentes
dos criminosos. São, na verdade, duas subcategorias de excluídos: “Tal como as pessoas sem
emprego, os criminosos [...] não são mais vistos como temporariamente expulsos da vida
social normal e destinados a ‘reeducados’, ‘reabilitados’ e ‘reenviados à comunidade’ na
primeira oportunidade – mas como permanentemente marginalizados [...]” (2007, p. 76).
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Assim, a imagem do híbrido prisão-abrigo coloca em relevo não só o momento
perverso em que vivemos do ponto de vista de nosso funcionamento socioeconômico mas,
principalmente, o papel que a prisão vem ocupando em nossos dias, ao abrigar aqueles que,
fora da prisão, não encontram lugar nem possibilidades de existência, travestindo-se, dessa
forma, de política social responsável pela gestão da miséria.

Foto17: Muro externo do presídio.

3.7 A prisão em tempos de hibridismo
Assim, após essa breve apresentação de algumas das possibilidades de
transformação/mutação da prisão, resta uma questão a ser colocada: estamos diante de uma
ruptura com antigas concepções jurídico-penais, resultando, portanto, em algo inteiramente
novo no curso da história ocidental? Ou temos uma continuidade dos pressupostos modernos
que fundaram o direito e os sistemas penais tal qual conhecemos? O retrato que tentei traçar
do sistema prisional brasileiro, através das imagens de três híbridos (a prisão-albergue, prisão-
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abrigo e prisão-masmorra), trazem à tona algumas características importantes dos dias de
hoje.
Primeiro, cabe analisar a ausência de um projeto reabilitacional, tal qual se colocava
na modernidade, enquanto pano de fundo dos procedimentos penais. Tal fato pode ser
constatado, inclusive, no discurso dos principais atores responsáveis por colocar em
funcionamento a engrenagem carcerária em nosso estado. Em entrevista com o responsável
pela gestão do sistema prisional do Rio Grande do Norte, o discurso é de derrota: “Do jeito
que ta nós estamos só guardando os presos, nada mais... Estamos guardando por um
tempo...”.
Assim, vivemos uma “mudança em direção ao armazenamento de delinquentes”, que
contraria a lógica dos períodos precedentes (séculos 19 e 20) que trazia como discurso o
investimento em infratores como meio de torná-los úteis e produtivos (Hallsworth, 2012, p.
203), o que já não aparece sequer nos discursos dos gestores, menos ainda na realidade de
nossas prisões.
Um segundo ponto a ser analisado, é o retorno ou, melhor dizendo, a supremacia do
castigo enquanto fundamento e finalidade última das práticas penais. Tal qual sinalizado por
Vera Malaguti Batista, ao discorrer sobre as ideias de Wacquant, vivemos um período onde as
políticas econômicas e assistenciais do projeto neoliberal se articulam com o que esses autores
chamam, conforme citado anteriormente, de “adesão subjetiva à barbárie” (Batista, 2012, p.
315).
Assim, na esteira desse processo de questionamento dos ideais positivistas de
reabilitação, surgem novas formas de “punição destrutiva e retributiva” (idem). A ideia aqui é
coerente com a de um “neoconservadorismo” que atualiza práticas punitivas que lembram o
período medieval (O’Malley, 2012, p. 119). O híbrido prisão-masmorra serve de analisador
para pensarmos esse processo. Contrariando todo um discurso de humanização das penas que
marcou a modernidade, trancafiar presos na chapa por dias seguidos surge agora como algo
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normal (e comum) na paisagem dos presídios brasileiros, regulamentado, inclusive, pela LEP,
que prevê o uso de sanções disciplinares (como o isolamento) em situações em que a direção
julgue necessário para manter a ordem da unidade prisional (Brasil, 2010) (apesar dessa
mesma lei proibir o uso de cela escura).
Nesse sentido, a contemporaneidade parece ser um período onde há determinadas
rupturas em relação ao período anterior. Autores como Pratt (2012) sinalizam para um
crescente abandono da razão em detrimento da emoção como fundamento último das práticas
punitivas. A cena do preso sendo agredido na chapa, enquanto os outros atores (guardas e
presos) realizam suas atividades rotineiras sinalizam para o fato de que tais processos já se
tornaram lugar comum em nossas prisões. Com os especialistas do lado de fora, “políticos e
sentimento público parecem muito mais sintonizados” com o avanço cada vez maior dos
sentimentos e das práticas punitivas (idem, p. 195). Como bem sinalizou Pratt (2012),
presenciamos a emergência de poderes extrapenais, que se infiltram em nossos aparatos
penais, demonstrando o quanto os limites humanitários modernistas fracassaram em conter o
desejo de sangue e castigo. Assim, mais do que a pena propriamente dita, os detentos podem
sofrer muito além do que estava previsto, de acordo com vontade da equipe e o
funcionamento de cada unidade prisional.
Sem pretender esgotar as questões apresentadas, defendo nesse trabalho que a
contemporaneidade tem sido marcada por práticas contraditórias que, se de um lado avançam
em inovação no campo das práticas penais (regime semiaberto e aberto, penas alternativas,
etc.), de outro são marcadas por um retorno a procedimentos pré-modernos, cujas principais
características são: a volta dos castigos e sofrimentos corporais enquanto uma estratégia penal
válida; sentenciamentos arbitrários e desproporcionais; e a prevalência de gastos
improdutivos, já que a reabilitação não é mais possível ou desejada (Hallsworth, 2012).
O retorno a procedimentos pré-modernos traz à tona algo que parecia distante de nós,
espacial e temporalmente: “a possibilidade de efetivamente destruir o infrator” (Pratt, 2012).
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A ideia de uma sociedade sem prisões vai ficando cada vez mais distante. Pelo contrário,
temos um ressurgimento de suas capacidades e funcionalidades, que, potencializadas através
de suas mutações contemporâneas, atende aos diversos interesses colocados em jogo: do
público, do Estado e do neoliberalismo. Aliado a isso, as características das prisões brasileiras
formam um capítulo à parte no cenário jurídico-penal, diversificando as possibilidades de
gestão da população prisional. A precariedade de nossas instalações, as condições degradantes
de encarceramento, a superlotação, além das particularidades de cada unidade prisional,
podem aumentar e muito a intensidade do sofrimento imposto, e as maneiras de gerir a
população prisional.
Nessa direção, respondendo aos questionamentos que iniciaram esse tópico, é possível
afirmar que temos sim uma mudança no que diz respeito aos discursos e práticas no campo
jurídico-penal e às funções que a prisão assume em nossos dias. Tal fato porém não significa
que estejamos vivendo uma pós-modernidade, ou mesmo “pós-modernidade penal”, como
sustentam alguns autores (tais como os supracitados Hallsworth, 2012; Pratt, 2012). Cabe
aqui uma breve discussão sobre o assunto.
Introduzido por Lyotard, em 1979, o conceito de pós-modernidade diz respeito ao
período histórico que teve início no final do século XIX (tendo seu ápice a partir da segunda
metade do século XX), caracterizado por profundas transformações sociais, econômicas,
culturais e estéticas, e, principalmente, o fim das grandes narrativas (Lyotard, 2009). Dentre
as suas principais características está o abandono de determinados ideais que orientaram a
modernidade no que diz respeito ao progresso da sociedade, ao saber científico e à concepção
de homem, a decadência na crença de determinadas instituições, equipamentos e valores que
pautavam nosso modo de organização social, suscitando a ideia de ruptura e instalação de
uma nova ordem (Hennigen, 2007).
Porém, conforme lembra Hennigen (2007), “no âmbito acadêmico não existe consenso
quanto a estarmos vivendo em um novo período histórico, com princípios organizadores
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próprios e suficientemente diferentes daqueles característicos da Modernidade” (p. 195).
Assim, embora tenhamos importantes transformações em nossos dias, creio que não é
possível situar um paradigma que sustente a caracterização de nosso momento atual como
pós-modernidade, o que justifica o uso do termo contemporaneidade (ao invés de pós
modernidade) na presente tese. Para Giddens (1991), a contemporaneidade é marcada muito
mais por uma agudização e universalização das características da modernidade, do que
propriamente o surgimento de um novo paradigma, o que leva o autor a denominação de
“Modernidade Radicalizada” ao invés de pós-modernidade (p. 162).
O que temos no campo jurídico-penal, por exemplo, é muito mais uma mescla, um
certo hibridismo prático-discursivo (o que certamente traz novos e importantes elementos para
o debate) do que propriamente um novo paradigma penal. Os discursos e funções assumidos
pelos sistemas penais moderno, na emergência do capitalismo e do Estado moderno,
continuam fazendo valer sua força, determinando o modo de funcionamento e erigindo a
racionalidade jurídico-penal que nos cerca. Tal fato não significa que novas funções e
discursos se não possam se acoplar, produzindo certo hibridismo e contradições, característica
do nosso atual momento, tendo como resultado o fortalecimento ainda maior de toda essa
engrenagem cultural-político-jurídico-penal carcerária. Dessa forma, sou forçado a concordar
com autores como Garland (1995) (Citado por O’Malley (2012)) e O’Malley (2012), que
apostam na continuidade do referencial modernista na leitura da punição contemporânea,
embora novos discursos e práticas venham surgindo, permitindo novas leituras da questão
penal contemporânea.
3.8 O dispositivo “Prisão”
Nesse cenário de hibridismo e de revitalização dos tentáculos jurídico-penais, a prisão
não pode ser pensada como mero equipamento. A partir das discussões apresentadas nos
tópicos anteriores, torna-se coerente pensar a prisão a partir dos conceitos propostos por
Deleuze e Guattari (1995), no sentido de ampliarmos a maneira de entender este equipamento.
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Os autores atualizam a discussão proposta por Foucault para pensar a prisão enquanto
equipamento que nos remete a palavras e conceitos diversos (delinquência e delinquente, por
exemplo). Há assim, um entrecruzamento de multiplicidades discursivas e multiplicidades não
discursivas, que se conectam por agenciamentos específicos (idem), produzindo enunciados
acerca do crime, do criminoso, da justiça e da vida de uma maneira geral. Assim, ao nos
depararmos com a existência da prisão, necessariamente lidamos com essa rede de enunciados
que a compõe.
Para Deleuze (2005), os enunciados se definem por uma certa regularidade de suas
proposições. Os enunciados são anteriores às frases, proposições e aos sujeitos que a
pronunciam, eles se antecipam a isso. São, na verdade, os enunciados que permitem certas
frases e proposições em dada época. Assim, ao pensar as práticas e discursos do sistema
prisional brasileiro não estou propondo uma análise sobre os sujeitos e atores que os colocam
em prática, mas sobre os enunciados que permitem, forjam atores, práticas, discursos e frases
que atravessam o dia a dia da prisão, materializando uma determinada realidade social. Para
entendermos, portanto, a prisão nos dias de hoje, é preciso entender quais enunciados são
disparados, dando sustentação a este equipamento.
Nessa direção, o PEP coloca em evidência um regime de enunciação que traduz um
pouco de nossa realidade penal contemporânea. Associado ao “Eu te castigo”, clássico
discurso das prisões, temos o “Eu te protejo” e até o “Eu sou tua morada temporária”. Mais do
que colocar em funcionamento práticas e discursos cotidianos, é preciso refletir sobre a
propriedade da transversalidade (Deleuze, 2005), característica que permite que o enunciado
disparado pela prisão se conecte a outros tantos, presentes em nossos dias. Ainda tão
interessante quanto pensar as conexões dos enunciados acima descritos é pensar os
enunciados/discursos que são excluídos nessa atual configuração. O regime discursivo que
marcou a modernidade, o “Eu te recupero”, por exemplo, já não faz mais parte dos discursos
de nossos sistemas penais.
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Tais enunciados, portanto, traduzem as mutações sofridas pela prisão em sua curta
história, apontando para as novas conexões, agenciamentos e significados que atravessam em
nossos dias, possibilitando a emergência de práticas não apenas novas, mas contraditórias. O
regime discursivo que atravessa as prisões não se encerra nos enunciados supracitados.
Muitos outros enunciados compõem, se articulam ao funcionamento prisional-penal, o que
estará presente nos próximos capítulos deste trabalho.
Dessa forma, considero a prisão como um “dispositivo”, e não apenas como um
simples equipamento dos sistemas de justiça. O conceito de dispositivo, diz respeito a “linhas
de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de
ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e se misturam”, linhas essas que,
conectadas, materializam processos de subjetivação e produção do real, compondo
determinadas formas de viver, ao articular saber, poder e subjetividade (Deleuze, 1990, p.
158). O conceito de dispositivo se define pela presença de linhas de visibilidade e linhas de
enunciação (idem): “tal é o “dispositivo prisão” como máquina ótica para ver sem ser visto.
Se há uma historicidade dos dispositivos, ela é a dos regimes de luz; mas é também a dos
regimes de enunciação” (idem, p. 158). O “dispositivo prisão”, na contemporaneidade, se
caracteriza por esses novos regimes discursivos que passam a fazer parte de seu repertório,
caracterizando o enunciado penal contemporâneo. Aliás, essa é uma das principais
características de um dispositivo, sua “novidade e criatividade, o qual marca, ao mesmo
tempo, sua capacidade de se transformar ou se fissurar em proveito de um dispositivo do
futuro” (idem, p. 159), o que explica as mutações sofridas pelo dispositivo prisão, sempre
disposto modificar seu funcionamento em prol da ampliação/fortalecimento das estratégias de
controles no contemporâneo.
Além das linhas de visibilidade e de enunciação, podemos afirmar que um dispositivo
possui também linhas de forças, linha composta pelas dimensões do poder e do saber,
encarregada dos processos de subjetivação: “A linha de força produz-se ‘em toda a relação de

107

um ponto a outro’ e passa por todos os lugares de um dispositivo. Invisível e indizível, esta
linha está estreitamente mesclada com outras e é, entretanto, indistinguível destas” (idem, p.
160). Deleuze nos explica ainda que, a partir do conceito de dispositivo, não é possível pensar
em universais. Para ele “o Uno, o Todo, o Verdadeiro, o objeto, o sujeito, não são universais,
mas processos singulares, de unificação, de totalização, de verificação, de objetivação, de
subjetivação, processos imanentes a um dado dispositivo” (idem, p. 161), o que tento
esmiuçar neste trabalho, a partir do processo da cartografia.
É com esse modo de compreender a prisão que inicio as reflexões dessa tese. Ao
pensar sobre o trabalho do agente penitenciário, estou situando esse sujeito dentro desse
emaranhado de linhas que compõem um dispositivo. É o dispositivo-prisão, portanto, que
agencia processos de subjetivação específicos, que agem diretamente sobre os agentes
penitenciários, produzindo determinados sujeitos, e não outros. São esses processos que
passam a me interessar daqui em diante, e foi nesse sentido que fiz as escolhas metodológicas
já descritas, no sentido de habitar as linhas que compõem o dispositivo-prisão. Só assim seria
possível mapear os processos de subjetivação ali presentes, traçar uma cartografia. Nas
palavras de Deleuze:
Desemaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada caso, traçar um mapa,
cartografar, percorrer terras desconhecidas, é o que Foucault chama de “trabalho em terreno”.
É preciso instalarmo-nos sobre as próprias linhas, que não se contentam apenas em compor
um dispositivo, mas atravessam-no, arrastam-no, de norte a sul, de leste a oeste ou em
diagonal (idem, p. 162).
A ideia, finalizando brevemente as discussões apresentadas nesse capítulo, é
compreender a prisão enquanto dispositivo, que emite enunciados diversos, dispara processos,
sobretudo processos de subjetivação, que não atingem somente os presos. Os agentes
penitenciários (e, de uma maneira um pouco diversa, toda a sociedade) também são afetados
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por esse dispositivo, e é nessa direção que tento traçar algumas análises cartográficas acerca
da prisão e dos trabalhadores que por ela circulam.
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4. “AQUI EU SOU O ESTADO. E O ESTADO É VIOLADOR”15:
Notas sobre os carcereiros.

A figura do AP, comumente conhecido como carcereiro, é muitas vezes associada a
uma das mais indesejáveis ocupações (Lourenço, 2012). Os estudos sobre a história dessa
categoria profissional são raros, estando geralmente associados à história da prisão em si
(Lopes, 2007). Apesar de já existirem desde as prisões da antiguidade, podemos situar o
surgimento e institucionalização dessa categoria nas primeiras décadas do século XIX,
associado ao próprio surgimento de um sistema carcerário, cujo marco pode ser atribuído à
colônia penal de Mettray, localizada na cidade de Tours, região central da França (Foucault,
2002). Ali, os funcionários deveriam intervir sobre os internos de um modo bastante
específico: “São de certo modo técnicos do comportamento: engenheiros da conduta,
ortopedistas da individualidade” (Foucault, 2002, p. 244).
Tais funcionários deveriam não somente impor o controle e a disciplina, mas eram
também alvo do mesmo processo de disciplinarização: “O ‘penitenciário’ não é simplesmente
um projeto que procura sua caução na ‘humanidade’ ou seus fundamentos numa ‘ciência’;
mas uma técnica que se aprende, se transmite, e que obedece a normas gerais” (Foucault,
2002, p. 245). A importância da figura do carcereiro não se traduz apenas por possibilitar o
bom funcionamento da disciplina e da engrenagem carcerária. São os funcionários do cárcere
que permitem a institucionalização, normalização dos saberes sobre a indisciplina (e aqui
também podemos incluir psicologia, psiquiatria, etc.) (Foucault, 2007).
No Brasil, temos um efetivo de 56.401 agentes penitenciários, sendo 43.935 efetivos e
12.466 contratados, com remuneração variando de 500 a 6.200 reais (Ministério da Justiça,

15

Fala de um agente penitenciário.

110

2008)16. O primeiro documento que descreve a função do então “guarda de presídio” é o
Decreto nº 3.706 de 29 de abril de 1924 (Lopes, 2007). Segundo a autora
os guardas eram escolhidos e nomeados pelo diretor do estabelecimento penal. O
regime de trabalho na penitenciária era o de plantonistas de 24 horas e de diaristas das
8 às 17 horas. [...] Ao guarda cabia a função de policiar, ou seja, guardar o
cumprimento das leis e normas vigentes na instituição, impedindo e contendo as
manifestações dos sentenciados que fossem consideradas impróprias (Lopes, 2007, p.
4);
Funções essas que continuam fazendo parte do treinamento e do trabalho dos agentes
penitenciários. Apesar das políticas penitenciárias defenderem o caráter ressocializador do
trabalho do agente penitenciário, sua função continua a ser de manutenção da segurança da
unidade prisional (idem).
Os estudos apontam que, historicamente, sempre foi difícil encontrar alguém que
cumprisse a função de guarda de presídio. Dráuzio Varella, em seu livro “Carcereiros”
(2012), traz relatos sobre a dificuldade em se conseguir alguém que cumprisse essa função nas
prisões paulistas do século XIX, o que resultou em pressões populares para que a Câmara de
São Paulo “obrigasse algum cidadão a aceitar o cargo” (Varella, 2012, p. 37). Como as
prisões da época não tinham nenhuma finalidade ressocializadora, o carcereiro (sem nenhuma
formação específica) se limitava a garantir a ordem interna e evitar fugas (idem).
Segundo Lopes (2007), atualmente, o ingresso na carreira de AP se dá, em muitos
estados brasileiros, desde a década de 1970, através de concurso público. O candidato precisa
ter 2° grau completo e boa compleição física, devendo passar por exame escrito, oral e físico,
para ser aprovado no cargo (Lopes, 2007). Ainda segundo Lopes (2007), a atividade de agente
penitenciário é regida pela Lei Orgânica da Polícia Civil, conhecido como R. T. P. (Regime
Especial de Trabalho Policial), o que garante equiparação salarial entre as categorias. No
16

Tais valores encontram-se desatualizados, sobretudo pelo fato de termos, atualmente, um salário mínimo
equivalente a R$ 724,00.
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Brasil, a formação dos agentes penitenciários se dá através das diversas escolas penitenciárias,
distribuídas em algumas unidades federativas do país. Atualmente, apenas treze estados
possuem escolas penitenciárias (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Sergipe, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e
São Paulo) (Ministério da Justiça, 2013). Dentre as disciplinas ministradas, Direitos
Humanos, Psicologia, Relações Humanas e Saúde do Trabalhador figuram entre as principais,
na tentativa de favorecer, por parte do agente, uma percepção acerca do sentido social de seu
trabalho (Lopes, 2007).
No nosso estado, a formação dos AP inclui disciplinas como: psicologia no ambiente
prisional, atenção em saúde mental, questões de saúde no sistema penitenciário, drogadição e
dependência química, processo de reintegração social, direitos humanos, dentre outras. Em
todo estado do Rio Grande do Norte, são aproximadamente 903 agentes penitenciários (de
ambos os sexos), que passaram por um curso de formação com duração de três meses
(promovido pelo governo do estado), antes de assumirem suas atividades laborais. A categoria
existe desde 2002, quando houve o primeiro processo seletivo em nosso estado (antes disso, a
custódia dos presos ficava a cargo de policiais militares, geralmente deslocados de função por
problemas disciplinares), e encontram-se subordinados a Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania-SEJUC. Em geral, trabalham em regime de plantão, sendo 24hs de trabalho por
72hs de descanso.
No PEP, são aproximadamente 24 APs dos quais a maioria (aproximadamente 70%)
trabalha há mais de onze anos. O restante ingressou na carreira no último curso de formação,
e exerce a profissão há pouco mais de três anos. Ainda sobre o perfil dos APs em questão, as
entrevistas realizadas mostram que a maioria é casada (aproximadamente 75%) e possuem
filhos (aproximadamente 60%). Quanto à faixa etária, aproximadamente 30% tem entre 26 e
30 anos, 18% entre 31 e 35 anos, 30% entre 41 e 45 anos, 11% entre 46 e 50 anos, e a mesma
percentagem tem 50 anos ou mais. Com relação à escolaridade, a maioria dos APs
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investigados possui apenas o 2º grau completo (aproximadamente 78%). Alguns entrevistados
afirmam já ter concluído o curso superior (11%), e a mesma percentagem está cursando ou
interrompeu o ensino superior.
Apesar do esforço realizado pelo Ministério da Justiça no sentido da formação e
capacitação desses agentes, em pesquisa realizada por Fernandes et al. (2002), em unidades
prisionais do Rio de Janeiro, mais da metade dos agentes penitenciários entrevistados afirmou
não ter sido treinada para a função, o que indica problemas em nível de formação e
capacitação dessa categoria profissional. No contato com os AP investigados, os discursos
caminham na mesma direção: “[no curso de formação] é tudo muito abstrato. Falta um
contato com a realidade mesmo, que é bem diferente” (fala de um AP). Além disso, embora
exista uma capacitação formal, é comum um tipo de formação informal que se dá no cotidiano
do trabalho, através do contato com profissionais mais antigos (Vasconcelos, 2000), conforme
demonstram os relatos dos APs entrevistados: “A gente entrava e já ia bater cadeado... Quem
ensinava o ‘bê-á-bá’ mesmo eram os que já estavam lá, que eram os PMs [...] Então a gente
foi aprendendo também que tinha que bater [no preso]”. Assim, os problemas relacionados à
formação podem incluir a ausência de conhecimento técnico específico para a função, o que,
aliado a outros problemas como ausência de profissionais e deficiência nas condições
materiais de trabalho, podem contribuir para a utilização de práticas violentas para com os
presos (Campos & Souza, 2011), conforme demonstrado no diálogo acima.
Os AP têm a função de custodiar os presos, sendo responsáveis pelas tarefas de
revistas (dos presos, visitantes e das celas), conduzir presos (na área interna e externa da UP)
e pela vigilância da UP. Porém, nem todos os trabalhadores exercem a mesma função, o que
pode significar uma sobrecarga para alguns, sobretudo para aqueles que lidam mais
diretamente com os presos nos pavilhões, ou executam revistas de familiares (Vasconcelos,
2000). Por atuarem diretamente com os detentos, e por serem vistos por estes como os
responsáveis pelo confinamento, os AP estão constantemente expostos a situações de estresse
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tais como: intimidações, agressões, ameaças e possibilidades de rebeliões, momento em que
sua própria integridade física está em jogo (Fernandes, et al. 2002). Assim, a categoria de
agente penitenciário pode ser classificada como uma ocupação arriscada e estressante,
podendo levar a distúrbios físicos e psicológicos.
O trabalho em instituições prisionais envolve diversos fatores como risco para a
própria vida, permanente e intenso controle emocional, elevada responsabilidade com vidas
humanas, realização de tarefas em situação de confinamento e de relações grupais tensas,
situações de controle e disciplina rigidamente hierarquizadas (Lourenço, 2010). O risco e a
vulnerabilidade são inerentes ao trabalho no cárcere (Lourenço, 2012).
Os agentes penitenciários, independente do recorte histórico em que nos situamos, têm
seus cotidianos marcados pelo contato direto com situações de violência, tortura, agressão,
vigilância e outros mecanismos utilizados para “punir o desvio, promover a adequação e
manter uma determinada ordem social”, estando ligados assim, desde sempre, ao
encarceramento, a exclusão e a violência (Lopes, 2007, p. 8). O agente penitenciário possui,
portanto, a contraditória tarefa de vigiar, castigar, e ao mesmo tempo ressocializar (Lourenço,
2010a), tarefa essa que não vem sendo realizada (Lopes, 2007). Segundo relatos dos APs
investigados nessa pesquisa “a ressocialização, do jeito que tá o sistema penitenciário, é
impossível”.
Os AP são, portanto, trabalhadores com sentimentos ambíguos: a satisfação com o
emprego, a estabilidade e o desenvolvimento financeiro de um lado; e de outro, o medo, a
angústia, a solidão, a ansiedade, a tensão física e emocional, e o receio de não se desenvolver
enquanto pessoa da forma como imaginava antes de ter esse tipo de trabalho (Lourenço,
2010). Prisões são instituições que causam dor e sofrimento aos diversos grupos que as
habitam, sobretudo aos AP (idem). Além disso, há inúmeras incertezas na rotina laboral dos
AP. Lourenço (2010) cita a incerteza temporal, como sendo aquela relacionada à
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possibilidade de motins e rebeliões que, geralmente, eclodem repentinamente, pegando os AP
de surpresa.
Em geral, os agentes penitenciários escolhem essa profissão por estarem
desempregados ou por indicação de algum parente (Lopes, 2007, p. 9). Com o tempo,
habituam-se ao trabalho, não procurando outras ocupações laborais, mesmo não gostando da
profissão (Lopes, 2007, p. 9). Os que contrariam essa regra são aqueles que afirmam gostar da
profissão, geralmente pelo interesse na profissão de policial, podendo determinar a escolha
pelo trabalho nas prisões (idem). Os dados da pesquisa de Santos (2010) vão na mesma
direção, apontando que dentre os motivos de escolha da profissão estão: desemprego, falta de
formação profissional, insucesso em outros concursos públicos, estabilidade financeira, etc.
Apesar disso, 80% afirma gostar do que faz (idem). De acordo com as entrevistas realizadas
com os APs do PEP, aproximadamente 65% destes trabalhadores afirmaram ter escolhido a
profissão em virtude da estabilidade do emprego público. Menos de 10% sinaliza, como
motivos de ingresso na profissão, fatores como “vocação” ou interesse pela área da segurança
(pública ou privada).
Dentre os fatores indesejáveis associados à profissão está o baixo reconhecimento
social, (muitas vezes) a baixa remuneração, relações fortemente hierarquizadas e o baixo
poder de decisão que os AP possuem em determinadas situações (como rebeliões, etc.)
(Kalinsky, 2008). Além disso, o AP deve, muitas vezes, lidar com situações para o qual não
foi preparado: síndromes de abstinência (álcool ou outras drogas), enfermidade mental, HIV,
tuberculose, e até mesmo respostas emocionais dos detentos frente ao abandono familiar ou
sentenças proferidas (idem).
Não é raro ouvirmos relatos de fugas, rebeliões e conflitos dentro das unidades
prisionais. Em muitos desses momentos, a relação entre APs e presos é atravessada por
violências de toda ordem: “Na rebelião que teve aqui, o agente ficou de refém no teto,
apanhou, e depois nem conseguiu afastamento [do serviço]...” (fala de um AP). Além dos
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momentos de rebelião, o cotidiano dos agentes é também marcado por essa tensão: “O agente
escuta, às vezes, o preso ameaçar... Diz que vai fazer isso e aquilo... Mas a gente aprende a
não ouvir” (AP). Tal fato está consoante às observações de Silveira (2009), ao lembrar que
são os agentes penitenciários os responsáveis por transmitir a cultura institucional aos que
nela ingressam, “tornando-se alvos de transferência da revolta dos internados, que os tomam
como representantes e símbolo de toda sua opressão” (Silveira, 2009, p.5).
Inúmeras foram as vezes, durante o processo de pesquisa, em que os agentes eram
ameaçados pelos presos, ou por comparsas. Em uma dessas ocasiões, a casa de um dos
agentes foi alvejada por dois sujeitos que passavam em uma motocicleta. Além desses fatos, é
comum que AP se envolvam diretamente nas brigas que ocorrem entre os presos, seja pra
tentar apartar, seja pra tentar levar algum ferido ao hospital. Cenas que, sem dúvida, não são
das mais agradáveis.
Conforme dito na introdução deste trabalho, não apenas a literatura internacional
(Kalinsky, 2008; Ghaddar, Mateo & Sanchez, 2008), mas também a nacional (Lourenço,
2010a; Lopes, 2007; Fernandes et al. 2002) vem apontando para o elevado índice de
adoecimento psíquico (stress, alcoolismo, transtornos mentais) que marca o cotidiano laboral
dessa categoria. Aliado a isso, a superlotação e a carência de agentes nas unidades prisionais
acabam por agravar o trabalho, provocando desgaste físico e mental nos APs (Lopes, 2007).
Como já sinalizado nesse trabalho, a unidade prisional investigada abriga aproximadamente
520 presos, custodiados por apenas quatro (às vezes cinco) agentes por plantão.
Na pesquisa desenvolvida por Vasconcelos (2000), com agentes penitenciários do Rio
de Janeiro, o autor identificou uma série de nomenclaturas para designar um “conjunto de
ansiedades, receios e insatisfações decorrentes das exigências do trabalho”, tais como “nervos
abalados”, “esquentamento de cabeça”, “mente perturbada”, “neurose de cadeia” (p. 43), o
que demonstra o quão delicado é a questão da saúde mental, não apenas para essa categoria
profissional, mas para todos os profissionais da segurança pública (idem): “A fadiga rotineira,
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a precária alimentação, a violência inerente às tarefas do dia-a-dia, a tensão permanente, a
incapacidade de lidar com esquemas rígidos e impessoalizados compõem o arsenal das
“doenças sentidas” sob a denominação de ‘nervoso’” (Vasconcelos, 2000, p. 44).
Para agravar esse quadro, muitos AP possuem outra ocupação laboral (Lopes, 2007;
Vasconcelos, 2000), o que os impede de descansar quando estão de folga. Além disso, a
superlotação de algumas unidades prisionais e relações precárias entre colegas se constituem
como fatores de risco para o trabalho no cárcere (Santos, 2010). No PEP, aproximadamente
40% dos APs entrevistados possui outra ocupação, dentre as mais comuns encontram-se a de
vigilante, professor e estudante.
Lourenço (2010), em sua tese de doutorado, cita dados de pesquisas por ele realizadas
no Núcleo de Acompanhamento e Integração Psicossociológica, da Escola de Administração
Penitenciária de São Paulo, onde afirma que os agentes penitenciários eram “além de
lesionados física e psicologicamente, tornados incapazes de viver uma vida digna e decente”
(p. 70). Muitos, inclusive, morriam precocemente dentro ou fora de seus locais de trabalho. A
expectativa de vida dos funcionários das prisões é diminuída se comparada com outras
categorias profissionais, variando de 40 a 44 anos do ano de 1998 a 2000 (idem).
Dentre as causas das mortes, impressiona o fato de que a maioria dos trabalhadores
morreu devido a traumatismos e poli traumatismo, infarto do miocárdio e hemorragias
(geralmente causadas por projeteis de arma de fogo ou perfuração por arma branca),
totalizando 70% dos casos (idem). No Rio Grande do Norte, os últimos 3 anos (2011, 2012 e
2013) registraram a morte de quatro AP, todos assassinados por arma branca ou de fogo17.
Além disso, 21% dos trabalhadores do sistema penitenciário de São Paulo que
procuraram atendimento médico no ambulatório de medicina social do instituto de assistência

Dados retirados do texto: “Sobre a violência cometida contra policiais, a insegurança e as águas escarlates do
Rio Grande de Morte” de Ivenio Hermes e Marcos Dionísio Medeiros Caldas (2014), disponível em
http://www.iveniohermes.com/o-rol-dos-esquecidos-a-violencia-contra-os-guardioes/. Acesso em 10/02/2014.
17
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médica do servidor público estadual (IAMSPE/SP) apresentavam queixas relacionadas a
transtornos mentais ou comportamentais (idem). O autor afirma ainda que em 1998, a SAP
(Secretaria de Administração Penitenciária) possuía 10% de seus funcionários afastados do
trabalho por motivos de saúde (2010). Lourenço conclui assim, que o espaço de vida do AP
dentro do cárcere é algo que limita seu desenvolvimento pessoal e coletivo (idem). Tal
realidade não é prerrogativa dos nossos tempos. Segundo Foucault (1971a, p. 10), analisando
dados do início da década de 1970, na França, “73% das licenças médicas de longa duração
obtidas pelos guardas de prisão o são a título de doenças mentais”.
De acordo o com Santos et al. (2010), algumas categorias profissionais são mais
propensas ao sofrimento e ao adoecimento psíquico, como é o caso dos trabalhadores do
sistema prisional brasileiro:
Muitos ASP's, de acordo com Lopes (2002), apresentam com o tempo, alterações
comportamentais que os levam ao uso do álcool, psicotrópicos (antidepressivos e
ansiolíticos); outros se tornam delinquentes indicando a tenuidade que separa uma
conduta criminal da não criminal. Os trabalhadores, conforme esclarece Rumin
(2006), sofrem devido às ansiedades produzidas pelo próprio ambiente e forma de
trabalho; pelo temor de serem acometidos pela violência; pela impregnação da
identidade por aspectos pejorativos relacionados à violência. Ainda destaca-se a
ocorrência de afecções psicossomáticas e vivências paranóides decorrentes do temor
de serem hostilizados pelos sentenciados (Souza & Rumim, 2013, p.1).
Campos e Sousa (2011) no estudo realizado com agentes penitenciários do Presídio de
Sete Lagoas, Minas Gerais, concluíram que:
O agente penitenciário é submetido durante todo o tempo a efeitos dessocializadores,
visto que são obrigados a uma outra socialização devido a sua escolha profissional.
Assim podemos identificar uma série de transtornos a que são acometidos por esta
prisionalização, como os sentimentos de inferioridade, empobrecimento psíquico,
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regressão, infantilização, perda de identidade, assim como comprometer sua
concepção sobre cidadania (p.1).
Sousa e Rumin (2013) destacam ainda que os APs estão posicionados em um espaço
intermediário, inseridos em processos muito contraditórios, que tornam a natureza da
penitenciária duplamente difícil de efetivar uma função instituinte. Com base em Thompson,
(1993) pontuam:
Se o guarda cumpre as regras severamente, é diagnosticado como mau, perseguidor,
complexado, pela massa carcerária, que procurará perturbar-lhe ou, pelo menos, não
lhe facilitar o desempenho das tarefas; a direção considerá-lo-á inadaptado ao seu
papel, e classificará seu comportamento de inconveniente. Se afrouxar na exigência de
estrita obediência ao multímodo quadro de normas regulamentares, será tido como
relapso ou como infrator da ordem de que é o representante oficial (p. 1).
Dados mais atuais mostram que 30% dos trabalhadores em presídios apresentam
consumo elevado de bebidas alcoólicas, e um em cada dez sofre de transtorno psicológico
(Luiz, 2003). Em estudo realizado com agentes penitenciários da região metropolitana de
Salvador-BA, Fernandes et al. (2002) encontraram a prevalência de distúrbios psíquicos
menores (DPM) e stress persistente associados às condições e características do trabalho no
cárcere. Na mesma pesquisa, os autores encontraram que 68,5% dos APs entrevistados fazem
uso de álcool e 15,6% apresentam suspeita de alcoolismo. A prevalência de DPM foi de
30,7%.
Os números encontrados relativos aos DPM são mais elevados que os encontrados
dentre outras categorias profissionais, tais como professores da rede particular de ensino
(20,1%), metalúrgicos (19%), trabalhadores de processamentos de dados (19 a 24%) e de
hospitais (20,8%) (idem). Além disso, a pesquisa apontou a presença de estresse passageiro
(7,4%), estresse intermediário (7,4%) e estresse persistente (15,1%) dentre os agentes
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penitenciários investigados (idem). Esses dados indicam a necessidade de se ampliar tais
pesquisas, favorecendo uma compreensão mais aprofundada do fenômeno em questão.
Os pesquisadores apontam ainda que tais números estão diretamente relacionados ao
trabalho no cárcere (Santos et al., 2010). Segundo Fernandes et al. (2002), o ambiente de
trabalho psicologicamente inadequado, condições infra estruturais insuficientes, a falta de
treinamento, ser do sexo feminino, falta de tempo para lazer, ausência de esporte, mais de
nove anos no Sistema Penitenciário (SP), dobra de turno, jornada de trabalho maior que 48
horas semanais e organização do trabalho inadequada, foram associados positivamente com
distúrbios psíquicos menores (DPM) e estresse persistente. A proximidade com os presos e as
condições intrínsecas ao trabalho no cárcere parecem determinar o aparecimento de doenças e
transtornos mentais. As autoras pesquisaram a prevalência de transtornos mentais comuns
(TMC) entre agentes penitenciários do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico André
Teixeira Lima, na cidade de Franco da Rocha, estado de São Paulo e encontraram dados
importantes (idem).
Os resultados apontam que 83,3% dos entrevistados preenchem os critérios para a
presença de TMC (100% para mulheres, 79% para homens). Questões ligadas ao trabalho
como administração prisional, dificuldade em conciliar a vida no trabalho e fora dele,
desvalorização profissional e falta de perspectiva de ascensão estão ligadas aos resultados
obtidos. Os números mais elevados referentes às mulheres são explicados pelas autoras tendo
em vista à dinâmica dos gêneros nas relações de poder, que pode resultar em opressão das
mesmas (idem).
Esse cenário produz sérias distorções em relação à vida pessoal do trabalhador, bem
como nos aspectos laborais. O absenteísmo, faltas injustificadas, licenças médicas recorrentes,
são algumas consequências observadas em relação ao cotidiano do AP. Na pesquisa realizada
por Ramos e Esper (2007), com agentes penitenciários femininos na cidade de Curitiba, as
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autoras mostraram que ocorrem vários casos de afastamento do trabalho por decorrência de
desgaste emocional ou outros fatores correlacionados:
O absenteísmo dos funcionários do sistema penitenciário ocorre por motivos em geral,
de ordem psicológica, tendo como causas principais o excesso de pressão por parte dos
seus superiores, as condições precárias de trabalho e traumas desenvolvidos em função
da profissão (como no caso dos agentes e funcionários em geral que já foram vítimas
de rebeliões). Esses fatores são os responsáveis por vários problemas causados aos
agentes, como por exemplo, depressões, doenças psicossomáticas e a própria
Síndrome de Burnout. Dessa maneira pode-se constatar que na maioria das vezes a
ausência dos agentes penitenciários está profundamente ligada o seu estado
psicológico (idem, p.30).
Isso não é desconhecido em nível mundial. Segundo o relatório Salud en las Americas
da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) (2007), além dessas questões
problemáticas, temos uma rede de saúde ineficiente no trato com essas enfermidades:
Los problemas de salud mental representan la cuarta parte de la carga de enfermedad
total en las Américas, medidos en años de vida perdidos ajustados según la
discapacidad. No obstante, en la mayoría de los países existe una brecha considerable
entre la magnitud de los trastornos de salud mental y la respuesta del sector salud. Los
servicios de atención de salud mental tienden a centrarse en el tratamiento de
problemas psiquiátricos tales como la ansiedad, la depresión, la conducta compulsiva
y el consumo de sustancias ilícitas (p.3).
Os trabalhadores do sistema prisional passam também pelo chamado processo de
prisionização, já comentado nesse trabalho, que geralmente é atribuído aos presos, e diz
respeito a um tipo especial de socialização, a partir da assimilação de hábitos,
comportamentos e valores do ambiente carcerário (Chies et al., 2005).
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Os efeitos do trabalho no cárcere já vêm sendo apontado pela literatura enquanto um
importante problema que atravessa o cotidiano dos APs. Em pesquisa realizada no presídio
estadual de Pelotas, Rio Grande do Sul, Chies et al. (2005) relatam uma séria de mudanças
nos hábitos e comportamentos de agentes penitenciários em decorrência do exercício de suas
profissões. Segundo os autores, os agentes entrevistados apresentaram mudanças quanto à
exigência de disciplina de terceiros (60% dos entrevistados), de si próprio (40% dos
entrevistados) quanto a forma de falar (53,33% dos entrevistados), de se vestir (13,33%),
passam a desconfiar mais das pessoas (86,67% dos entrevistados), apresentam dificuldades
em desenvolver novas relações de amizade (43,33% dos entrevistados) e dificuldades no
relacionamento com o cônjuge (36,67% dos entrevistados).
Além dos já citados problemas, a perturbação do sono vem agravar a qualidade de
vida desses trabalhadores. Não apenas pela dificuldade em iniciar o ciclo de sono, como pelas
manifestações oníricas aterrorizantes, associadas a rebeliões, violência, etc. (idem). Segundo
relato de um dos AP entrevistados no PEP: “Todo mundo aqui já sonhou com uma rebelião”.
Não raras foram as vezes em que, na noite que antecedia minha ida ao presídio, tive enorme
dificuldade para iniciar o sono, além de acordar inúmeras vezes com pesadelos nos quais, em
geral, aconteciam rebeliões ou episódios violentos na referida unidade prisional. Não muito
diferente, as noites no PEP são atravessadas pelo clima tenso, característico das prisões, o que
não favorece o desenvolvimento de um momento adequado para o descanso entre os agentes
penitenciários.
Em uma das noites em que dormi no PEP, por exemplo, eram apenas três AP (além de
mim) no plantão (já que um dos AP se ausentou no período da noite) para 520 presos. Por isso
não é tão fácil dormir no presídio. Segundo os APs “é praticamente impossível...”, pelo
perigo, pela ameaça constante. Fechar os olhos e dormir se mostrou realmente muito difícil.
Nas vezes em que dormi com a equipe, acordava, diversas vezes, com pequenos barulhos. Em
uma dessas vezes, eram tiros, disparados da guarita (segundo os APs para dar um “alerta” aos
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presos). Assim, estar atento parece ser um atributo necessário não apenas no momento de
trabalho, de vigília, mas também durante o sono: “tem que estar atento ao barulho, qualquer
coisa tem que tá alerta...”. Apesar de todos os APs do plantão dormirem (ao contrário de
outras UPs onde os agentes de revezam, realizando o “quarto de hora”, para vigiar a
movimentação durante a noite), poucos são aqueles que realmente descansam nesses
momentos. Um dos APs, com o qual partilhei alguns plantões, relata que há algum tempo só
dorme sob efeito de medicação: “Tomo meu remédio todo dia. Tomo, apago, e pronto...”.
Além disso, o alojamento destinado aos APs não é dos mais confortáveis: o arcondicionado, durante o tempo em que estive no PEP, nunca foi higienizado (sendo visível o
acúmulo de poeira); o vaso sanitário não possui tampa; e o banho (segundo os APs) deve ser
realizado com sandálias, para evitar contaminação por micoses ou outros problemas de pele.
A seguir, trago algumas propostas governamentais no que tange a saúde desses trabalhadores,
tendo em vista os problemas e agravos à saúde já conhecidos.

4.1 Propostas e políticas governamentais
Nessa direção, o governo brasileiro tem procurado desenvolver estratégias que visem o
enfrentamento dos agravos à saúde do trabalhador. De acordo com a política nacional de
segurança e saúde do trabalhador (PNSST) (instituída em novembro de 2011, através do
decreto nº. 7.602), a proposta é conseguir superar a desarticulação das ações anteriormente
implementadas pelos setores do trabalho, previdência social, saúde e meio ambiente
(Ministério da Saúde, 2012). De acordo com o Ministério da Saúde (2004), o perfil de
morbimortalidade dos trabalhadores brasileiros caracteriza-se pela coexistência de agravos
que têm relação com:
condições de trabalho específicas (como os acidentes de trabalho típicos e as
“doenças profissionais”); doenças que têm sua frequência, surgimento ou gravidade
modificados pelo trabalho, denominadas “doenças relacionados ao trabalho” e;
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doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o
trabalho, mas condicionam a saúde dos trabalhadores (p. 6).
Dados mostram que, de 1999 a 2003, o instituto nacional de seguro social (INSS)
concedeu 854.147 benefícios por incapacidade temporária ou permanente devido a acidentes
do trabalho. De acordo com Pastore (1998) (citado pelo Ministério da Saúde, 2004), para cada
real gasto com benefícios previdenciários, a sociedade paga quatro reais, o que eleva para R$
33 bilhões por ano o custo total para o país. Assim, a PNSST tem como propósito a promoção
da melhoria da qualidade de vida e da saúde do trabalhador, atuando a partir das seguintes
diretrizes: I. ampliação das ações de saúde e segurança do trabalho (SST), visando a inclusão
de todos os trabalhadores brasileiros no sistema de promoção e proteção da saúde; II.
Harmonização das normas e articulação das ações de promoção, proteção e reparação da
saúde do trabalhador, instituindo um Plano Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador,
pactuado entre os diversos órgãos do Governo e da sociedade civil; III. Adoção de medidas
especiais para medidas laborais de alto risco; IV. Precedência das ações de prevenção sobre as
de reparação, produzindo assim uma redução dos custos com a saúde do trabalhador; V.
Estruturação de Rede Integrada de Informações em Saúde do Trabalhador; VI. Reestruturação
da Formação em Saúde do Trabalhador e em Segurança no Trabalho e incentivo a capacitação
e educação continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização da PNSST; e
VII. Promoção de Agenda Integrada de Estudos e Pesquisas em Segurança e saúde do
Trabalhador (Ministério da Saúde, 2012).
O PNSST deve ser operacionalizado a partir de ações articuladas, desenvolvidas pelos
Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social (idem). Após um ano
de implementação do PNSST, o governo federal propõe um programa nacional, no intuito de
efetivar as propostas apresentadas. Assim, o governo federal montou uma comissão tripartite
(com representantes do governo das áreas da Previdência Social; Trabalho e Emprego; Saúde;
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e representantes dos trabalhadores e dos empregadores), com intuito de revisar e ampliar as
propostas do PNSST (Brasil, 2013).
Além do PNSST, o governo federal também aprovou a Política Nacional de Saúde no
Sistema Penitenciário (PNSSP) (instituída pela Portaria Interministerial n.°1.777/03), que
discorre sobre a assistência à saúde da população prisional do Brasil, tendo como diretrizes:
Prestar assistência às necessidades de saúde da população penitenciária; contribuir para o
controle dos agravos à saúde da população penitenciária; implementar ações em consonância
com os princípios e diretrizes do SUS; estabelecer parcerias a partir de ações intersetoriais;
contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização
dos serviços e da produção social da saúde; provocar o reconhecimento da saúde como um
direito da cidadania; e estimular o exercício do controle social (Brasil, 2005).
De acordo com a PNSSP, o público carcerário brasileiro deve ter acesso a serviços de
prevenção, promoção, e tratamento dos agravos à saúde, variando de acordo com o tamanho
da unidade prisional. Em unidades prisionais com até 100 presos, a atenção deverá ser
oferecida pelos serviços de saúde pertencentes às secretarias estaduais e municipais de saúde,
já em unidades com número de presos superior a 100, deverá existir equipe mínima composta
por médico, cirurgião dentista, enfermeiro, psicólogo, assistente social e auxiliar de
enfermagem (idem).
Apesar de todas essas diretrizes, aprovadas e publicadas nacionalmente, em todo
Brasil apenas 219 equipes foram cadastradas (Brasil, 2006a). O PNSSP prevê ainda, o acesso
a medicamentos em todas as unidades prisionais do país, tendo um profissional farmacêutico
responsável por essa função (Brasil, 2005; 2006a). Além disso, em 2007 o Brasil aprovou o
Plano Nacional de Política Penitenciária (PNPP) (Brasil, 2012), e dentre as medidas previstas
está a realização de ações e construção de políticas específicas para os diferentes públicos, o
que também não vem acontecendo em nosso país, muito menos no estado do Rio Grande do
Norte. Apesar de focar nos detentos, as questões de saúde que atravessam os trabalhadores do
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sistema prisional se adequam perfeitamente às políticas e ações propostas pela PNSSP. Além
disso, dentre as diretrizes do PNSST temos a ampliação das ações de saúde e segurança do
trabalho e a articulação das ações de promoção, proteção e reparação da saúde do trabalhador,
o que justifica a ideia de articular as duas políticas (PNSST e PNSSP).
A atenção em saúde mental para os trabalhadores do sistema prisional tem sido,
inclusive, sugerida por pesquisadores como Santos et al. (2010) e Rumin et al (2011). Este
pesquisador aponta que, devido ao reduzido número de profissionais que atuam nas equipes
de saúde de unidades prisionais, há uma sobrecarga de trabalho para profissionais como
psicólogo e assistente social, o que faz com que a atenção psicossocial e o acolhimento ao
processo saúde-doença sejam negligenciados nesses contextos (idem).
Embora válidos, os esforços empreendidos pelo governo em nada questionam nosso
atual modelo jurídico-penal e penitenciário. Ao fazerem isso, reafirmam a tese de que o
encarceramento é uma estratégia válida, que, sem bem planejado, pode surtir os efeitos
desejados no combate ao crime. Assim, criam-se políticas e programas que pretendem
amenizar o caos, dando mais um sopro de vida ao modelo jurídico/penitenciário que
demonstra sua falência há centenas de anos. São os “enxugadores de gelo”.
Ao tratarmos de saúde/saúde mental dos profissionais de segurança pública, não é
possível dissociar o assunto de nossa atual política de encarceramento. O cárcere é parte do
problema, muito mais do que solução. O adoecimento de agentes penitenciários está
diretamente ligado ao nosso modelo penitenciário, como pretende demonstrar essa tese18.
Acredito, particularmente, que só será possível falar em saúde mental (quer seja de presos,
quer de agentes penitenciários) em uma sociedade sem prisões.
Segundo dados do Ministério da Saúde (Brasil, 2013), entre policiais e bombeiros, o
índice de estresse subiu para aproximadamente 51% entre 2006 e 2011, o que alerta para a
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Uma discussão mais aprofundada sobre o assunto será apresentada no próximo capítulo.
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relação saúde mental-trabalho, sobretudo entre os profissionais de segurança pública (além
dos já citados dados referentes aos agentes penitenciários).
Nesse sentido, a presente pesquisa acontece em momento fecundo de nossas políticas
e ações governamentais, possibilitando a produção de informações relevantes, capazes não
apenas de subsidiar programas “enxugadores de gelo”, mas, principalmente, questionar nosso
sistema jurídico-penal, materializado nas atuais práticas de encarceramento.

4.2 Os agentes penitenciários do Presídio Estadual de Parnamirim/PEP: descrição geral
do trabalho

No Presídio Estadual de Parnamirim, a rotina do AP sofre pequenas alterações a
depender do dia da semana. Em geral, o trabalho segue a seguinte ordem: chegada no presídio
(entre 7:30 e 8:00hs); coordenar a distribuição do almoço dos presos (entre 10:00 e 11:00hs);
almoço dos AP (entre 11:30 e 14:00hs); coordenar a distribuição da janta (15:00hs); e
fechamento das celas, encerrando o banho de sol (15:30hs). Após o pernoite, a equipe que
está de plantão deve organizar a distribuição do café da manhã (por volta das 6:00), abrindo
pavilhões e celas para os presos que trabalham na cozinha. Após isso, aguarda a chegada da
próxima equipe (entre 7:30 e 8:00). Pela manhã e à tarde podem ocorrer também outras
atividades em paralelo como a condução de algum preso do pavilhão até a sala da direção,
consultório médico ou para consulta com advogados; ou mesmo para audiências, hospital ou
outro lugar fora da unidade prisional. Em geral, esta última atividade é feita por um grupo
específico de AP (GEP-Grupo de Escolta Penitenciária), que trabalha de forma volante,
atendendo as unidades prisionais de todo o Rio Grande do Norte. Porém, com o pequeno
efetivo do GEP, não raras são as vezes em que os próprios AP do PEP escoltam presos para
realização de atividades diversas, fora da unidade prisional.
A partir das 16:00hs os AP já encerraram todas as suas atividades, momento em que o
ritmo e a tensão diminuem, já que agora podem circular mais livremente pelo hall, pelos
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alojamentos, dormir, etc. As alterações na rotina acima descrita acontecem apenas aos
sábados e domingos (dia da “visita social”), e nas quartas feiras (dia da “visita íntima”),
quando além das atividades listadas, os AP precisam coordenar a entrada das visitas, revista
das mesmas e dos alimentos e pertences trazidos. Além disso, é possível que sejam realizadas
revistas em todo o presídio (ou em celas específicas), em busca de drogas, celulares e outros
artefatos proibidos. Tal procedimento ocorre de acordo com a necessidade, a partir do
entendimento da direção da unidade prisional, ou da equipe de plantão naquele dia.

4.2.1 Primeiros passos: vivendo no panóptico
Conforme sinalizei anteriormente, um dos marcos do processo de pesquisa foi o
momento em que vesti o uniforme de agente penitenciário. A entrega do uniforme de agente
penitenciário, por um dos membros da equipe, foi um importante analisador desse processo de
pesquisa. Por um lado, tal fato representa o desejo dos agentes penitenciários de mostrar suas
rotinas, a dureza de seu trabalho, os efeitos danosos que o ambiente carcerário produz também
neles. Geralmente deixados de lado por pesquisadores, abrir a brecha para a entrada de um
pesquisador na equipe seria uma forma de serem, em certo sentido, protagonistas do processo,
e não apenas os “vilões malvados” das nossas cadeias. Além disso, é como se eles dissessem
que só é possível compreender seu trabalho, e o efeito disso em suas vidas, participando,
fazendo de fato o que fazem, batendo cadeado. Desde minhas primeiras inserções nos
presídios do Rio Grande do Norte tenho recebido esse tipo de convite: “traga sua malinha,
durma aqui com a gente!”. Ao mesmo tempo, sentia como se fosse um pedido de ajuda,
socorro, um grito desesperado a alguém que, pela primeira vez, estava disposto a escutá-los,
estuda-los. A demanda, nesse momento, era por algum tipo de ação que pudesse melhorar a
vida desses sujeitos, suas condições de trabalho, etc. Aliado a isso, a ideia de que alguém
chagaria para compor a equipe, de “mais um” para trabalhar soava bem entre os agentes.
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Em contrapartida, a encomenda por parte da SEJUC, ao autorizar a execução da
pesquisa, era por algo que amenizasse a “crise” do sistema penitenciário. A fala dos gestores
fazia menção aos inúmeros trabalhadores afastados, os casos de alcoolismo... Além das não
raras greves disparadas por agentes penitenciários nos últimos anos. Sentia que, para eles,
minha pesquisa poderia aliviar certas tensões institucionais (já que eles não estavam dispostos
a discutir questões estruturais, que de fato promovessem algum tipo de mudança), colocar
panos quentes em um contexto que é comumente tratado como “um barril de pólvora”. Ao
escrever sobre isso é impossível não relacionar com determinados fatos acontecidos em Natal.
Hoje pela manhã (13/03/2015), por volta das 7:15, ao fazer o trajeto em direção a
universidade onde leciono, fui surpreendido com uma rua inteira bloqueada pela polícia, além
de viaturas da SAMU, BOPE, etc. Segundo relato dos moradores (posteriormente
confirmados), um agente penitenciário “com problemas psicológicos” (Sic) invadiu a casa da
ex-mulher, tomando de refém seu enteado de 14 anos. Agora, aproximadamente 10:00, o caso
já dura onze horas e o adolescente continua em cárcere privado. O psicólogo que quer
pesquisar sobre o trabalho dos agentes parece ser uma boa pedida aos gestores.
Deixando um pouco de lado essas breves análises sobre o analisador “a entrega da
camisa”, e sobre encomendas e demandas da pesquisa, volto minhas atenções para o início de
minha jornada, no dia a dia desses trabalhadores. A partir do momento em que vesti aquela
camisa preta e passei a circular com a equipe Alpha19, pelos corredores da penitenciária, tudo
mudou. Era como se eu pudesse enxergar a prisão a partir de um ponto de vista diferente.
Radicalmente diferente. A primeira sensação/percepção desse processo foi a de que abandonei
a posição de mero observador, elemento “neutro” no cenário bélico (que caracteriza a maioria
das prisões brasileiras) e passei a ocupar a posição de “alvo”.
Enquanto circulava entre os agentes “à paisana”, sem o uniforme característico
(camisa preta, com insígnias da SEJUC), minha posição era bem mais confortável. Com
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Todos os nomes contidos nesse trabalho, das equipes ou dos agentes penitenciários, são fictícios.
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exceção do incômodo de estar em um ambiente extremamente desagradável e insalubre, os
momentos de observação e acompanhamento da rotina dos AP eram agradáveis, tudo era
novo, e a oportunidade de fazer pesquisa ali dentro tornava esse momento especial. Mas a
partir do momento que passei a andar de preto, misturado com os outros agentes, a sensação
era outra. Caminhar pelos corredores que davam acesso aos pavilhões era algo extremamente
estressante, difícil. Pelas frestas dos refeitórios, muitos detentos me observavam (ou pelo
menos era essa a sensação que eu tinha): “Eles já perceberam que tem um novato no grupo, e
vão te observar o tempo todo. Seja firme!”.
Tentava aproveitar a arquitetura da prisão para fugir dos olhares, aproveitava as
esquinas, os “pontos cegos”, mas me dei conta de que era muito mais fácil ser observado por
eles do que observá-los. A maioria dos presos estava no refeitório, escuro, enquanto eu
passava pelos corredores iluminados, era impossível não ser visto. Estranha arquitetura
panóptica, fracassa no seu intento, produzindo guardas vigiados mais do que vigilantes. Mais
tarde iria descobrir que essa observação não se restringia apenas ao ambiente prisional20.
Como andar, como me portar (sobretudo na relação cotidiana com os presos),
passaram a ser minhas principais preocupações: “Tira a mão do bolso! Você é agente, não
preso...”, instruía-me um de meus colegas. Mais do que um repertório de procedimentos, era
fundamental um novo aprendizado, que incluía não apenas uma postura corporal, mas,
sobretudo, uma determinada cultura, um conjunto de valores que atravessam o dia a dia dos
agentes penitenciários.
Além disso, o convite para “vestir a camisa”, literalmente, permitiu um processo de
fazer pesquisa inteiramente novo nesse contexto. A pesquisa ganha novos contornos, na
medida em que meus interlocutores, sujeitos de pesquisa a serem entrevistados já não são os
únicos (e talvez os principais) elementos do processo de pesquisa. As transformações que o
trabalho como AP produziam em mim, o aprendizado desse novo ofício, a vivência do
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No próximo capítulo aprofundo a discussão sobre esse e outros aspectos da rotina dos APs.
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pesquisador ganha destaque nesse percurso, permitindo que o corpo, os afetos e as sensações
guiem todo o processo de pesquisa.

4.3 Relatos do inferno: a dura tarefa de “bater cadeado” 21
Durante o período em que trabalhei com a equipe Alpha, participei também dos
momentos de abertura e fechamento das celas. Desses, o momento do “tranca” é o que
envolve maior tensão e risco a integridade física dos AP. Todo o processo do tranca, nos dois
pavilhões, leva cerca uma hora. Geralmente, a equipe inicia realizando o tranca no pavilhão 1,
para em seguida fazer o mesmo com o pavilhão 2. Inicialmente, como os presos estão na
quadra (no banho de sol), fechamos a grade que dá acesso da quadra para as celas. A partir de
então tínhamos livre acesso às celas, momento que era aproveitado para realizar revistas nas
dependências dos presos, a procura de drogas, celulares, armas ou possíveis rotas de fuga.
Apesar de ser um procedimento aparentemente seguro, a revista das celas mobilizava
muita atenção por parte dos APs, já que havia a possibilidade de um ou mais presos
permanecerem nas celas (ao invés de ocuparem a quadra), aguardando o agente para um
possível ataque, tomada de refém, etc. Assim, esse momento era sempre de muita tensão, seja
por parte dos APs que ficavam na retaguarda, vigiando o corredor e dando cobertura a quem
deveria entrar nas celas, mas principalmente naqueles que entravam nas celas, que faziam isso
geralmente de arma em punho.
Após isso, os APs retornavam ao corredor de acesso ao pavilhão (fechando a grade
que liga este ao corredor), abrem a grade que liga a quadra às celas, e aguardam os presos
retornarem as celas, a partir de uma chamada oral (que pode ser nominal, ou por cela)
Somente após todos os presos entrarem nas celas é que os APs entram no pavilhão e iniciam o
processo de fechamento das mesmas.

“Bater cadeado” é a nomenclatura pela qual os AP designam a atividade diária de fechar as celas, encerrando o
banho de sol dos detentos.
21
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No primeiro tranca que participei, fiquei com a função considerada mais simples,
porém não menos arriscada: bater o cadeado. Apesar do pavilhão 1 ser considerado o menos
perigoso (por abrigar presos de menor poder aquisitivo, e que estão cumprindo pena por
crimes menos graves), no primeiro cadeado fechado, minha mão tremeu, e a sensação era de
apreensão: coração acelerado, passos incertos... Mesmo sabendo que deveria seguir as
orientações dos AP e não demonstrar medo foi impossível controlar a tensão de estar ali, tão
próximo dos presos, vestindo um uniforme de agente penitenciário. Ao optar por esse método
de pesquisa, acabei por optar por uma determinada maneira de habitar aquele espaço, o que
significava, dentre outras coisas, ser o responsável por encerrar os detentos em suas celas
(geralmente escuras, lotadas e insalubres). Não se tratava mais de observar os acontecimentos,
mas de habitar um determinado território existencial.
O ato de fechar a cela é feito por três APs. Inicialmente, dois APs passam fechando as
celas (apenas com o ferrolho), e logo atrás mais um AP segue colocando e fechando os
cadeados. Por vezes, a proximidade entre AP e preso chega a zero, o que se constitui enquanto
importante agravante das condições de trabalho desses profissionais. Ao retornar, agora com
todas as celas fechadas, é preciso passar muito próximo aos presos, o que significa um risco
em potencial. Mesmo que se tome certa distância das celas, um detento (muitas vezes a
mando de outro com superioridade hierárquica dentro da prisão) pode fazer uso de lanças
artesanais, ou de algum outro tipo de arma que possa ser lançada em direção aos APs, como
forma de vingança/represália por alguma atitude tomada ao longo do dia (apreensão de
celulares, drogas, impedimento de entrada de determinados alimentos ou utensílios, etc.).
Além disso, quando iniciamos o trabalho de entrada no pavilhão, todas as celas estão abertas.
Os APs contam com a colaboração dos presos, pois, caso contrário, é possível que todos
saiam ao mesmo tempo de suas celas, pegando de surpresa (e em superioridade numérica) os
APs que se encontram no corredor do pavilhão.
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Os mesmos procedimentos acontecem no pavilhão 2, porém com um nível de tensão
consideravelmente maior (já que nesse pavilhão encontram-se os presos considerados mais
perigosos).
O tranca é, portanto, um dos momentos mais tensos do dia a dia dos APs. Muitos
relatam que passam o dia contando o tempo, a espera desse momento. A rotina, aliada à
tensão dos procedimentos, torna o trabalho ainda mais penoso: “Só de pensar que daqui a
pouco você vai ter que fazer aquilo de novo... Subir, fechar as celas, falar com os presos,
você já fica estressado!”.
Assim, para refletirmos sobre o trabalho dos APs vale a menção ao sentido
etimológico do termo, que “vem do latim tripalium, que significa instrumento de tortura”
(Lhuilier, 2013, p. 483). A autora reconhece que embora tal concepção tenha se ampliado, não
é possível falar em trabalho sem falar em sua dimensão constrangedora, de sofrimento e
pressão em direção a um determinado objetivo (idem): O trabalho é realizado com os outros,
para os outros, ele é subordinado a um objetivo coletivo, organizado, coordenado, canalizado,
gerido. Assim sendo, ele é objeto de enfrentamentos e de conflitos (idem, p. 484).
O conflito mais perceptível no contexto investigado diz respeito ao sentido atribuído
ao trabalho pelos APs em questão. Confrontados diariamente com a tarefa de custodiar presos,
os APs compõem as engrenagens do sistema prisional brasileiro, que tem como pano de fundo
a proposta de ressocialização dos detentos. Mais que uma custódia, portanto, os APs devem
trabalhar para que o sistema cumpra essa função, já que organizam o dia a dia da cadeia.
Porém, o cotidiano prisional os obriga a dura tarefa de abrir as celas no início do dia, para, ao
final, trancá-los novamente em celas escuras e insalubres (conforme descrevemos no capítulo
anterior). Como no mito de Sísifo, após um longo esforço subindo a rocha morro a cima, esta
desce morro a baixo, e o trabalho recomeça.
Abrir as celas no início da manhã, fechar no meio da tarde... A ausência de sentido da
tarefa é uma das primeiras coisas que me chama a atenção, sobretudo pelo fato de que “o
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trabalho tem uma função social essencial: é uma atividade que liga aos outros e que implica se
ajustar a eles para produzir algo útil” (idem, p. 486). Assim, qual seria a utilidade do meu
trabalho, naquele espaço, enquanto agente penitenciário?
A ausência de sentido para o trabalho aparece também em outros momentos. As
revistas de celas e dos visitantes em busca de drogas e artefatos proibidos tem se mostrado
impotentes diante da tarefa de manter o presídio livre desses itens. É consenso entre os AP o
fato de que sempre houve e sempre existirão, no interior da unidade prisional, drogas
celulares, etc.: “É um trabalho de enxugar gelo”.
Porém, é necessário atentarmos para o fato de que o trabalho não se constitui apenas
por sua dimensão penosa (tripalium). A possibilidade de recriar, constantemente, o modo de
trabalhar, nos obriga a considera-lo também como o caminho pelo qual podemos nos
desenvolver. Nas palavras de Lhuilier:
A concepção de trabalho como pena (tripalium) oculta o trabalho como criação, como
desvio, como ultrapassamento de pressões e como desenvolvimento de si. O lugar que
ocupa o trabalho para cada sujeito depende das saídas favoráveis que esse sujeito
poderá encontrar, criar por seu desejo, por sua história, por sua personalidade (idem,
p.484).
Assim, o dia a dia com os APs vai revelando maneiras de trabalhar, modos de habitar
aquele espaço que denunciam possíveis saídas encontradas por esses trabalhadores

na

tentativa de recriar seu trabalho. Entre o que está prescrito como função do AP (manter a
segurança do presídio, evitar a entrada de drogas e demais artefatos proibidos, colaborar para
a ressocialização) e o que de fato é possível no dia a dia no interior do presídio há uma grande
distância, e o caminho encontrado pelos APs revela o modo como estes recriam seu trabalho,
e suas funções. Minha trajetória inicial como agente penitenciário ilustra um pouco os dilemas
enfrentados por esses profissionais, bem como suas invenções no dia a dia da prisão, o que
busco descrever nas próximas linhas.
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4.4 Entre o prescrito e o real: cartografando as linhas de força instituintes
O aprendizado do ofício de carcereiro apresenta algumas importantes linhas de força,
que ajudam a compreender os modos de subjetivação dessa categoria profissional. Dessa
forma, na tentativa de me aprofundar na investigação dessas questões, comecei executando
tarefas simples: conduzir presos dos pavilhões para a sala do diretor, buscar uma chave, um
remédio, etc. O aprendizado sobre o ofício de AP exigiu também entender como deveria se
dar a relação AP-Preso. Se a função do AP é custodiar pessoas que cumprem pena de privação
de liberdade, era fundamental que eu executasse bem essa tarefa.
Para explorar melhor esse ponto, retomo meus momentos nos corredores do presídio,
junto a equipe Alpha. Enquanto observava e procurava entender como deveria tratar os
presos, descobri que havia uma maneira principal de atuar, que tinha por base a ideia de que
presos são pessoas em condições especiais (pelo fato de terem cometido crimes) e devem ser
tratados de maneira diferenciada. Em geral, esse tratamento dizia respeito a um modo ríspido
de se dirigir aos detentos, uso constante de procedimentos disciplinares (seja na circulação
interna de detentos, que, segundo os APs, deve acontecer com os mesmos de cabeça baixa e
mãos para trás, seja no uso da chapa como represália por determinados comportamentos), ou
até mesmo de castigos físicos (em virtude de alguma falta cometida, ou em virtude de um tipo
de crime praticado22).
Nesse caso, o AP tem por única função o controle disciplinar com relação aos presos,
agindo de acordo com as LEP e com as normas disciplinares da unidade prisional, impedindo
que os presos tenham qualquer tipo de regalia.
Assim que os APs iniciam suas carreiras no sistema prisional, é comum que tentem
desenvolver seu trabalho nesses moldes. A maioria, ao ingressar no sistema prisional, acredita
que sua “missão” é possível, e que é da forma descrita acima que ele alcançará o sucesso

22

É comum que crimes sexuais (estupro, assédio sexual, entre outros) sejam mal vistos na cadeia. Não apenas
presos agridem outros presos que cometeram esses tipos de crimes, mas AP também impõem, algumas vezes,
castigos físicos a um determinado detento que porventura esteja preso por esses motivos.
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profissional. Tal maneira de ser “agente” se coloca então enquanto linha de força instituída
naquele espaço, e foi nessa direção que fui caminhando nos meus primeiros dias como AP.
Dessa forma (para minha surpresa), começava a desempenhar bem essa função que
algum tempo antes (antes de vestir o uniforme e trabalhar com a equipe) acreditava que
negligenciaria. Minha primeira revista no pavilhão “1” fez com eu me surpreendesse com
minha própria posição: subindo nos beliches, vasculhando colchões, paredes, ventiladores e
demais objetos dos presos, em busca de artefatos ou drogas.
Em parte, esse processo aconteceu devido à necessidade (minha) de fazer parte
daquele grupo, de poder experimentar o que significava ser um AP. Todas as sensações,
emoções, dificuldades e prazeres do trabalho no cárcere. E, nesse sentido, as linhas de força
instituídas faziam seu papel nesse processo de subjetivação... Assim, fui me tornando,
inicialmente, um “Agente Operacional”23. Tal posição incluía: estar atento aos momentos
mais tensos do trabalho como a tranca ou a abertura das celas, não deixando meus colegas
desprotegidos; fiscalizar com rigor celas e utensílios dos detentos, evitando a presença de
drogas e celulares; revistar com rigor tudo que entrava no presídio (comidas e utensílios
trazidos pelas visitas); estar atento a minha segurança pessoal e de meus colegas, sobretudo
em momentos de circulação de presos dentro da unidade prisional. Nesse sentido, muitas
vezes meu trabalho consistia em: observar os corredores dando retaguarda para quem
revistava as celas ou fechava o cadeado; revistar as celas; fechar os cadeados, etc.
Tal modo de habitar o espaço prisional exigia a produção de um corpo rígido
(músculos rígidos, prontos para ação), atento a tudo e a todos, ouvidos atentos ao mínimo
ruído diferente, olhos atentos aos movimentos de pessoas no interior do presídio. Durante as
revistas de celas, como num jogo de xadrez, tentava pensar tal qual um preso para tentar
imaginar onde estariam escondidos os artefatos proibidos. Também em virtude disso (pelo
fato de trabalhar na direção contrária dos interesses dos presos) o trabalho acontecia sempre
23

Nomenclatura utilizada pelos APs para designar aquele colega que executa bem suas funções, sobretudo
aquelas mais policialescas de fiscalização e controle das irregularidades.
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atravessado por muita tensão. A foto abaixo ilustra os momentos de acesso às celas do piso
superior.

Foto 21: Retorno do tranca no piso superior, pavilhão 2.

Nessa mesma direção, um de meus colegas de trabalho, também membro da equipe
Alpha, relata, por exemplo, um pouco do início de sua carreira como AP. Conta que era um
agente bastante operacional, mas depois teve que ir se adaptando a realidade. Assim que
começou a trabalhar, Daniel conta que fazia tudo que deveria ser feito no sistema: revistava
determinado preso que ninguém revistava, revistava os pagadores24 (que, segundo ele, são
quem levam artefatos proibidos para os presos dos pavilhões), revistava celas e pavilhões,
etc.. Tal posicionamento chegava, inclusive, a desagradar alguns APs que trabalhavam com
ele.
24

Nomenclatura pela qual os APs designam aqueles presos que trabalham na cozinha, e que são os responsáveis
por servir as refeições, ocasião denominada de “pagar o almoço”, “pagar a janta”, etc.
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Daniel conta ainda que no início de sua carreira contraiu hepatite, devido ao fato de
revistar as celas com tamanho rigor a ponto de introduzir mão e braço em lugares como vaso
sanitário, tubulação de esgoto, ralo de banheiro, etc. Tudo isso sem luvas ou qualquer outro
tipo de proteção. Como é natural de outro estado, Daniel assim que chegou trabalhou 16 dias
consecutivos (16 plantões de 24hs), por não ter onde ficar.
Além dessa linha de força mais dura, mais ligada às atividades policialescas e de
vigilância, outras forças se apresentavam para mim nesse processo. Nesse período inicial,
durante boa parte do tempo era interpelado pelos presos, em geral da “ala dos renegados”, que
solicitavam coisas de toda ordem. Remédios, comida, vestimenta, material de higiene pessoal
ou até mesmo “um radinho de pilha”. Como já descrito em momentos anteriores desse
trabalho, as condições de encarceramento dos presos do PEP, em particular da ala dos
renegados, são extremamente precárias: celas escuras, pouca ventilação, úmidas, além da falta
de materiais de higiene pessoal e comida de qualidade. A princípio, acreditava que seria
possível tentar ter um tipo de relação com os presos que visasse atender essas necessidades.
Entendendo a função do AP como sendo a de custodiar pessoas, respeitando seus direitos,
aquele talvez fosse o meu papel. Obviamente que tal perspectiva não deve ser analisada
apenas do ponto de vista de uma lógica instituída naquele espaço. É preciso fazer uma análise
de minhas implicações naquele espaço, e perceber que ao me conectar com a prisão, sou
atravessado por algumas maneiras de compreender este dispositivo (a exemplo do que foi
discutido no capítulo anterior), entendendo que este funciona como instrumento de controle
das camadas mais pauperizadas da população, e que no Brasil adquire características
violadoras e desumanizantes, o que acaba me impelindo no sentido de criticar tal perspectiva.
Essas são também forças que me movem nesse espaço.
Assim, tentei atender (e muitas vezes consegui, pelo menos de maneira mais imediata)
às diversas necessidades dos presos. Entrava em contato com o preso responsável pela
enfermaria, na tentativa de conseguir medicamentos, ou mesmo material de higiene...
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Estabelecia contato também com a direção na tentativa de trazer informações sobre o processo
de determinado detento, ou de agilizar o cadastro e possível visita de algum familiar de
detento, enfim, diversas eram as demandas nas quais me debruçava nesse período inicial de
meu trabalho.
Entendia que podia ser um “bom AP”, o que significava tanto tratar os presos de uma
maneira polida (embora firme), tentando atender suas necessidades e garantir seus direitos,
quanto executar com rigor as atividades mais policialescas tais como revista de celas, de
alimentos trazidos pelas visitas, das próprias visitas, etc.
Porém, assim como aconteceu com Daniel, com o tempo fui percebendo que o
caminho que estava tomando era extremamente custoso, desgastante e antiprodutivo. De um
lado, se procurava atender às necessidades dos presos, me via imerso em um mar de miséria,
lamúria, dor, sofrimento, fome (conforme descrito no capítulo anterior). Os pedidos eram
inúmeros, a maioria deles eu não tinha como dar conta. De remédios a um pouco de carne, os
pedidos constantes faziam com que eu me sobrecarregasse nessa tarefa, provocando desgaste
físico, mental e emocional. Antes do meio dia, já estava exausto, pernas cansadas, ombros
pesados, e a vontade de ir embora já era enorme. Além disso, por parte dos presos, eu era
responsabilizado pelas inúmeras carências do sistema: falta de água, de remédios, de
dignidade. Mais uma vez, a sensação era de enxugar gelo: apesar de conseguir remédios pra
micose, dor de garganta, etc., ao fecha-los em uma cela de 6m² (abrigando às vezes cinco
detentos), úmida, sem ventilação, onde os presos muitas vezes dormiam no chão, eu os
reinseria em um ciclo vicioso de adoecimento.
Por outro lado, ao me portar como o “Agente Operacional”, produzia animosidade
com os presos, atrasava a fila da entrada de familiares (já que fazia uma revista minuciosa nos
alimentos e utensílios trazidos por eles. Em um desses momentos, fui substituído por um AP
mais antigo por estar atrasando a fila), e corria o risco de ficar marcado, por parte dos presos,
como aquele AP que dificulta suas vidas, fato que poderia significar represálias violentas,
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dentro ou fora da unidade prisional. Revistar de maneira exemplar as celas, por mais que
permitisse encontrar drogas ou celulares, me colocava na posição de alvo para os presos.
Além disso, todo o dia havia drogas e celulares na prisão. Todo mundo sabia disso, inclusive
nós, agentes: “se um dia faltar droga aqui, a cadeia cai”. As formas de entrada eram
inúmeras, e de difícil controle. Havia relatos, inclusive, de PMs que negociavam a entrada de
drogas com os presos, através das guaritas. A paz do presídio dependia, de certa forma, dessas
pequenas irregularidades.
O mesmo Daniel traz também queixas sobre o dilema de ser AP, já que, ao cumprir
bem sua função (agindo, portanto, como o já comentado “Agente Operacional”), o agente
acaba tendo “muita dor de cabeça, e pouco apoio do Estado... É muita ameaça de preso,
muito risco de vida, pra pouco apoio do Estado”. Pude experimentar, nesse momento, um
pouco dessa dor de cabeça, ameaças, etc...
Foi nesse contexto que conheci Oseas, figura que se tornou fundamental no processo
de pesquisa, e no meu processo de mudança, abandonando a proposta do “Agente
Operacional”, assim como a de oferecer todo tipo de ajuda humanitária aos detentos. Oseas
era um funcionário antigo, onze anos como agente penitenciário, e foi com ele que aprendi a
fazer o “básico do básico”:
“o AP deve fazer o básico do básico... Não se estressar, nada de ir atrás de tudo, de
droga, de celular, pra não se estressar muito. Aqui e ali deixa passar uma comida a
mais, pra evitar estresse. [...] Tem que ser flexível, ter boa relação com o preso...”.
Ainda segundo Oséas:
“O agente que fica tenso, tem medo lá fora é aquele que aqui quer fazer tudo, tudo é
um procedimento padrão, disciplina toda hora, quer esquentar com preso que não tem
nada a ver, ai fica marcado. Mas a gente, eu mesmo, os presos me respeitam, trato
eles bem, procuro entender o lado deles, vejo o processo, trago um remédio...”.
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Assim, fui conhecendo uma outra maneira de me relacionar com os presos (que se
mostrou na pesquisa como a maneira dominante), tratando-os na perspectiva da “política da
boa vizinhança”. Os presos eram tratados de maneira firme, porém sem agressões, algumas
regalias eram concedidas a determinados presos (que possuíam bom comportamento, boas
relações com os APs, ou eram responsáveis por fornecer informações sobre atividades ilícitas
cometidas por presos do pavilhão), e fazia-se o possível para não se indispor com os presos, o
que garantia um turno de trabalho mais tranquilo, e menos insegurança ao deixar o presídio
(já que havia menos ameaças quanto à integridade física do AP e de sua família).
A ideia que estava por trás dessa forma de conduta é de que não há condições de
trabalho que garantam a segurança dos APs, sobretudo ao deixarem a unidade prisional, e que
ao agirem conforme manda o regulamento tornavam as relações mais tensas entre presos e
APs: “você vai ver as relações, vai ver as coisas erradas, o sistema que não anda, aí você vai
ter que escolher se quer pôr sua vida em risco...”. Há aqui também, uma unanimidade quanto
ao fato de que “o presídio só funciona porque eles [os presos] querem”, conforme me relatou
um AP. Nesse sentido, permitir determinadas concessões para que o trabalho flua com mais
tranquilidade surge com uma das possibilidades (pra mim a mais sensata) de habitar esse
espaço.
Dessa forma, fui constituindo uma nova forma de ser agente penitenciário, aprendendo
a fazer o “básico do básico”, tendo uma rotina mais tranquila, com menos trabalho e menos
problemas. Não era mais necessário revistar tão bem os alimentos trazidos pelos familiares
(afinal de contas, a fila era grande, o que significava muito trabalho), nem revistar tão
rigorosamente as celas. Pedidos de remédios, vistas de processo ou outras necessidades eram
atendidas “na medida do possível”. Um dos agentes me ensina uma das respostas-padrão para
esses casos: “—Vou passar pra direção e te dou o retorno”. Por mais de uma vez “esqueci”
bilhetes de presos (direcionados a direção com algum pedido específico) no bolso da calça.
Tal esquecimento aqui, diz de um novo modo de subjetivação que, se de um lado é menos
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policialesco, de outro é também menos atento às necessidades dos presos e às violações
sofridas por estes: “o sistema me ofereceu duas situações: ou ser mais operacional, querer
bater de frente a certas situações, ou ser aquele cara... como eu poderia falar aqui... o
inverso do operacional, ver as coisas acontecerem e...”. Outro agente relata o diálogo que
teve no início de sua carreira com um de seus colegas, mais antigo no sistema penitenciário:
“você tem que escolher entre duas situações aqui, ou você vai ser operacional ou você vai,
[...] deixar as coisas acontecerem. E isso me marcou assim, desde que eu entrei”.
Mas o relato que mais marca é o de um AP, que compara o funcionamento da prisão
ao de uma fábrica:
Se você adiantar vai estar ajudando alguém, botando alguma coisa pra dentro do
presídio e se você atrasar, no caso de estar pegando toca25 aqui, fazendo a função
mesmo, você está atrasando o serviço dele... Então você tem que ser neutro, nem
atrasar e nem adiantar a vida de ninguém. O segredo do agente é não adiantar e nem
atrasar! Deixar o presídio trabalhar igual uma fábrica...
A ideia aqui se assemelha aquela defendida por Monteiro, Coimbra e Mendonça Filho
(2006) ao refletiram sobre a possibilidade de se ocupar o lugar de poder instituído (como o
aparelho de Estado) afirmam que “funciona segundo certas lógicas, e que ‘ocupá-lo’ é, na
maior parte das vezes, servi-lo na condição de operador de seus dispositivos e, nesta condição,
o operador não muda a máquina, ele a faz funcionar” (p. 11).
Os relatos acima acabam denunciando o processo pelo qual passam a maioria dos
agentes penitenciários do estado. Após saírem do curso de formação, muitos tem a sensação
de estarem cumprindo uma grande função social. A custódia de presos, termo presente no
discurso de quase todos os APs como sendo sua função principal, poderia ter um significado
muito mais amplo do que apenas abrir e fechar cadeado. Muitos APs, ao conversarem comigo
sobre seu trabalho e sobre a função de uma prisão nos dias de hoje, relatavam uma crença
25

Nomenclatura utilizada para designar o esconderijo elaborado pelos presos (no interior das celas) para
esconder artefatos proibidos (drogas, celulares, etc.).
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inicial no sistema, em uma possibilidade de ressocialização/recuperação dos detentos, crença
essa que vai se desmanchando ao longo dos anos.
As linhas traçadas acima acabam corroborando com as ideias de Lhuilier, quando
afirma que “o trabalho é bem a cena onde se confrontam, simultânea e dialeticamente, a
relação consigo, a relação com o outro e a relação ao real” (2013, p. 485). Nessa maneira de
entender o trabalho, é preciso estar atento também aos conflitos entre aquilo que se coloca
como instituído no contexto laboral, e aquilo que se apresenta enquanto possibilidade de
subversão desse instituído, o instituinte. Nas palavras de Lhuilier:
A medida do que cada um realiza é submetida a essa referência aos resultados e aos
modos operatórios prescritos. As prescrições são definidas pela organização formal do
trabalho, tais como apresentadas no organograma, os regulamentos, os procedimentos
ensinados e controlados. Elas são, também, aquelas prescrições construídas pelo
coletivo de trabalho para otimizar as capacidades de ação frente às situações reais
enfrentadas. A experiência profissional ensina os limites do quadro prescrito e solicita
a engenhosidade. Para ultrapassar as dificuldades, para ganhar tempo, para se proteger
do perigo, para economizar penosidade, para se ajustar às especificidades da situação a
tratar é necessário fazer de outra maneira o que previam os procedimentos oficiais.
(2013, p. 486)
A ideia aqui é que sejam possíveis ajustes no trabalho, sobretudo no intuito de se
encontrar sentido naquilo que se faz (idem). É nessa direção que situo o movimento instituinte
desenvolvido pelos agentes penitenciários que, ao desenvolverem o modo “básico do básico”
de funcionamento, acabam subvertendo as prescrições, regulamentos e forças instituídas,
recriando seus processos de trabalho. Talvez, tal movimento não se constitua enquanto força
instituinte no sentido clássico dado pela análise institucional (de apresentar o novo, o
diferente), mas sim, de propor uma dinâmica diferente ao que está prescrito como sendo o
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trabalho do AP, produzindo uma dinâmica/movimento no processo de trabalho desses
sujeitos.
Parto do pressuposto, aqui, que podemos entender o trabalho com uma instituição, que
compreende uma formação social e cultural, mas também uma formação psíquica, garantindo
“as bases da identificação do sujeito com as finalidades por ela definidas” (Lhuilier, 2014, p.
14). Ainda com Lhuilier, ressalto que a instituição “sustenta e legitima as atividades sociais,
tais como cuidar, educar, formar, produzir, governar, vigiar. Por certo, ela não está fora do
tempo; ela é, antes, produto de uma história” (idem, p. 14). Porém essa não é a única
característica da instituição trabalho, é também:
A instituição-trabalho, em sua diversidade relativa às diferentes atividades sociais,
também é uma produção humana, e não somente o que se impõe aos homens. A
concepção da instituição reduzida ao instituído faz dela uma superestrutura a serviço
de uma ordem social, ou mesmo a serviço da dominação dos dominantes. Ora, na
verdade a instituição sempre é trabalhada pelo instituinte, a partir do questionamento
das regras contraditórias às quais o sujeito é submetido e pelo fato de ser colocada à
prova na práxis (Lhuilier, 2014, p.15).
Nesse sentido podemos caracterizar o trabalho nas prisões a partir de algumas linhas
de força presentes nesse ambiente. De um lado, um tipo de funcionamento que diz respeito ao
conjunto de normas disciplinares, procedimentos de segurança, aliado a uma cultura
institucional da violência (característica dos ambientes carcerários), que ajuda a produzir o AP
operacional.
Por outro lado, numa tentativa de produzir uma linha de resistência nesse campo de
forças, os APs acabam por desenvolver algumas estratégias nesse espaço (que na maioria das
vezes se constituem apenas em estratégias de sobrevivência frente aos dissabores do cárcere),
materializando modos de ser diferentes do prescrito, tornando possível assim a afirmação de
outros procedimentos, caracterizando o modo “básico do básico” no trabalho do agente. Não
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se trata aqui de individualizar as análises, tomando essa linha desenvolvida pelos APs a partir
de escolhas e processos individuais, mas sim de um modo de funcionamento que produz essas
(e não outras) possibilidades. Conforme sinalizado por Fonseca e Barros, “interessa-nos os
processos de gestão do trabalho como dispositivos de subjetivação, produzidos no seio de
contextos sócio-históricos e políticos específicos dos quais se fazem dobragens e efeitos”
(2010, p. 110). As pequenas (e também as grandes) corrupções que se fazem presentes nas
práticas dos APs também estão incluídas aqui. Ambos os processos (a captura por uma lógica
da vigilância e violação, e a resistência a partir da construção de modos alternativos de ação)
se fazem presentes, se misturam muitas vezes, e se colocam como forças subjetivadoras para
os agentes penitenciários. O tempo todo estão presentes as possibilidades de captura por uma
determinada lógica institucional, assim como a possibilidade de construção de outro território
existencial, caracterizado por um modo de trabalhar, de operar a rotina institucional pautado
em outra lógica, outros procedimentos. Ainda com Lhuilier, trata-se de pensar a instituição
como “a relação dialética entre as regras instituídas e instituintes. Tal relação é animada por
atores que são, eles próprios, instituídos e instituintes” (Lhuilier, 2014, p. 15). Trata-se,
portanto, de pensar a instituição trabalho (em particular o trabalho no cárcere) inserido em um
campo de forças, que por vezes se apresentam como contraditórios, e que constituem toda
uma engrenagem carcerária, imprimindo um modo de funcionamento específico para o
trabalho do AP: “Desse modo, o trabalho é concebido como campo de normas instituídas e
instituintes. É, também, um campo de valores devido às escolhas e ao engajamento dos/as
trabalhadores/as na gestão singular do trabalho” (Fonseca & Barros, 2010, p.111).
Importante ressaltar aqui, que as linhas de forças instituídas e instituintes que tentei
descrever nesse tópico nem sempre se presentam de maneira clara, e de fácil mapeamento.
Aquilo que em um dado momento se apresenta como instituído, rapidamente pode passar ao
campo do instituinte, e vice versa. O modo de funcionamento “operacional”, por exemplo,
embora esteja presente na formação dos agentes e nos profissionais mais novatos, com o
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tempo se torna obsoleto. Tal linha de força vai sendo capturada pela perspectiva de se fazer o
básico do básico, fazendo a “fábrica” funcionar. Embora inventada pelos agentes, que acabam
recriando seus processos de trabalho, esta linha de força acaba por se colocar como
dominante, passando ao campo do instituído. Tal fato é bastante compreensível se pensarmos
que é assim que funcionam as instituições, a partir de uma relação dialética (Lourau, 1995),
Ou, como diria Hess e Savoye (1993, p. 57), “A lógica dialética da instituição corresponde
assim a um enfrentamento permanente do instituinte e do instituído, chegando à reinstitucionalização permanente da instituição”.
Voltando às reflexões sobre o trabalho dos agentes penitenciários, concordo com
Fonseca e Barros (2010) ao defenderem a ideia de que no campo do trabalho, os sujeitos não
estão restritos às normas e regulamentos prescritos. Os processos de trabalho “engendram
incessantemente determinadas formas de subjetividade, tentativas de fazer-se sujeito de suas
ações de modo a colocar em funcionamento o prescrito do trabalho” (Fonseca & Barros,
2010, p. 111). Os trabalhadores agem aqui afirmando escolhas que, muitas vezes se
distanciam das normas prescritas (idem).
Embora a discussão apresentada pelas autoras caminhe no sentido de uma “reinvenção
de si”, discutindo as possibilidades de criação no e do trabalho (Fonseca, 2003; Fonseca &
Barros, 2010), análise esta que acredito não fazer sentido no contexto dos agentes
penitenciários, considero importante tomar o processo de trabalho como biopolítico (Fonseca,
2003), forjando subjetividades, barrando e constrangendo, muitas vezes, a vida. Nesse
sentido, concordo com as autoras no sentido de que “é preciso interrogar e dar visibilidade a
essa luta, muitas vezes, surda que os trabalhadores travam nos cotidianos dos processos de
trabalho” (Fonseca & Barros, 2010, p.112).
Nesse sentido, os agentes são atravessados por linhas de força muito particulares, que
moldam suas subjetividades e seus processos de trabalho. Dentre essas forças (além daquelas
já descritas nas páginas anteriores), ganha destaque também o contexto de violência do
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sistema prisional e o processo de militarização pelo qual passaram os agentes em seu processo
de formação, o que tento descrever no próximo tópico. É no processo de formação
(militarizada) desses agentes que encontramos possíveis explicações para a produção de
subjetividades policiais, “operacionais”, delineadas aqui. Capturados por essa lógica, o AP
tem sua subjetividade moldada pela ideia de vigilância, policiamento e controle do ambiente
prisional, produzindo um modo enrijecido de habitar aquele espaço, tomando os presos
sempre como uma possível ameaça. Dessa forma, agressões violações dos direitos dos presos
acabam se naturalizando nas práticas cotidianas, não por uma decisão individual dos AP, mas
dentro do modo de funcionamento do dispositivo prisão, através dos diversos mecanismos em
ação na engrenagem carcerária. No próximo tópico, portanto, aprofundo o debate sobre o
contexto violento no qual se inserem os agentes penitenciários. Por fim, finalizando o
capítulo, faço uma análise do processo de formação pelo qual passam esses trabalhadores, e
que colabora para forjar determinadas subjetividades (militarizadas, enrijecidas), tal como
tentarei descrever.
4.5 Caos, violência e violações: conhecendo outras linhas de força do dispositivo prisão
Seguindo o processo de cartografia do dispositivo prisão, um elemento que sobressai
nessa paisagem diz respeito à violência que marca o cotidiano prisional, não apenas em
práticas e fatos isolados, mas materializado em um conjunto de valores, linguagem que dita as
regras nesse espaço. Para tentar descrever melhor essas linhas de força, resgato meus
momentos de cartografia junto à equipe Alpha.
No meu primeiro plantão com a equipe Alpha, cheguei cedo e bastante entusiasmado
para o trabalho. Após “render” a equipe que deixava o presídio, tomamos café e conversamos
um pouco sobre a rotina. Era um sábado, dia em que são realizadas as visitas sociais, o que
significava que teríamos muito trabalho. No café da manhã, as conversas giram em torno da
violência e agressões que comumente acontecem na prisão. Segundo alguns APs, não se pode
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bater por qualquer coisa, mas deve-se bater. Bater como forma de punição, castigo, correção
por uma ofensa, um desrespeito, etc.
Na verdade esses diálogos chamam a minha atenção mais pelo fato de se colocar
enquanto uma cultura institucional absolutamente nova para mim, do que pelo fato de ter a
ver diretamente com meus objetivos de pesquisa (pelo menos em uma primeira análise).
Assim, passei a me interessar por essa questão que, inevitavelmente, atravessava meu dia a
dia. Nesse sentido, é possível pensar que há uma cultura violenta que permeia o espaço
prisional, assim como as relações de trabalho desses sujeitos, o que sem sombra de dúvida
produz efeitos subjetivos importantes. Efeitos esses que não estão restritos apenas ao
ambiente masculino, o que significaria, talvez, que as AP do sexo feminino constituiriam um
grupo a parte.
Nesse mesmo café da manhã que relatei acima, uma AP chega pra trabalhar e relata
um caso de briga no trânsito em que um motorista a teria xingado de “vagabunda”. Segundo a
AP, “se eu tivesse uma arma descarregava no cara...”. Possuir uma arma, aliás, parece ser
algo comum entre os AP. Eu era um dos poucos do grupo que não andava armado (dentro ou
fora do presídio), fato que gerava comentários entre os presos mais próximos: “Falta só você
comprar sua arma...”.
A cultura da violência, a qual faço alusão nessas breves linhas, não se materializam
apenas em práticas e diálogos informais. É possível vê-la materializada na própria rotina
institucional dos AP, como por exemplo, quando a mesma AP, que desejou possuir uma arma
de fogo para defender sua honra nos conflitos de trânsito, relata que quando trabalhava em
uma unidade prisional feminina foi “convidada” pela então diretora para agredir uma
determinada detenta. A recusa, por parte da AP, desagradou a diretora, gerando animosidades
entre as duas. Em outra ocasião, ao registrar o dia a dia da equipe, na qual estava trabalhando,
alguns AP fizeram questão de posar para fotos ostentando suas armas de fogo:
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Foto 18: AP portando espingarda calibre 12 na entrada de um dos pavilhões.

Foto 19: AP simulando posição de confronto com arma.
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Nessa mesma linha, surge outro diálogo em que os APs lembram-se de um de seus
colegas, que tinha por hábito bater em vários presos de uma vez, enfileirados: “dava tapa na
cara de cada um...”. Os relatos acima sinalizam para um processo de familiarização com o
ambiente carcerário (descrito por Moraes, 2005), que pode levar também ao contágio
(Goffman, 2008), manifestado por meio de suborno, corrupção, ou agressões físicas por parte
dos agentes penitenciários. O contágio, a partir das ideias do autor citado, diz respeito a uma
espécie de contaminação com os hábitos e valores de uma determinada instituição por um
grupo específico (nesse caso, o grupo de agentes penitenciários) (idem). No caso da prisão,
trata-se de uma forma de funcionar que se coloca no campo do instituído há séculos, e que
parece naturalizado em nossos dias (sobretudo se pensarmos nos constantes apelos midiáticos
ao castigo, sempre mais severo, como forma de combater o crime). Aliás, se avançarmos
ainda mais no tempo, veremos que a resolução de conflitos pela via da violência
(institucionalizada ou não) antecede o surgimento do direito penal, atravessando séculos,
confundindo-se com a própria história da humanidade.
A violência, a qual faço alusão nas linhas supracitadas, diz respeito especificamente a
seu caráter instrumental, para se chegar a um determinado fim (de dominação), tal como
postulou Hannah Arendt (2014). Segundo a autora, é preciso diferenciar alguns conceitos que
muitas vezes são tidos como sinônimos tais como: poder, vigor, força, autoridade e violência.
O “poder”, para Arendt, “corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas
também para agir em concerto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um
grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido” (Arendt, 2014,
pp. 60-61). Seguindo sua linha de raciocínio, Arendt apresenta também a ideia de “vigor”,
que, diferente do poder, “designa algo no singular, uma entidade individual; é a propriedade
inerente a um objeto ou pessoa e pertence ao seu caráter, podendo provar-se a si mesmo na
relação com outras coisas ou pessoas, mas sendo essencialmente diferente delas” (idem, p.
61).
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Já o conceito de força, por outro lado, comumente utilizado como sinônimo de
violência, diz respeito à “energia liberada por movimentos físicos ou sociais” (idem, p.61),
diferentemente da ideia de autoridade, geralmente materializada e um insígnia, que atesta “o
reconhecimento inquestionável daqueles a quem se pede que obedeçam; nem a coerção, nem
a persuasão são necessárias” (idem, p. 62).
Por fim, a autora conceitua “violência”, entendendo que esta:
distingue-se por seu caráter instrumental, depende da orientação e da justificação para
determinado fim. Fenomenologicamente, ela está próxima do vigor, posto que os
implementos da violência, como todas as outras ferramentas, são planejados e usados
com o propósito de multiplicar o vigor natural até que, em último estágio de
desenvolvimento, possam substituí-lo (idem, p. 63).
A autora afirma ainda que a violência precisa de justificação para ser efetuada,
tolerada... No caso do ambiente prisional, a centralidade do castigo (que fundamenta não
apenas nossas práticas penais, mas diversas práticas em outras esferas da vida (escola,
trabalho, família, etc.)) é o pano de fundo para a emergência de práticas violentas. É a ideia de
que o “castigo educa”, “pelo castigo que se aprende”, que serve de racionalidade para a
violência.
As análises de Arendt fazem sentido no contexto investigado, sobretudo, se pensarmos
na ideia defendida pela autora de que “poder e violência são opostos; onde um domina
absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece quando o poder está em risco, mas,
deixada a seu próprio curso, conduz à desaparição do poder” (idem, p. 73). Assim, a violência
e a tortura, comuns ao ambiente prisional, diz respeito à falência de determinados discursos,
que outrora sustentavam a engrenagem carcerária. Como bem pontuou Nobre (2004), “a
violência irrompe quando o discurso está falido” (p. 159), que atesta para o fracasso de nossa
política penal contemporânea. Ademais, é preciso lembrar dos efeitos colaterais dessa
violência institucional, operacionalizada pelos agentes (e no campo da segurança pública, de
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uma maneira mais ampla). Além de ineficaz, produz o aumento da violência por parte de
pessoas/grupos considerados divergentes (Nobre, 2004).
Dessa forma, a questão do castigo físico/tortura, portanto, permanece presente
enquanto um elemento importante dia a dia da prisão. Além de algo que atravessa a cultura
institucional desse espaço, há que se refletir também sobre uma determinada concepção de
homem que subjaz a essas práticas: “Castigo bom, passar cinco dias na cela...”. Parece que
há uma ideia de que o castigo é realmente algo importante, que deve acontecer para o bom
funcionamento da instituição e para o aprendizado dos criminosos. Além disso, deve ser um
castigo severo, que possa ser sentido de maneira intensa pelo sujeito. Em uma outra ocasião
junto a meus colegas de trabalho, já que agora componho o grupo de APs daquele presídio, o
café da manhã é finalizado com um singelo convite: “Rafael vai bater no estuprador hoje...”.
Obviamente que minha resposta foi um “não, isso ai não dá pra mim não...”.
Assim comecei minha jornada como agente penitenciário da equipe Alpha. Entender
sobre os valores e ideias que pairavam naquele ambiente era importante tanto para meus
objetivos de pesquisa, quanto para fazer parte do grupo. Precisava aprender sobre o modus
operandi dos APs e, pra isso, observar e conversar com meus colegas mais experientes foi
fundamental. O modus operandi instituído naquele espaço se apresentava como um misto
entre as regras prescritas enquanto função do AP (manter a segurança da unidade prisional,
evitar fugas, evitar a entrada de drogas e demais artefatos proibidos, etc.) e a cultura
institucional que caracteriza o ambiente prisional (sobretudo a violência e demais violações
que marcam esse espaço).
Foi nesse contexto que fui inserido, fazendo o possível para aprender a habitar aquele
espaço, o que não era nada fácil. Em um dos primeiros dias com os agentes, lembro-me de
uma cena marcante: uma mãe que, ao visitar o filho pela primeira vez, sai da visita chocada,
sem direção, perplexa com tudo aquilo que representa uma prisão. Confesso que pra mim
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sempre foi mais fácil compreender essas sensações, do que aquelas que pairavam entre os
APs.
Fazendo uma análise de implicação do meu processo de inserção na rotina dos agentes
penitenciários, algumas forças se fazem presentes e merecem ser aqui apresentadas. Para a
análise institucional a implicação consiste no tipo de relação que temos com um determinado
objeto, fenômeno, equipamento, instituição, etc (Monceau, 2008; Lourau, 1993). Todos
estamos implicados sempre, porém de maneiras diferentes.
De um lado, uma descrença absoluta na prisão enquanto instrumento de controle do
crime, aliado aos já sabidos efeitos deletérios da prisão sobre os presos (em particular com
relação às camadas mais pauperizadas da população). Tais forças me moviam na direção de
uma recusa em concordar com o funcionamento da prisão, com as práticas disciplinares ali
utilizadas, com a cultura institucional partilhada pelos agentes. A vontade era de provocar
uma fissura nisso tudo. Algumas passagens de meus diários de campo sinalizam para essa
inquietação:
Qual o sentido da prisão? João26 me fala que quando habitava o pavilhão dos presos
escutava muito os presos falando o que iam fazer após a saída, geralmente atividades
ligadas ao mundo do crime... Qual o sentido real da prisão? Pra quem ela serve?
Em outros momentos, a inquietação se manifestava contra determinadas atividades
realizadas pelos agentes: “Na revista, por exemplo, sempre me perguntei por que retiram
drogas e celulares, se isso não vai acabar mesmo...”.
Por outro lado, era preciso estar ali para cumprir com meus objetivos de pesquisa. A
instituição “educação” aparecia aqui, sob a égide da universidade, um de seus equipamentos
símbolos, me fazendo seguir em frente, na direção de concluir a pesquisa, a tese. Talvez isso
explique minha postura mais passiva diante de determinados acontecimentos, diante dos
26

Um dos presos que, por trabalhar no presídio, está alojado em um pequeno anexo destinado aos trabalhadores.
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procedimentos disciplinares executados pelos APs, enfim, diante do modo de funcionamento
desse espaço. Era preciso seguir em frente e, para isso, me apegava à ideia de que, talvez, a
conclusão da pesquisa/tese (produção de artigos, o momento da restituição, etc.) pudesse ser
mais potente do que o simples embate diante das rotineiras práticas/procedimentos do cárcere.
Dentre as questões que motivavam, portanto, a seguir em frente, estava a possibilidade de
conhecer melhor um determinado território existencial, apreendê-lo em ato, no dia a dia,
produzindo assim uma crítica mais potente desse cenário. Retorno ao meu diário de campo,
trazendo minhas inquietações sobre a violência, o desejo de castigar que paira sobre os
agentes (mas não apenas entre eles): “O tratamento violento para com os presos, observado
com Tião27, parece ser uma coisa comum. É importante investigar melhor como se produz
isso... De onde vem esse desejo de violência?”.
Questão inconclusa, a produção de uma cultura da violência é algo que me inquietou
durante toda a realização da pesquisa. Embora não tenha conseguido dar uma resposta (se é
que há uma resposta fechada a esse processo), penso que algumas reflexões, alguns
analisadores ajudam a compreender melhor esse fenômeno.

4.6 Estado e sistema prisional: o lugar dos agentes no dispositivo prisão
Dentre os pontos que ajudam a compreender a questão da violência, o lugar ocupado
pelo trabalho dos agentes no dispositivo prisão oferece algumas pistas importantes. Antes de
iniciar algumas reflexões sobre esse ponto, vale lembrar algumas condições estruturais do
nosso sistema prisional que acabam por afetar diretamente suas condições de trabalho. Se as
condições de encarceramento são insalubres e violadoras, essas são também as condições de
quem trabalha no sistema, já que os AP passam boa parte de suas vidas dentro das unidades
prisionais, exercendo a dura tarefa de custodiar os presos, nas condições já mencionadas ao
longo desse trabalho. Segundo a fala de um AP “Eu não tô cumprindo pena, mas vivo
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também nessas condições”. Um agente penitenciário, ao se aposentar, passou pelo menos oito
anos dentro de uma prisão.
Tendo em vista as dificuldades mencionadas (associadas as já conhecidas condições
adversas das unidades prisionais brasileiras), o AP se vê na linha de frente de um processo de
violação de direitos (dos presos), violação essa que diz respeito a uma falha macro
institucional, relacionada à postura do Estado perante o sistema prisional:
Na verdade o agente tá aqui pra custodiar o preso, mas ele não sabe. A gente sabe
que ele tem direito a comida, remédio, médico, ai quando vamos informar que não
tem eles ficam com raiva da gente, descontam em nós, nós passamos a ser os
inimigos... passamos a representar o Estado [...] (AP).
Apesar de estar garantido pela Lei de Execução Penal (LEP) (Brasil, 2010), o acesso a
serviços de saúde, assim como a uma boa alimentação são direitos frequentemente negados
aos apenados (Fonseca et al. 2012). Na ponta desse processo, quem lida diariamente com
essas questões são os APs. O cumprimento de pena em uma prisão (local de trabalho do AP)
constitui a última parada do circuito judiciário. Após o crime, investigação e julgamento,
aquele que comete um delito terá a prisão como destino, e, consequentemente, o AP enquanto
responsável por sua custódia. É ele quem irá se relacionar com preso cotidianamente, por
vezes durante anos. Nesses anos de convivência, é o AP o responsável por informar ao preso,
por exemplo, a inexistência de assistência médica, barrar determinados produtos/objetos
trazidos pela família, ou apreender drogas e celulares.
Para os presos, o AP faz parte da equipe dirigente tornando-se desacreditável
(Goffman, 2008) e, mais que isso, representante de um Estado violador. Representação esta
que é, inclusive, incorporada pelos próprios agentes, conforme sinalizado no título deste
capitulo: “Aqui eu sou o Estado. E o Estado é violador”.
Assim, entendo que a relação do agente penitenciário com os apenados acaba sendo
um importante analisador da relação Estado-Sistema Prisional, servindo como bode
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expiatório, escamoteando a violência operada pelo poder público no cotidiano de nossas
prisões.
Ao representar, para a população carcerária, a violação operacionalizada pelo Estado,
os agentes penitenciários cumprem a importante função de aliviar possíveis tensões, embates
políticos em torno da questão prisional. Os agentes passam então a ser os inimigos, e não mais
os gestores (representantes do Estado): “eles [os presos] deveriam nos considerar parceiros
deles” (AP). A parceria aqui pode ser interpretada como sendo uma partilha das condições
adversas de vida (e trabalho) no cárcere. Ambiente insalubre partilhado, violações partilhadas.
Ao colocar o AP na linha de frente desse confronto, o Estado pulveriza
responsabilidades, produzindo consequências danosas ao sistema prisional. Em primeiro lugar
coloca, como já foi sinalizado, o AP em uma posição bastante delicada, já que obriga-o a
responder aos presos diante da carência estrutural do sistema e dos diversos direitos negados
aos apenados. Além disso, apesar de ser do conhecimento de todos, as dificuldades que
afetam o funcionamento das cadeias em nosso país (superlotação, infraestrutura inadequada,
pouco efetivo de AP), problemas como fugas, entrada de celulares e armas, acabam sendo de
responsabilidade da equipe de AP. Não é raro encontrar no sistema prisional, AP respondendo
a processos administrativos por uma eventual fuga de detentos: “Quem responde é o chefe da
equipe que ta de plantão, por isso é muita responsabilidade [...] Tem gente respondendo
processo ai, depois das fugas que teve aqui [...]” (AP). Tal fato obriga os APs a trabalharem
arduamente, para cumprirem com a difícil tarefa de manter uma prisão superlotada livre de
fugas, livrando assim, sua própria pele, e a do Estado. Em um de meus plantões, como já foi
dito, eram três AP (além de mim) no plantão, “controlando” aproximadamente 520 presos.
O resultado disso é a criação de um cenário de guerra, onde agentes penitenciários e
presos estão colocados em lados opostos, o que repercute no dia a dia desses profissionais
através de ameaças e agressões por parte dos presos (mas também de agentes penitenciários),
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tornando o trabalho ainda mais complicado, já que atravessado por essa linha de força
“bélica”.
Para dar um exemplo desse cenário que venho desenhando, durante a realização da
presente pesquisa um AP foi assassinado em serviço, provocando um forte abalo emocional
tanto entre AP quanto em mim. A história da morte de Jô, como se pode observar a seguir,
está diretamente relacionada com um determinado modo de se relacionar com os presos,
assim como com as condições de trabalho oferecidas aos AP do Rio Grande do Norte.

4.6.1 A morte de Jô: tiros e emboscada em horário comercial
Era uma manhã de quinta-feira, quando Jô e Raimundo resolveram levar um detento
para uma consulta médica (a pedido da esposa deste). Segundo relatos de outros APs, a esposa
do referido preso mantinha boas relações com os agentes, o que permitia que ela conseguisse
algumas regalias para seu cônjuge, incluindo consultas médicas (em serviços particulares),
não obedecendo aos procedimentos regulares, já que há uma unidade de saúde no interior da
unidade (que deve encaminhar, caso necessário, para outros serviços), além de um grupo
especial de APs responsável pela escolta de presos em caso de transporte para localidades
externas ao presídio. Aliado a isso, algumas versões relatam que os APs envolvidos na escolta
do preso (Jô e Raimundo), receberam determinada quantia em dinheiro para realizar tal
procedimento. No entanto, essa versão não foi confirmada.
E assim, os agentes em questão conduziram o preso para a tal consulta médica, em
uma clínica particular do centro de Parnamirim. Ao retornar, o veículo que conduzia os três
foi fechado por outro, de onde desceram quatro sujeitos atirando contra os agentes, numa
tentativa de resgatar o detento. Jô conduzia o veículo do sistema penitenciário e mal teve
tempo de reação. Ainda assim, descarregou as seis balas de seu revólver calibre 38.
Raimundo, que vinha no carona, só teve tempo de se abaixar. Armado com uma espingarda
calibre 12, Raimundo conseguiu, apesar do curto espaço da dianteira do veículo, armar e
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disparar dois tiros contra os inimigos que, assustados com o poder de fogo da “12”, fugiram.
Era aproximadamente 11hs nesse momento. O centro de Parnamirim estava lotado de
trabalhadores, donas de casa, estudantes. A morte de Jô foi assistida por muitos, inclusive
pelo fato de ter sido transmitida pela televisão, já que um dos programas policiais resolveu
transmitir, ao vivo, imagens de Jô morrendo, ao tentar, em vão, levantar seu corpo que pendia
sobre o banco do carona, enquanto todos esperavam a chegada da ambulância do SAMU.
Após a terceira ou quarta tentativa, Jô não mais se mexeu, permanecendo naquela posição até
a chegada do socorro.
Jô foi um dos primeiros trabalhadores que entrevistei na pesquisa. Era uma das
pessoas mais bem humoradas do presídio, bem quisto por presos e APs. Deixou mulher e dois
filhos, e sua morte foi sentida por todos, de forma intensa, inclusive por mim, que compareci
ao enterro da vítima.
Apesar de os APs em questão terem, de certa forma, escolhido realizar a referida
escolta que resultou na perda de um agente, a categoria dos agentes penitenciários, após
algumas reuniões com o sindicato dos APs, decidiu realizar um protesto reivindicando
melhores condições de trabalho. As principais reclamações giravam em torno do pouco
efetivo, das condições materiais precárias, ausência de capacitação periódica, etc. Abaixo, a
foto28 do protesto realizado no mesmo dia do enterro de Jô, que interditou a Br.101 (principal
via de acesso à Natal) por 30 minutos.

Foto
publicada
no
jornal
“Tribuna
do
Norte”
em 09/08/2013,
disponível
em:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/agentes-penitenciarios-fecham-br-101-em-protesto-pela-morte-decolega-em-servico/257979. Acesso em 10/08/2013.
28
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Foto 20: Agentes penitenciários do estado interditam a Br.101, em protesto pela morte de um colega.

Os dias que seguiram a morte de Jô foram intensos. O clima no presídio era péssimo.
No café da manhã, as agentes choravam sem cerimônias. Entre os homens, o clima era um
misto de tristeza, indignação e desejo de vingança.
Nessa direção, as reflexões que vão se desenhando nesse cenário apontam para uma
compreensão do sistema prisional norte-rio-grandense, entendendo que este funciona a partir
de um modus operandi violento. Não apenas violência de umas pessoas para com outras, mas
a institucionalização da violência, seja nas práticas dos agentes no dia a dia da prisão, seja na
postura do Estado de colocar os agentes na linha de frente de um processo de violação, em
condições precárias de trabalho. Muito além do que pequenas práticas, fatos ou atitudes
violentas, interessa aqui revelar as engrenagens de um determinado modo de funcionamento
violento, que acaba por produzir sujeitos, lugares e cenas também violentas, o que talvez
possa ser pensado como argumento para a (re)invenção de nosso sistema penal. O principal
efeito disso, pra vida do AP, é o fato de ele se acostumar com as violências e violações
cotidianas, que passam a fazer parte de sua rotina. Naturaliza-se (e institucionaliza-se) a
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barbárie. O agente aqui é colocado como mais um operador do dispositivo prisão, fazendo
funcionar suas engrenagens, com poucas possibilidades de invenção.
Nesse sentido, considero que o funcionamento dos cárceres na contemporaneidade
resulta em violações diversas, não só para os presos, mas para todos aqueles que porventura
venham a trabalhar no sistema. A precarização das condições de trabalho dos APs apresenta
argumentos contra o sistema prisional (e nossa justiça criminal, de uma maneira mais ampla),
revelando o modo perverso como se materializa a questão prisional em nosso país.

4.7 Trabalho no cárcere: dispositivo de militarização das subjetividades
Continuando o processo de cartografia do trabalho do agente penitenciário, é
fundamental descrever uma das linhas de força que considero uma das mais importantes, no
que diz respeito ambiente prisional. Partindo da ideia de que tomo a prisão enquanto um
dispositivo (“dispositivo-prisão”) (Deleuze, 1990), conforme já explicitado no capítulo
anterior, as linha de visibilidade, de enunciação e de subjetivação são marcadas por um
processo de militarização, que imprime um funcionamento particular ao dispositivo-prisão,
reverberando no dia a dia dos agentes penitenciários no sentido da produção de uma
subjetividade cada vez mais militarizada, enrijecida, conforme descreverei a seguir.
Dentre os fatores que colaboram para esse processo de militarização do ambiente
prisional, ressalto o passado militarizado das prisões do nosso estado, onde a Polícia Militar
era a responsável pela custódia dos presos e gestão das unidades prisionais, sendo também a
responsável pelas primeiras instruções aos agentes penitenciários que foram surgindo (a partir
de 2002). Segundo informações obtidas junto aos agentes que participaram da pesquisa, até
2002 todas as unidades prisionais localizadas no território potiguar eram de responsabilidade
da Polícia Militar do estado do Rio Grande do Norte (PMRN). Dessa forma, em geral tinha-se
um militar (da ativa ou da reserva) executando a função de direção, com o auxílio de outros
militares (esses da ativa, em sua maioria) tanto em funções administrativas quanto na custódia
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dos presos (executando, portanto, a função hoje ocupada pelos agentes penitenciários). Já
houve casos também em que um militar aposentado das forças armadas (Marinha do Brasil)
assumiu a direção do presídio de Alcaçuz. Ao fazer alusão ao termo militarização, portanto,
estou me referindo a “processo de adoção de modelos, conceitos, doutrinas, procedimentos e
pessoal militares em atividades de natureza civil, dentre elas a segurança pública” (Cerqueira,
1998, citado por Zaverucha, 2008, pp. 178-179).
Nessa direção, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte passa por um processo
de militarização, adotando práticas e doutrinas militares em seu funcionamento, sobretudo em
seu período inicial, quando os militares executavam todas as tarefas referentes ao sistema
prisional (da gestão à custódia de presos). Tal herança ainda se faz presente, se analisarmos o
fato de que o sub-secretário da SEJUC, responsável pela gestão do sistema prisional, é um
major da PMRN, enquanto o coordenador da COAPE é outro militar, também major da
mesma instituição, o que constitui um grande analisador do sistema prisional. Segundo este
oficial:
Essa função que eu estou ela é considerada de natureza policial militar no sentido de
que foi criada uma lei do ano de 2004 que deu... Antes de existir hoje o sistema
penitenciário quem fazia a gestão de tudo era a polícia militar, não existia agente
penitenciário... Então eram policiais militares do cárcere à guarda e direção. De
2002, 2003 para cá houve o primeiro concurso, aí a gente foi se afastando e hoje a
polícia militar é somente responsável pela guarda externa das unidades, certo? E em
2004 foi criada uma lei... Isso mais para polícia militar porque antes se a pessoa
ocupasse um cargo desses tinha dois anos, era agregado e era posto para reserva,
então para evitar esse problema foi criada essa lei, um decreto lei, 277/2044 que
considera essa função, né? Mas minha origem é na polícia militar. (grifos meus).

161

Na fala do gestor, fica evidente a defesa de que a gestão do sistema penitenciário é
uma atividade de “natureza policial militar”, incluindo aqui a ideia de que a formação militar
possui, inclusive, a capacidade de colaborar com as atividades exigidas pelo sistema prisional:
No sentido de tratar da questão da segurança das unidades, me ajuda bastante. Minha
formação enquanto policial militar. Até porque quando eu me formei, como eu te falei,
não existia o sistema penitenciário definido, era a polícia militar que fazia esse “know
how”. De certa forma faz com que dê um pouco mais de, digamos assim, substrato
para que a gente possa pelo menos gerenciar, é tanto que to dedicando já quase 8
anos no total de 30 que vou passar no sistema penitenciário. (grifos meus)
Há aqui, a clara defesa de que é a formação militar que dá consistência, “substrato”
para a função de gestão do sistema prisional. Embora fuja aos objetivos deste trabalho, vale
lembrar aqui que a gestão militar no campo da segurança pública, tende a trazer graves
consequências no campo da democracia, já que são atores não eleitos (no caso, militares) que
estão gerenciando e planejando órgãos civis (Nóbrega Júnior, 2010). O referido autor lembra
ainda que as polícias militares estaduais possuem forte vínculo com o exército, “fragilizando
o poder dos governadores dos estados” (idem, p. 128), produzindo, portanto, graves efeitos no
campo da gestão prisional.
Se avançarmos um pouco nessa reflexão, trazendo à tona a história do Estado
brasileiro, será imprescindível refletir sobre os vinte anos de ditadura militar vividos pelo país
entre as décadas de 1960 e 1980. De acordo com Brigagão (1985), após os militares
assumirem o poder, o Brasil passou por um processo de militarização no campo da política, da
economia, e do próprio cotidiano. Para o autor, além da figura do general-presidente,
aparecem em cena os generais-ministros, coronéis-diretores, “ocupando lugares estratégicos
na formulação de políticas governamentais e na distribuição de recursos públicos,
tradicionalmente qualificados como de competência civil” (1985, p. 13). Só para termos uma
ideia do impacto que isso pode ter, Brigagão lembra-nos que o campo do bem estar de
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crianças e adolescentes foi palco de políticas e programas com intuito de controle social, e
com práticas militarizadas, responsáveis por intensas violações dos direitos desses jovens
(idem).
Mesmo após o fim do regime militar, muitos militares seguiram ocupando funções de
controle em órgãos públicos (idem). Como efeito desse processo, o autor sinaliza para um
modo de vida que cultua uma “maneira e costume militarizado em nossa vida cotidiana”
(idem, p. 77). Após militarizar as polícias (na década de 1960), o Brasil “belicizou” o
processo de diferenciação social, eliminando a diferença entre criminoso e cidadão:
“Passaram, no conceito da segurança nacional militar, a ser considerados, todos, inimigos.”
(idem, p. 79).
Nessa direção, tocando mais diretamente nos objetivos desta tese, a gestão militar do
sistema prisional também produz efeitos nos modos de trabalho dos agentes penitenciários.
Ao entrarem no sistema prisional do RN, em 2002, a primeira turma de agentes penitenciários
se deparou com um cenário “militarizado”, conforme tento descrever nessas linhas. A
militarização não dizia respeito apenas ao fato de termos postos de trabalho ocupado por
miliares, mas, principalmente, por termos um modo de funcionamento pautado nos princípios
militares de hierarquia e disciplina, princípios estes já bastante conhecidos nas forças armadas
e nos processos de trabalho de policiais militares estaduais (Silva & Viera, 2008).
A hierarquia estava relacionada, principalmente, ao modo de trabalho desses sujeitos,
ou seja, divisões hierárquicas e de funções entre os funcionários (a direção geralmente era
ocupada por um oficial, enquanto as funções ligadas à custódia de presos ficavam a cargo de
sargentos, cabos e soldados). Já a disciplina dizia respeito ao modo de funcionamento da
prisão: regras e horários rígidos para as diversas atividades executadas pelos presos;
estabelecimento de castigos e recompensas para aqueles que infringissem ou cumprissem de
maneira satisfatória as normas estabelecidas; além de um modo de tratamento para com os
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presos (por parte dos militares) geralmente cercado de procedimentos típicos de ambientes
militares (gritos ou tom de voz mais alto, ordens, rispidez, agressões, etc.).
É nesse contexto, portanto, que ingressa a nova figura do sistema penitenciário norterio-grandense: o agente penitenciário. O início da profissão de AP em nosso estado é
marcado, como vimos, por esse modelo militar de funcionamento. Já no primeiro curso de
formação de agentes penitenciários, diversos professores pertenciam a PMRN, o que se
constitui importante linha de força nesse processo de formação. Mas o principal legado da
PMRN, no processo de formação do AP, se deu, sobretudo, durante o início do trabalho dos
agentes nas prisões potiguares, já que eram os policiais militares os principais trabalhadores
nesses espaços, ficando assim encarregados de transmitir o modus operandi dentro das
prisões:
Você vai aprender com os servidores antigos, aprender como são as regras daqui, as
normas daqui, vai se adaptar a algumas, vai bater de frente com outras que você não
permite, então as normas daqui são as normas daqui que ninguém sabe, ninguém...
Ninguém lá fora sabe como são as normas daqui. Então é isso, a adaptação você vai
ter que pegar do convívio daqui, moldar com os seus princípios e não só vai poder
fazer os seus princípios aqui não, porque se você for fazer os seus princípios aqui
você vai ter sérios problemas, inclusive correndo risco de vida (Fala de um AP).
Ou ainda, conforme a fala de um AP citada em páginas anteriores: Quem ensinava o
‘bê-á-bá’ mesmo eram os que já estavam lá, que eram os PMs.
Segundo o coordenador da escola de administração penitenciária do Rio Grande do
Norte (que é AP), a presença da PMRN nos presídios e a instrução que os policiais deram aos
agentes novatos foram de fundamental importância para a construção dos modos de trabalho
no interior do cárcere:
Mas vendo por um lado, a instituição militar foi quem primeiro trabalhou no sistema
penitenciário, foi quem teve a experiência, nós, profissionais, a gente entrou no
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sistema penitenciário sem saber o que era o presídio, eu mesmo quando entrei, entrei
vendo um monte de barbaridades. Mas a instituição militar é quem conhece, ne? [...]
Pontos positivos? A hierarquia.
Outros atributos presentes nas instituições militares, em particular a PM, também se
constituem enquanto argumentos que justificam a manutenção desta instituição dentro do
sistema prisional. Ainda segundo o diretor da escola de administração penitenciária é
importante que os agentes adquiram conhecimentos técnicos relacionados a táticas de
resolução de conflito, manejo de armas de fogo, etc.: Mas a parte militar ainda tem que
existir porque a instituição da polícia militar é a instituição mais antiga do estado, né? Que
trabalha com o tático, o tiro são eles, então a gente tem que puxar deles, né?
Assim, os agentes foram tendo como primeiros professores os policiais militares, e
como primeiros ensinamentos um certo modo de trabalhar, marcadamente militarizado. Nesse
sentido, o processo de militarização pelo qual passaram os AP se caracteriza também pela
identificação com o modo militar de agir, particularmente no que diz respeito às funções mais
policiais da profissão, e o poder que isso representa: “é poder... eu sou policia, eu ando
armado... quer fazer o que polícia faz. Eles se acham polícia. Isso é fato” (fala do
coordenador da Escola de Administração Penitenciária).
Uma clara demonstração desse processo pode ser visto no modo com os AP vão se
constituindo enquanto categorial profissional, em meados de 2002. Dentre os processos
identitários desse momento, a escolha do uniforme revela quão longe vai esse processo de
identificação com os militares. De acordo com um dos AP entrevistados:
a categoria por si só viu que havia necessidade de se criar um fardamento, eu não sei
por que razão, mas resolveram criar esse fardamento e se identificaram como tal,
como polícia com todos os assessórios que muitas vezes o policial nem tem, nem
possui. Então há esse desejo de ser polícia, talvez tenham feito o concurso errado, é
minha opinião.
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Cabe lembrar aqui que em minha inserção no sistema prisional, falas como a
supracitada, que discordam que a categoria deva usar farda, ou se assemelhar a PM, são
minoria. Em geral os agentes assimilavam de maneira positivo tais aspectos, se portando,
muitas vezes, de maneira militarizada, tal como a PM. Assim, nesse processo de início da
carreira de AP em nosso estado, o fardamento escolhido pelos AP tinha cor preta, com
insígnias e detalhes que lembram o fardamento da Polícia Militar (em especial do Batalhão de
Operações Especiais-BOPE), além do uso de coturnos por muitos agentes. Segundo um dos
entrevistados:
Nós escolhemos a farda, essa cor preta, agora nós temos uma identidade. O uniforme
dá uma visão de organização, quando entramos no presídio, a farda nos diferencia, já
que lá dentro tá tudo misturado. Dá uma caracterização melhor, melhora a questão
da identidade.
A identidade da qual fala o agente, não está dada, a priori, mas vai se constituindo no
decorrer do processo de trabalho nesse espaço. A formação que recebem, aliado à insegurança
devido às ameaças e riscos que os APs correm dentro (e fora) da UP, passam a dar contornos
a linhas de subjetivação marcadas pela tensão e privação de liberdade: “Aqui é polícia e
ladrão o tempo todo”.
Nesse sentido, foi possível mapear entre os agentes um processo de identificação com
a cultura militar, assim como com as funções desempenhadas por policiais. Em um de meus
primeiros diálogos com os agentes, uma fala em particular me chamou bastante atenção,
ilustrando um pouco desse processo de identificação ao qual venho fazendo alusão: “Quando
você pega numa arma dessas, você não quer mais largar”.
Tal processo de identificação com a polícia militar já havia sido percebido na pesquisa
conduzida por Gomes e Souza (2013), sobre a identidade de policiais civis. Os autores
afirmam que
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a imagem que os policiais civis têm de sua identidade profissional se constitui
reflexivamente a partir da imagem que têm da polícia militar. Essas imagens, em geral,
se diferenciam, sem – no entanto – descartar a possibilidade de haver uma
superposição entre elas (Gomes & Souza, 2013, p. 606).
Obviamente que, no caso do RN, tal processo não se deu de maneira uniforme entre
todos os AP. Alguns de meus interlocutores, contrários a esse modo militarizado de
funcionamento, relatam os embates iniciais entre uma categoria profissional civil, e uma
gestão militar dentro do sistema prisional:
E houve um conflito muito forte porque os agentes penitenciários eram civis no
sistema, eles eram o coronel junto com a guarda, foi uma guerra de inicio... eles
falavam de um jeito... eu entendia porque em 2000 eu tinha feito um curso de
formação de policial militar, então eu entendia como era isso de policial militar, mas
aquela turma que vinha de fora, da sociedade, não entendia o que ele tava falando
não, aquele jeito de militarismo que eles gostam de se comportar perto da pessoa,
então não foi aceito, mas o Estado ainda continua colocando essas pessoas, mas por
que?
O mesmo interlocutor relata os embates nesse momento inicial, particularmente
quando houve a tentativa de dar um “nome de guerra” aos agentes:
Quando nós entramos a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um “nome de
guerra” para os agentes penitenciários. Eu sabia que aquilo ia acontecer, foi o
primeiro impacto do pessoal. Pra que isso? O que é um nome de guerra? Um nome de
guerra é um nome de fantasia que o soldado tem. Quer dizer, nós não somos soldados,
nós somos agentes penitenciários e alguém tentou explicar isso para o coronel, na
época, o pessoal começou a não aceitar isso...
Apesar dos conflitos entre uma parcela do grupo de agentes e direção da unidade
prisional, boa parte dos agentes aceitou a proposta, “achou bacana porque ele já tinha na
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mente aquele negócio de ser fiscal, de ser operacional...”. Aos poucos, o grupo aceitando
esse funcionamento, e embarcando no processo de “tornar-se agente”, descobrindo o policial
que habitava cada um deles, num processo que venho denominando de militarização das
subjetividades.
Além de questões técnicas, os agentes aprenderam com os militares, principalmente,
um determinado modo de habitar aquele espaço, de ser um agente penitenciário. Em um de
meus diálogos com os AP, um deles me relatou seus primeiros dias como agente, e as
orientações que recebeu do diretor da unidade prisional (na época, um oficial da PMRN):
Quando comecei a trabalhar, lá em Alcaçuz, o diretor disse: ‘—Olhem, vocês deixem
seus corações lá fora. Daqui pra dentro é outra história...’. Eu vi morte, duas
decapitações, em uma delas os presos botaram a pomba29 na boca do que morreu...
Minha mulher disse que eu to sem o coração...
Dessa forma, os agentes vão se habituando às inúmeras violências que marcam o
cotidiano prisional, moldando seus modos de ser, fazendo com que suas subjetividades
adquiram contornos mais rígidos. Os relatos seguem corroborando a ideia de uma
transformação subjetiva por parte dos agentes em decorrência do trabalho no sistema
prisional: “Depois que eu passei a ser agente, com o passar do tempo eu fiquei mais
ignorante... Eu era uma pessoa totalmente diferente... Eu era mais maleável com as coisas, aí
depois você fica duro, não sei como é...”.
O dispositivo prisão age tão intensamente (e com relativo sucesso), que não é difícil
ouvir relatos desse processo de militarização invadindo o espaço doméstico. A disciplina e
hierarquia muitas vezes adentram nos lares dos AP. acionando um modo de funcionamento
militarizado no contexto familiar. Segundo um dos entrevistados, além do estresse ocasionado
pelo trabalho prejudicar as relações familiares, o modo de trabalhar na prisão muitas vezes
ressurge no espaço doméstico: “Nervosismo demais, você se estressa com a esposa, você não
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sabe separar e tratamento às vezes aqui você pensa que tá tratando com um interno, e às
vezes quer tratar de uma forma semelhante, um filho, uma esposa”. Ou ainda:
A minha esposa, ela diz eu mudei meu comportamento, eu era um cara muito calmo,
sabe? Eu ainda sou calmo, mas ela diz que depois do sistema eu fiquei assim, um cara
meio duro... Quando eu via uma coisa assim eu dizia: “—oh rapaz, se fosse
direitinho...”. Hoje não, quando passo do lado de bandido eu digo que é pra matar
essa praga logo e enterrar de cabeça para baixo, principalmente quando é menor
[risos], ela diz que eu fiquei duro demais...
A dureza a qual se refere nosso interlocutor é característica do modo de
funcionamento das instituições militares, sobretudo na Polícia Militar. Segundo Albernaz
(2010), é comum o embrutecimento dos sujeitos no decorrer do exercício de funções policiais,
“tornando-os cínicos, insensíveis, exaurindo-lhes progressivamente a capacidade de
demonstrar empatia pelos dramas humanos e sociais com que se deparam” (p. 534). Um modo
de funcionamento, portanto, que produz subjetividades duras para que lidem com as
intempéries da profissão, com os subordinados, com os inimigos, com os presos... Às vezes
também com os familiares: “Justamente quando eu estava mais agressivo, eles falaram que
depois que comecei a ser agente penitenciário comecei a falar muito alto com todo mundo,
queria ser mandão, essas coisas assim, que estava muito agressivo”.
A produção de agentes penitenciários, capacitados a lidar com detentos, de maneira
firme e severa, ensina a esses trabalhadores não apenas procedimentos, mas uma maneira de
habitar o mundo. Trata-se aqui de uma transformação de suas subjetividades, uma
disciplinarização do corpo, na direção de uma “dureza”, de uma subjetividade militarizada.
Relembrando o diálogo com o AP que relata seus primeiros dias de trabalho, quando foi
orientado a deixar seu coração do “lado de fora” da cadeia, a sensação é de que o conselho foi
seguido à risca: “Eu era mais compreensivo, mais amável, e hoje em dia a mulher diz que eu
não tenho mais coração”.
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Dessa forma, os contornos que vão se desenhando nas subjetividades dos agentes
dizem respeito a um certo embrutecimento da sensibilidade, onde a violência se apresenta
como algo comum, tolerável, um fato a mais na rotina laboral. É sob essas linhas de força que
os agentes penitenciários do nosso estado iniciam sua trajetória profissional. Dentre os
aprendizados iniciais, o tratamento violento para com os presos era fato recorrente entre as
primeiras experiências. Segundo relato dos AP era prática comum entre os militares o uso da
violência (não apenas física, mas verbal e psicológica) no trato com os detentos: “ás vezes
você não queria nem dar, mas já que ele estava apanhando, eu vou dar pelo menos um chute,
ai dava também... A gente passou um período de dois, três anos batendo mesmo... [...] Então
a gente foi aprendendo também que tinha que bater [no preso]”. A violência, aliás, faz parte
dos processos de trabalho das polícias militares no Brasil seja em sua prática cotidiana, ou em
sua formação (Fraga, 2006; Albuquerque & Machado, 2001).
Ao aprender o ofício de carcereiro, esses trabalhadores acabavam por aprender um
determinado modo de habitar aquele espaço, conforme sinalizei nas linhas acima.
Atravessados por essas linhas de subjetivação, a formação de agentes penitenciários em nosso
estado é marcada por esse processo de militarização e produção de sujeitos violentos,
violadores. Mais do que uma decisão individual, a violência aqui é tomada como
característica do próprio processo de subjetivação pelo qual esses trabalhadores passaram.
Dessa forma, a identificação com esse modo de operar, além das consequências já
sinalizadas no que diz respeito aos processos de trabalho e produção de subjetividades, traz à
tona um grave problema que acompanha a história do sistema prisional brasileiro: a violência.
Segundo um dos agentes entrevistados, a identificação com um modo militarizado de trabalho
vem acompanhada de uma determinada maneira de lidar com os presos: “e engraçado é que
esses agentes acabaram respondendo processo de tortura, [faziam] coisas que não podiam de
acordo com a lei de execuções penais”.

170

Um dos agentes com quem tive oportunidade de dialogar sobre o assunto revelou que,
na época de seu ingresso no sistema penitenciário, foi recebido pelos policiais militares no
presídio de alcaçuz, que lhe ensinaram dois modos principais de se relacionar com os presos:
o primeiro era a “porrada”, bater sempre que fosse possível nos presos... Bater como forma
de educação, disciplinarização; a outra, era ganhar dinheiro com os presos, já que alguns
presos pagavam por determinado tipo de serviço (acesso a suas próprias roupas e matérias
trazidos pela família, mais privacidade nas visitas, etc.), e com isso se podia ter uma renda
extra. O AP em questão mesclou esses dois modelos tornando-se um agente violento e rígido
na disciplina, sempre em busca de drogas e celulares. Segundo relatos dele, alguns AP batiam
nos presos pelo simples fato de estarem olhando para eles. Revela ainda casos onde os AP, ao
fazerem a tranca, surpreendiam algum preso dormindo ainda na cela e, sob a argumentação de
que poderia ser uma emboscada, davam uma surra no detento: “A primeira paulada ele ainda
estava dormindo... depois o preso passava por um corredor polonês”.
Mister destacar aqui, as contribuições de Philip Zimbardo no tocante ao processo de
transformação e aquisição de determinados comportamentos quando inseridos em contextos
específicos. Em seu clássico estudo, Zimbardo selecionou estudantes universitários, com o
mesmo perfil psicológico (após uma série de testes psicológicos e entrevistas clínicas, foram
selecionados 24 estudantes universitários com os melhores escores nos testes aplicados
(ausência de problemas psicológicos, história de abusos de drogas ou envolvimento com o
crime)), para fazer parte do experimento da “Prisão de Stanford”. Aleatoriamente o grupo foi
dividido, formando dois sub grupos: guardas e prisioneiros, e passaram a habitar uma prisão,
construída para o experimento, na Universidade de Stanford (Haney, Banks, & Zimbardo,
1973). A experiência buscava descobrir como as pessoas se comportavam em determinados
contextos limítrofes.
O experimento deveria durar duas semanas, mas teve que ser interrompido no sexto
dia, devido aos graves problemas emocionais e comportamentais que a experiência
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desencadeou. Guardas passaram a se comportar de maneira sádica e violenta, prisioneiros
passavam a ficar deprimidos e com sinais de estresse extremo. Assim o autor desenvolve a
ideia de que pessoas “normais”, “boas” podem se tornar pessoas “más” a partir do contexto
em que são inseridas (Zimbardo, 2004). A abordagem situacionista, portanto, traz a tona o
fato de que a distância entre pessoas de bom comportamento e aquelas de comportamento
reprovável não é tão grande assim, colocando um peso considerável no contexto/meio/cultura
no qual as pessoas estão inseridas. Segundo o autor:
A pesquisa aqui exposta, juntamente com outros de meus colegas apresentados neste
volume, aponta-se a força influente de: papel, regras, presença de outros, as normas do
grupo emergente, a identidade do grupo, uniformes, anonimato, modelação social,
presença de autoridade, símbolos de poder, as pressões de tempo, enquadramento
semântico, imagens estereotipadas e etiquetas, entre outros (Zimbardo, 2004, p. 32,
tradução minha).
Dessa forma, a análise acerca dos comportamentos reprováveis em uma sociedade
abandona a dimensão individual, intrapessoal, que muitas vezes procura nas próprias pessoas
que executam determinados comportamentos as causas para os mesmos, e centra suas
reflexões sobre as forças do meio que favorecem ou não determinados comportamentos e
hábitos: “Se assim for, torna-se imperativo restringir a nossa indignação moral imediata que
busca vingança contra malfeitores, em vez de descobrir a fatores causais que poderiam tê-los
levado nessa direção aberrante” (idem, p. 34) (tradução minha).
Primeiro os agentes penitenciários adquirem um nome de guerra, preparam-se,
portanto, para algo que se assemelhe talvez a uma batalha. Aprendem também algumas
noções de hierarquia, disciplina. Assim, internalizam um modo de trabalho pautado na
obediência aos superiores e às ordens proferidas. Por fim, recebem a orientação de deixar seus
“corações” do lado de fora. Imersos em um contexto de violência, aprendendo práticas
violentas, está montado o cenário para que mais violências ocorram, violando direitos com a
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mesma naturalidade com que se realiza qualquer outro procedimento. Funcionários do Estado,
mas não de qualquer Estado, um Estado Violador. Reproduz-se assim, aquilo que se espera
dos carcereiros: “Aqui eu sou o Estado. E o Estado é violador”.
Assim, o dispositivo prisão se constitui também enquanto um dispositivo de
militarização das subjetividades, que além de produzir um modo de trabalho caracterizado
pela hierarquia, disciplina e demais procedimentos militares, produz subjetividades punitivopoliciais, onde a violação dos direitos do preso, a violência, fazem parte do modus operandi,
tornando os trabalhadores que agem sob tais linhas de força mais propensos às violações dos
direitos humanos.
Tais linhas de força me fazem lembrar, mais uma vez, das contribuições de Arendt,
mais especificamente aquelas contidas na obra “Eichmann em Jerusalém” (1999). A autora
analisa o julgamento do militar nazista Adolf Eichmann, acusado de ser o responsável pela
execução de milhares de judeus durante o regime nazista na Alemanha. A constatação da
autora é, de certa forma, impactante: Eichmann não era um monstro, um psicopata, ou algo do
gênero. O militar alemão era um sujeito que se assemelhava a muitos outros funcionários
públicos: um homem de família, bom cidadão, responsável e, principalmente, obediente. Isso
o fazia obedecer à risca as ordens recebidas. Foi a partir disso que a autora afirma a tese
acerca da “banalidade do mal” (Arendt, 1999, p. 123). Para a autora, trata-se de uma das
características dos governos totalitários transformar pessoas em meras engrenagens,
burocratas executando tarefas (que poderiam ser executadas por qualquer outro burocrata),
desumanizando-as (idem), e fazendo a máquina funcionar.
A ideia de “banalidade do mal” não diz respeito à isenção de responsabilidade do réu
em questão, mas ao fato de que não há uma motivação específica para que ele aconteça, como
bem lembrou Andrade (2010). Não era um determinado sujeito mau, com motivações
demoníacas que acordava e decidia executar judeus. Antes, a ideia de banalidade diz respeito
ao fato de tratarmos como comum, normal algo que não o é. Nas palavras de Andrade: “Um
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ato mau torna-se banal não por ser comum, mas por ser vivenciado como se fosse algo
comum” (Andrade, 2010, p. 112). Tratava-se assim, de alguém que cumpria ordens: “As
ordens superiores, mesmo quando sua ilicitude é manifesta, afetam gravemente o
funcionamento normal da consciência humana” (Arendt, 1999, p. 180). Eichmann era,
portanto, um funcionário “padrão”, burocrata e, como todo bom militar, bom cumpridor de
ordens.
Tal como Eichmann, muitos agentes ao ingressarem na carreira traçam o caminho do
funcionário “padrão”, do agente “operacional” e, atravessados pelo processo de militarização
já descrito, aprendem também a cumprir ordens e a funcionar sob o registro militar.
Ao trazer para o debate as ideias expostas por Arendt não pretendo com isso dizer que
as análises feitas pela autora podem ser transpostas para o contexto por mim pesquisado, mas
que podem sim, ampliar o modo de compreensão do fenômeno em questão. Diferente do que
trouxe Arendt (1999), os agentes penitenciários nem sempre estão cumprindo ordens. Não há
uma clara determinação superior na maioria dos fatos violentos narrados nesse capítulo.
Acredito sim, que o que está em jogo na rotina dos agentes é muito mais uma determinada
cultura que se vai absorvendo, ou, pra ser mais preciso, um processo de subjetivação, que
produz determinados sujeitos capazes de operar as engrenagens do sistema. Ao dizer que
“Aqui eu sou o Estado. Estado é violador”, o AP reconhece a trajetória de violação dos
direitos humanos do Estado brasileiro, e, o que pior, enquanto funcionário público acaba por
se identificar, por assumir essa identidade de violador de direitos. Fazem, portanto, a
engrenagem funcionar.
Essa breve história, contada nas linhas supracitadas, aliado aos processos de
subjetivação e as linhas de força presentes em nosso sistema prisional, ajuda a compreender
porque, ainda hoje, temos tantos “Eichmanns” em nossos cotidianos.
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5. EFEITOS DO TRABALHO NO CÁRCERE EM TEMPOS DE CONTROLE A
CÉU ABERTO

A prisão começa bem antes de suas portas. Desde que você sai de sua casa (Michel Foucault,
1971b, p. 25).

Mais que um simples equipamento destinado a cumprir função de reclusão, dentro dos
sistemas jurídico-penais contemporâneos, a prisão estabelece uma relação muito mais
complexa com a sociedade. Seja nos presos, nos seus familiares, nos agentes penitenciários,
ou mesmo nas pessoas que nada tem a ver e nunca pisaram numa prisão, os efeitos da
existência desse equipamento são bastante visíveis. Nessa direção, pretende-se neste capítulo
discorrer sobre os efeitos da prisão no dia a dia de agentes penitenciários e de seus familiares.
Dentre esses efeitos, interessa nesse momento dar visibilidade a brutal alteração nos hábitos e
comportamentos desses sujeitos, em virtude do contato próximo com a prisão e seus
“habitantes”. A proximidade com os presos, com o mundo da delinquência, materializa
determinados modos de viver entre AP e seus familiares que merecem ser melhor explicitados
haja vista o impacto em termos de produção de subjetividade que tal configuração resulta.

5.1 Os “clientes” da prisão: como produzir sujeitos perigosos?

Para iniciar a discussão proposta nesse capítulo, cabe uma breve reflexão sobre o
encarceramento e o impacto disso na construção da categoria “periculosidade”, que tem como
resultado mais visível a afirmação de sujeitos perigosos, que oferecem risco a sociedade.
Dentre nossos pânicos contemporâneos, a violência urbana, a criminalidade (fenômenos que
encontram na imagem do presidiário um de seus principais símbolos) figura entre os mais
temidos.
Atualmente, o criminoso, o presidiário (ou o ex-presidiário), está geralmente associado
à ideia de periculosidade, de insegurança, associação essa que não conhece limites territoriais,
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podendo ser encontrada em diversos segmentos sociais, e em diversos espaços da cidade.
Entre os AP isso não é diferente. Como me disse certa vez um AP: “Eles não têm a nossa
cultura, não foram civilizados da nossa maneira. Se eles matam e arrancam a cabeça de um
colega de cela, imagina o que não fazem com a gente”. As palavras “perigo”,
“periculosidade”, “risco”, aparecem na mídia, por exemplo, geralmente associadas ao
fenômeno da criminalidade.
Os efeitos disso são visíveis em nossos cotidianos, nossos modos de vida, nossas
subjetividades, sobretudo nesse momento onde abandonamos um modelo de organização dito
disciplinar, para uma sociedade de controle (Mendonça Filho & Vasconcelos, 2010), controle
este que passa a ser exercido no plano subjetivo, através das informações, ideias e valores
produzidos acerca dos diversos fenômenos presentes em nossa sociedade (Deleuze, 1992),
inclusive sobre a criminalidade, operando em nós maneiras de significar e compreender o
encarceramento, geralmente descoladas de uma contextualização histórico-crítica. Assim,
para começarmos a entender a ideia que deverá ser defendida nesse capítulo é fundamental
contextualizar ao leitor o pano de fundo sobre o qual estão centradas algumas análises
propostas.
Assim, retomo aqui o dia em que entrei pela primeira vez em um presídio.
Acompanhando uma equipe de saúde (composta por profissionais e estudantes), que pretendia
vacinar os presos contra tuberculose e outras doenças, entrei no maior presídio do estado. O
aparato de segurança destinado pela direção do presídio para nossa proteção, os silêncios,
tudo isso ajudava a compor um clima de tensão. O medo pairava no ar. Foi perceptível, entre
os nobres visitantes, um olhar de insegurança, um comportamento defensivo ao entrar na UP.
As mulheres andavam sempre juntas. Qualquer movimento estranho causava pânico entre os
presentes. Em um dado momento, antes de entramos em um dos pavilhões, dois presos
estavam do lado de fora para serem revistados, já que iriam sair da UP. Uma técnica de
enfermagem se dirige a mim, um pouco apreensiva: “eles são todos perigosos?” quando
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devolvemos a pergunta com um “o que você acha?”, a resposta foi imediata: “Eu acho que
sim”. Tal como as primeiras impressões de Dostoiévski, na prisão da Sibéria:
Nesse meu primeiro dia de vida presidiária não fazia outra coisa senão observar, e
depois tive oportunidade de comprovar que minhas observações eram acertadas.
Sobretudo a de que vigiavam exageradamente os presos, todos aqueles que não eram
presos, fossem eles quem fossem, começando pelos que não estavam em contato
estreito com os reclusos, como eram os soldados que vigiavam as caravanas, as
sentinelas e, de maneira geral, todos aqueles que tinham qualquer relação com a vida
penitenciária. Pareciam que esperavam que de um momento para o outro um preso os
acometesse com uma faca. E o que é ainda mais curioso: os próprios presos
reconheciam que tinham medo deles, o que lhes infundia uma certa coragem (2008, p.
63).
Nessa direção, as cenas supracitadas trazem à tona o fato de que, dentre os modos de
existência produzidos no interior da prisão, a construção de sujeitos perigosos (os presos)
ganha destaque nessa discussão. O aparato de segurança posto em prática diariamente (uso de
coletes à prova de balas, armas, etc.), o receio de entrar em determinados pavilhões e o risco
constante de uma rebelião dão ideia do clima sob o qual trabalham os AP: “Todo mundo aqui
já sonhou com uma rebelião” (AP). Os presos, por exemplo, ao transitarem de um local ao
outro devem andar com as mãos para trás e cabeça baixa. Obviamente, encontramos em
diálogo com os APs, argumentos disciplinares para tais posturas. Porém, os efeitos subjetivos
disso vão desde a mortificação do eu (Goffman, 2008), com a anulação de qualquer
possibilidade de autonomia e/ou preparo para a vida fora da prisão, até a
produção/legitimação dos presos enquanto sujeitos violentos. Atos de violência e rebeldia
talvez sejam uma das formas de sobrevivência (subjetiva?) nesse espaço. Em um ambiente
caracteristicamente violento como é a prisão, produz-se “meticulosamente este tipo de
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violência que se manifesta de forma incoercível e desligada de qualquer contexto” (Rauter,
2003, p.119).
É comum ouvir relatos de violência, rebeliões e mortes no interior das prisões. Como
já dito em outros trechos deste trabalho, a violência aqui passa a se constituir enquanto
linguagem dominante, caracterizando a cultura institucional, atravessando os diversos grupos
sociais que habitam a prisão (dos presos aos guardas). Não é raro o assassinato de agentes
penitenciários, ou demais profissionais da segurança pública, seja no exercício de sua
profissão, seja pelo fato de ser um agente da lei. Ainda nessa direção, entendo também que
essa relação com os presos pautada pelo medo de um suposto sujeito “violento” se sustenta
não só pelas possibilidades reais de eclosão de conflitos/agressões por parte dos presos, mas
também por uma determinada maneira de compreender estes sujeitos. Um de nossos
interlocutores, há 10 anos na profissão de agente penitenciário, afirma categoricamente: “Você
é psicólogo, deve saber: todo ser humano tem potencial para tendência ao mal”. O discurso
citado não é exceção entre os AP. A compreensão do criminoso fundamentada em uma
explicação que remete a ideia de subjetividade ou de uma suposta natureza humana (com
“tendência ao mal”) está presente na maioria dos diálogos com os APs. Tal fato já havia sido
sinalizado na pesquisa desenvolvida por Baltazar, Stocki e Kafrouni (2011). As autoras
pesquisaram acerca do conceito de crime e criminalidade entre agentes de segurança pública
(Polícia Civil) e encontraram dentre esses profissionais maneiras de interpretar tais fenômenos
que remetem a uma interioridade do sujeito. Segundo os entrevistados, o ser humano nasce
com características boas e más, “traços decorrentes de uma suposta natureza humana”
(Baltazar, Stocki & Kafrouni, 2011, p. 163). Além disso, dentre os fatores que motivariam
uma pessoa a cometer um crime, o fator “psicológico” aparece em primeiro lugar (idem).
Nesse sentido, o “sujeito perigoso” com “potencial para tendência ao mal” passa a ser
um dos principais produtos do dispositivo prisão. Para elucidar mais esse fenômeno, assim
como os efeitos dele advindos, trago aqui um analisador pra pensar algumas dessas linhas
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presentes no dia a dia prisional. O analisador em questão, que denominei de analisador
“ressocialização”, revela lógicas, maneiras de compreensão do crime e do criminoso, o que
descrevo melhor no próximo item.

5.2 O analisador “ressocialização”: periculosidade e subjetividades punitivas no dia a
dia da prisão
Dando continuidade a discussão sobre a construção de sujeitos perigosos, trago aqui
um importante analisador que ajuda a compreender um pouco de como se dá esse processo no
interior do presídio investigado. O analisador em questão surge entre as inúmeras conversas
que tive com os AP, seja em momentos informais (na hora do cafezinho, pelos corredores da
penitenciária, etc.) seja em momentos destinados às entrevistas ou rodas de conversa. Assim,
um dos pontos norteadores da conversa com os AP foi a questão da ressocialização dos
detentos. Minha motivação para tal debate sustentava-se no entendimento de que se tratava de
um analisador importante do sistema prisional, capaz de revelar saberes e lógicas, presentes
no dia a dia das prisões.
Ao ser indagado sobre a possibilidade de ressocialização operada pelo sistema
prisional um dos agentes revela: “Infelizmente é difícil, porque é uma questão de índole, que é
formada nos primeiros anos da infância”. Essa fala, além de apontar para a dificuldade de
produzir mudanças e transformar realidades, lança mão de algo problemático, que merece um
pouco mais de nossa atenção. Trata-se de uma concepção de sujeito/subjetividade
essencialista, determinista, como algo acabado, fixo, imutável, perspectiva simplificada de
conceber a vida e o humano, que se contrapõe àquela que sustenta a provisoriedade das
configurações, a historicidade dos arranjos subjetivos, a vida concebida como movimento,
imprevisibilidade e pluralidade.
A argumentação apresentada pelos AP em torno do tema ressocialização fez emergir
diversas linhas, que acabam por revelar a trama de saberes “psi” em que estão enredados,
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saberes estes invisíveis que moldam suas práticas no sistema prisional e fora dele. Uma dessas
linhas que estruturam o trabalho do AP e que subjazem à perspectiva de ressocialização diz
respeito à concepção de subjetividade e seus processos de produção. Vários autores ressaltam
que o termo “subjetividade” inexiste no ocidente antes do surgimento da psicologia científica.
Esta, atendendo aos pressupostos da ciência moderna, se ancora nas ideias de neutralidade e
objetividade para afirmar um modelo de subjetividade atrelado às noções de interioridade ou
de essência do homem (Prado Filho & Martins, 2007), propondo assim a noção de um sujeito
universal (Guareschi & Huning, 2005). É importante, porém, reconhecer que esse
acoplamento entre “subjetividade” e “interioridade” não é algo natural. Tal associação é fruto
de determinadas forças que, em momentos históricos particulares, produziram essa
configuração, como nos aponta os autores Prado Filho e Martins (2007). É, portanto, uma
construção do discurso moderno atravessada por jogos de saber/poder:
Pode-se afirmar com Michel Foucault que, assim como o cristianismo inventou a
interioridade, a modernidade inventou a subjetividade – essa é a relação entre essas
duas figuras do discurso: a noção de interioridade é anterior a de subjetividade,
indicando que o moderno conceito de subjetividade apoia-se arqueologicamente na
ideia cristã de interioridade encontrando-se, por isso mesmo, totalmente contaminado
por esta concepção, este enunciado (Prado Filho & Martins, 2007, p.17).
Dessa forma, ao se apoiar arqueologicamente no conceito de interioridade, a noção de
subjetividade ganha contornos específicos, como algo interno, que diz da essência dos
sujeitos.
Outro aspecto observado é que há uma relação direta, segundo os AP, entre
desestruturação da família, criminalidade e impossibilidade de ressocialização: “primeiro
saem os bisavós, depois os avós, e agora as pessoas moram sozinhas... E estão cada vez mais
individualistas”. A fala em questão traz como elementos primordiais e decisivos na formação
da subjetividade as ideias de família estruturada e de infância naturalizada como tempo da
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vida onde ocorrem processos específicos em termos de desenvolvimento, que são irreversíveis
na vida adulta, ideia comumente presentes nos saberes “psi” e no imaginário social. A
equação família desestruturada-criminalidade, associada à transformação da sociedade e de
seus valores tradicionais é algo evidente, como se pode observar nos discursos dos agentes:
“hoje não se sabe se a criança é homem ou mulher, tem gay casando”.
O essencialismo que marca as concepções tradicionais da psicologia acerca da
subjetividade, pressupondo regularidade e permanência, também se estende às concepções de
família, infância e sexualidade. Nessa direção, para os agentes, os primeiros anos da infância
determinariam o futuro. O criminoso surge como algo pronto, acabado, produzido na infância,
fruto de uma família sem regras, ausente na formação do caráter e da moral, situação que
produz o sujeito irrecuperável. Assim, segundo a fala de outro agente, “hoje em dia ninguém
fala mais em recuperação”, ou então: “Aí só Deus mesmo”. Na mídia nacional circulam
discursos proferidos por psicólogos que apontam que o principal fator de risco é a família,
independente de classe social. “Pais que não sabem educar, dar limites, transmitir valores,
que deixam os filhos sem orientação desde pequenos, são os maiores responsáveis pela opção
dos filhos pela criminalidade”. A pobreza, neste caso, é apenas um agravante do quadro, diz o
psicólogo: “A pobreza colabora apenas na forma que os pais se veem sem opções de buscar
ajuda”30.
Tal perspectiva psicologizante do comportamento humano já havia sido questionada
por Cristina Rauter (2003). Ao analisar os laudos produzidos por psicólogos, destinados a
adolescentes que haviam cometido algum ato infracional, a autora se deparou com um
conjunto de argumentos que indicavam a família desestruturada, a história individual e a
subcultura da periferia enquanto eixos explicativos para o caminho da criminalidade trilhado
pelos jovens em questão, simplificando e individualizando o complexo problema dos
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adolescentes em conflito com a lei. Revela-se então uma psicologia que é sustentáculo da
lógica que produz exclusão social, patologização e simplificação da vida.
Tais ideias servem de argumento capaz de sustentar a função punitiva e castigadora da
prisão. Se a ressocialização, impossibilitada por uma subjetividade imutável, aparece como
algo pouco provável, o que resta é a prática do castigo como forma de vingança e o
“cumprimento de pena” que, se utilizada no tempo certo (o tempo da formação da
subjetividade), parece ser a solução na construção de indivíduos adequados à norma:
A gente tá aqui apagando incêndio, pela fumaça... Mas tem que atacar no foco, no
combustível e isso tá na criança. A psicologia infantil fala isso... Tem até um livro... A
questão da punibilidade não existe mais... Antigamente você podia mandar um menino
se ajoelhar no milho, no arroz, dar uma palmada na mão... Isso há dez, quinze anos
atrás, e você via que tinha resultado... Hoje não pode mais (Fala de um AP).
Dessa forma, percebo que o dia a dia dos agentes penitenciários é marcado por
determinadas concepções de subjetividade que se manifestam não apenas em discursos, mas
enquanto força, afeto, constituindo uma atmosfera característica, que diz, sobretudo, como
deve funcionar a prisão. Entendo, assim, que tais concepções de subjetividade ajudam a forjar
uma lógica institucional que atravessa e ultrapassa o dia a dia na prisão, caracterizando o
processo de subjetivação no qual estão inseridos os agentes penitenciários. Como já
mencionei anteriormente, não interessa aqui pensar sobre as pessoas (os agentes
penitenciários) e seus discursos, tomando-os de maneira individualizada, mas como
componentes/representantes das instituições (Altoé, 2004), entendidas enquanto lógica,
conjunto organizado ou não de saberes, que determinam o modo de funcionamento da
sociedade (Baremblitt, 1992). Interessa-me, portanto, os processos de funcionamento de
determinadas engrenagens que legitimam práticas de controle ao longo da história, forças
subjetivadoras, determinando modos de existência específicos.
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Nessa engrenagem, ao se produzir sujeitos perigosos põe-se em prática as clássicas
construções formuladas no campo da criminologia, tal como indicado por Rauter (2003). Essa
autora mostra a interferência de diversos saberes como a medicina, psiquiatria, psicologia,
psicanálise, etc. no campo das ciências criminais, forjando a compreensão que temos hoje
sobre o criminoso, assim como sobre o fenômeno da criminalidade. O que assistimos no dia a
dia de uma prisão, portanto, nada mais é do que a reedição ou a materialização dos conceitos e
ideias que sustentam a criminologia e os dispositivos jurídico-penais. A construção desses
aparatos teóricos direcionados à questão do crime, a transformação do crime em doença (fruto
do discurso criminológico positivista) marca o modo como devem atuar os técnicos do
sistema prisional, naturalizando a periculosidade atribuída aos criminosos, além de torná-la
irremediável.
Primeira constatação que faço, portanto, a partir do analisador ressocialização: o
dispositivo prisão reafirma a suposta periculosidade dos presos. Para os AP, um dos efeitos do
trabalho em espaços prisionais diz respeito à aquisição de determinados saberes, concepções
sobre a subjetividade humana, que ajudam a forjar a maneira como compreendem os detentos.
A constatação de que é a prisão que produz a periculosidade de seus albergados não é,
obviamente, uma descoberta dessa pesquisa. Foucault (2012) já havia sinalizado para esse
fato ao afirmar: “Periculosidade que não é mais manifestada pelo delito, mas suscitada pela
prisão”, nesse sentido, prossegue o autor, “a prisão cria um perigo que lhe é específico: é a
prisão que se deve suprimir” (Foucault, 1978, pp. 113-114).
Antes de aprofundar essa questão, e considerando a importância de se refletir sobre a
presença dos saberes psi no espaço prisional, apresento a seguir algumas contribuições
teóricas sobre a categoria periculosidade e determinados saberes psi relacionados ao tema.
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5.2.1 Breve histórico sobre o conceito de periculosidade e a constituição dos saberes psi
A necessidade de controlar, ordenar os fenômenos que alteram a ordem burguesa é
uma marca da modernidade. A modernidade foi uma guerra contra a ambivalência, entendida
aqui como uma dificuldade, impossibilidade de classificar determinadas situações, fenômenos
(Bauman, 1999). Nesse sentido, a linguagem adquire uma função nomeadora, classificadora,
visando prevenir essa ambivalência (idem). Porém, “classificar consiste nos atos de incluir e
excluir” (Bauman, 1999, p. 11) e, nesse sentido, vão se constituindo determinadas categorias,
capazes de classificar (excluir?) determinados fenômenos, produzindo e legitimando
determinadas realidades.
O que caracteriza a modernidade, portanto, é o “projeto, manipulação, administração,
planejamento” (Bauman, 1999, p.15). Os conhecimentos que vão surgindo nesse período
cumprem a função de fazer funcionar essa engrenagem. Não estamos falando da origem
(enquanto surgimento natural, em um dado momento da história) de saberes e práticas, mas de
sua invenção, um surgimento descontínuo a partir de um campo de forças (Foucault, 2002).
Fazendo uma breve retrospectiva histórica, é possível afirmar que o conceito de
periculosidade surgiu nas ciências criminais por volta do século XIX como herança do
alienismo de Philip Pinel, pai da psiquiatria. Foi Raul Garófalo, em 1880, quem cunhou o
termo (Matsuda, 2009) que, de acordo com o Direito Positivo, considera o delito como
sintoma de periculosidade, revelador, portanto, da personalidade do delinqüente (Mecler,
2010). É na prisão que esse conceito ganha força, quando os saberes da psiquiatria, psicologia
e das ciências humanas em geral são convocados pelo judiciário ao estudo do criminoso.
Interessava ao novo sistema penal classificar perigosos e não perigosos, e mais que isso,
revelar o quão perigoso era determinado sujeito-criminoso.
A prisão é o espaço que permite a observação dos indivíduos. Se antes tínhamos a
prática do inquérito como carro chefe dos procedimentos penais, a prisão agora permitirá a
afirmação do exame enquanto estratégia de investigação e julgamento (Foucault, 2002). Os
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corpos e subjetividades aprisionadas permitem o avanço dos conhecimentos relativos ao
homem. A psiquiatria, a medicina, a psicologia, a antropologia, e outros campos de saber
possuem agora as condições propícias para o seu fortalecimento, não apenas teórico, mas
político. Na prisão, o exame se afirma enquanto estratégia de produção de conhecimento,
tornando-se “matriz de todas as psicologias, sociologias, psiquiatria, psicanálises, em suma,
do que chamamos as ciências do homem” (Foucault, 1972, p.3).
No panoptismo, não mais o inquérito, mas o exame passa a sustentar as práticas
judiciárias. O panóptico produz a capacidade da vigilância, do exame. Com isso, permite o
surgimento de um tipo de saber sobre quem está sendo vigiado. Nesse sentido, o que está em
jogo aqui não é o que foi feito ou não, mas se o indivíduo se conduz ou não como deve, se
está agindo de acordo com a norma. Este é o ponto central, a base que permite o surgimento
das ciências humanas.
Mais do que historicizar o nascimento das ciências humanas, Foucault reflete sobre as
condições e efeitos produzidos por determinados saberes. Assim, Foucault reflete sobre a
antropologia, a história e a linguística, enquanto saberes que (supostamente) anunciam a
possibilidade de se chegar ao conhecimento, a verdade (Rocha, 2011). De uma maneira geral,
a crítica feita por Foucault é a de que a verdade, a qual se chega, está condicionada pelos
olhos/afetos do observador (idem), o que atinge os pilares centrais da ciência moderna, a
saber, a de que o conhecimento científico é neutro, pautado na objetividade e produtor de uma
verdade universal sobre o homem.
Com relação à psicologia e psicanálise, a posição de Foucault é, de certa maneira,
paradoxal. Se de um lado ressalta a importância da psicanálise enquanto crítica das ciências
humanas, por revelar uma dimensão desconhecida (o inconsciente) na produção da realidade;
por outro, atenta para a possibilidade, sempre presente, dos saberes psi cumprirem uma
função disciplinar de controle e ordenação do cotidiano (Rocha, 2011). A constituição dos
saberes psi (psicologia, psicanálise e psiquiatria) está fortemente ligada as práticas de
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normalização e de fundação do sujeito moderno. Dentre os autores que se debruçaram sobre o
tema, Foucault se destaca pelo minucioso olhar que lança, não só sobre determinados saberes,
mas sobre como se constituem os sistemas de pensamento, que verdades produzem, e que
realidades ajudam a sustentar/legitimar.
Segundo Foucault, os saberes psi (principalmente a partir do século XIX) possibilitam
a sustentação de um processo de normalização, medicalização e produção não só de um
sujeito jurídico, mas da própria invenção da identidade do sujeito moderno (Silveira &
Simanke, 2010). Determinadas identidades do sujeito moderno se colocam enquanto objeto de
estudo e intervenção dos saberes psi, dentre elas, a do delinquente, anormal, louco, perigoso,
etc. Toda a penalidade do século XIX passa ser um controle, não tanto sobre se o que fizeram
os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas em nível do que podem fazer, do
que estão sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer (Foucault, 2002, p. 85).
Portanto, a ideia de periculosidade foi de suma importância no século XIX para o
campo da criminologia e da justiça, para a definição das penas. Não se pune o sujeito pelo que
ele fez, mas pelo que virtualmente pode fazer. Na prisão, tais ideias ganham materialidade ao
tornar possível a prática do exame, importante estratégia de produção de conhecimento
(Foucault, 1972).
A psicologia surge enquanto leque de discursos sobre a psique humana (idem), que,
como vimos anteriormente, esteve desde seu surgimento fortemente ligado ao campo da
justiça (juntamente com a psiquiatria), ao favorecer estudos sobre a personalidade do
criminoso, legitimando práticas judiciais/penais, dado o status científico de seu discurso
(Foucault, 2002).
A partir do século XX, a psicologia através da possibilidade de elaboração de laudos e
pareceres psicológicos, ganha poder e importância no contexto jurídico. Porém, a função
pericial psi é problematizada por produzir verdade e subjetividades atravessadas pela
perspectiva da governamentalidade e pela suposta imparcialidade de seu discurso (Galeggo,
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2010). Atravessadas pela lógica da confissão, o dispositivo pericial psi age individualizando o
crime, embasando projetos de habilitação, educação e cura (idem), que na realidade produz
mais encarceramento, sobretudo das classes sociais pauperizadas e marginalizadas (Rauter,
2003). Nesse sentido, podemos afirmar que há uma relação de complementaridade entre os
saberes psi e o campo jurídico legitimando e fundamentando o poder penal, já que, através de
um discurso científico e das intenções benévolas associadas ao mundo psi, afirmam
determinadas verdades sobre o crime e o criminoso (Galeggo, 2010).
No Brasil, a inserção dos saberes psi tem suas particularidades. A vinda da família
portuguesa para o país dá início ao processo de criação dos marcos legisladores nacionais,
inicialmente com as Bases da constituição da Monarquia Portuguesa, em 1821, que abriu
caminho para a Constituição do Império e para o código penal de 1830, substituindo as
ordenações filipinas, em vigor nas colônias de Portugal, e criticadas por alguns legisladores
que denunciavam seu caráter violento (Rauter, 2003). Ainda segundo Rauter, o modo como as
normas sociais, jurídicas ou técnicas se difundiram na sociedade brasileira não se deu de uma
forma abrangente, ou homogênea. No Brasil, temos características peculiares desse processo,
marcadas pelo acoplamento da repressão (violenta, muitas vezes) com novas técnicas de
normatização da sociedade (Rauter, 2003). E aqui, as ideias defendidas pela recente ciência
criminológica cumprem importante papel.
A autora explica que o poder disciplinar não operou no Brasil da maneira como
ocorreu na Europa. O esquadrinhamento do social em nosso país foi marcado por uma
desigual escolarização e medicalização do social, e consequente utilização de outras
estratégias de controle. Nessa direção, espaços onde o “esquadrinhamento discipinar se deu de
forma mais ou menos generalizado convivem com outros, onde a repressão violenta, sem
sutilezas, segue sendo a forma de que o Estado se vale para sua preservação” (Rauter, 2003, p.
23).
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Nas últimas décadas do século XIX chegam ao Brasil as influências das teorias penais
em voga na Europa. Apesar disso, a autora defende que não houve uma simples importação,
descolada do contexto e das práticas sociais vigentes em nosso país. Ao contrário, a
criminologia produziu efeitos concretos no judiciário, aumentado seu poder de controle e
repressão (idem).
Rauter faz uma análise histórica da constituição da criminologia no Brasil. Para ela, a
década de 1930 foi um importante período para a constituição do código penal de 1940. É
esse “Novo código” que irá adotar a noção de periculosidade, após inúmeras discussões no
campo jurídico sobre como julgar e punir de forma eficaz (idem).
A criminologia foi o campo de saber que, aparentemente, permitiu que a justiça se
humanizasse, revestindo-se de uma finalidade terapêutica e neutralidade científica. Novas
concepções de delito e de punição passam atravessar as práticas judiciárias, produzindo novas
práticas (idem). E, nessa direção, os saberes psi deram enormes contribuições.
O saber criminológico positivista vai criticar a noção de livre arbítrio, defendendo que
não é a razão que comanda nossas ações, mas algo relacionado aos instintos, aos afetos
(idem). Daí o crescimento em importância de determinados saberes como a psiquiatria,
psicologia e psicanálise. O crescimento da criminologia produz fortes interferências no campo
jurídico. Inicialmente, tem no corpo seu principal foco de estudo e intervenção. A partir das
ideias propostas por Lombroso, a criminologia procurará nas características físicas dos
sujeitos o principal argumento para reconhecer a criminalidade. No Brasil, as ideias de
Lombroso chegaram quase que simultaneamente ao sua influencia na Europa (idem).
Posteriormente, os criminólogos terão como foco de atenção os hábitos, comportamentos, em
última instância a personalidade do sujeito (idem).
Não só a criminologia, mas também a medicina influencia fortemente o campo
jurídico-penal do século XIX e XX. No Brasil, ao final do século XIX, a necessidade de
higiene das prisões traz para esse campo a figura do médico, enquanto elemento detentor de
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conhecimentos importantes para o bom funcionamento de uma prisão (idem). Além disso, a
pedagogia, a psiquiatria e a psicanálise, também contribuem com propostas teóricas para a
compreensão do fenômeno da criminalidade, e para um possível tratamento dos criminosos
(idem).
O direito entra, portanto, em sua fase científica, ao incorporar os saberes propostos
pela criminologia. Esta tem como principal produção a figura do anormal, desconhecida pelos
antigos juristas, revelando a inadequação das leis vigentes na época (idem). Rauter (2003) nos
lembra que o direito passa então a empreender uma análise do criminoso, de sua história e
personalidade, muito mais do que sobre o delito propriamente dito, movimento que já
acontecia na Europa, como bem sinalizou Foucault (2002). O direito deve se ater a análise
psico-sociológica do criminoso, buscando aplicar penas de acordo com as características de
personalidade daquele que comete o delito (Rauter, 2003).
A psiquiatria é também uma importante linha de força no campo da justiça. No século
XX, pode-se perceber uma ruptura com relação ao seu objeto. O foco deixa de ser somente o
doente mental para adotar a também a concepção de “anormalidade”, como sendo tudo aquilo
que poderia por em risco a ordem social. O conceito de anormalidade amplia o campo de
atuação da psiquiatria, que agora além dos loucos, pretende conhecer os ditos “anormais”, ou
seja, aquele que potencialmente, colocam em risco a ordem social (Portocarrero, 2002).
No Brasil, o saber psiquiátrico ajuda a fortalecer o poder de controle social operado
pelo Estado (Rauter, 2003). Agora, a loucura não se manifesta apenas na sua forma aparente e
inconfundível. Segundo a psiquiatria, há também loucuras que se manifestam em diferentes
graus de intensidade. O sujeito “anormal”, portanto, pode ser qualquer um, mesmo que não
haja demonstrações de sua loucura, permitindo maior controle e vigilância, sobretudo as
famílias, seus hábitos e comportamentos (idem). No PEP, por exemplo, a ala dos “maníacos”
abriga todos aqueles condenados por crimes sexuais, que ao contrário do que recomenda a
LEP, tem direito a apenas um banho de sol semanal (por duas horas), além dos inúmeros
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castigos que sofrem no dia a dia da prisão. Em geral, são tidos como “irremediáveis”: “Tem
preso que sai daqui de manhã e volta a tarde, os estupradores, que a gente chama de
maníacos”.
Além da psiquiatria, a psicanálise tem boa penetração nas discussões criminológicas.
No Brasil, a partir da década de 1920, 1930, ganham força as teorias psicanalíticas, sobretudo
a psicanálise criminal (idem). Dentre os argumentos mais importantes, a ideia que há
elementos internos aos sujeitos desencadeadores dos atos criminais. Nesse sentido, os afetos,
pulsões e o inconsciente são considerados elementos importantes para a compreensão do
crime e do criminoso (idem). Apesar de importante, a psicanálise teve pouca penetração no
campo jurídico, ficando este marcado, principalmente, pelo discurso médico-psiquiátrico
(idem). Dentre os principais efeitos dessa articulação, está a associação entre pobreza e
criminalidade, favorecendo estratégias de repressão e controle social sobre os pobres (idem):
“Muitos ai vem de família desestruturada, sem pai nem mãe... Muitos não tem nem dinheiro,
nem pra onde ir quando sair daqui. Ás vezes são pegos roubando no mesmo dia que saem
daqui” (Fala de um AP).
Apesar de podermos considerar a psicanálise em seu surgimento como um saber
revolucionário, transgressora da norma e da moral vigente da época (haja vista as proposições
sobre a sexualidade infantil, complexo de Édipo, etc.), as perspectiva teórica psicanalítica tem
sido usada inúmeras vezes para a produção de conclusões rasas e deterministas sobre
determinados comportamentos desviantes, tratando a questão da criminalidade de forma
simplificada, afirmando uma concepção de sujeito individualista, determinista e egocentrado,
tal qual as ciências modernas (Hoenisch, Pacheco & Cirino, 2009), o que certamente
reverbera no entendimento que passamos a fazer da criminalidade, como apontam as falas dos
AP citadas ao longo desse capítulo.
Com relação à difusão da psicanálise no Brasil, é possível afirmar que esse processo
esteve intrinsecamente ligado ao saber médico, que incorporou ideias e conceitos
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psicanalíticos (sobretudo pela psiquiatria) antes mesmo da chegada dos psicanalistas em nosso
país (idem).
Assim, a constituição do campo jurídico-penal no Brasil vai se configurando a partir
desse jogo de forças, dessas relações de saber/poder. Segundo Rauter (2003), a partir do
código penal de 1940, tem início os procedimentos de diagnóstico e análise da personalidade,
seguindo, aliás, uma tendência histórica do ocidente. O código penal de 1940 é marcado por
dois conceitos fundamentais para pensarmos o controle exercido sobre a população. O
primeiro é o de periculosidade, que não equivale necessariamente a um diagnóstico, mas os
doentes mentais, criminosos reincidentes e condenados por crime organizado são
considerados perigosos, além de qualquer criminoso que o juiz avalie como virtualmente
reincidente. Já a adoção da medida de segurança significa a incorporação ao direito penal de
um critério de julgamento que não diz respeito ao delito cometido, mas a personalidade do
criminoso (idem).
Segundo a autora, foi somente no código penal de 1985 que tivemos a extinção da
medida de segurança para os presos imputáveis, além do fim do exame de cessação de
periculosidade (EVCP). Porém, a autora defende que ainda “permanece muito do espírito que
os criou” (Rauter, 2003, p. 86). Os EVCP eram realizados ao término das medidas de
segurança dos semi-imputáveis ou aos condenados julgados especialmente perigosos (idem).
Os EVCP deveriam atuar como uma espécie de avaliação dos efeitos do tratamento penal,
mas na verdade cumpriram a função de prolongar as penas dos condenados (idem). Para
Rauter (2003), o uso de testes e dos pareceres psicológicos no campo do judiciário tem
servido para prolongar penas, dificultar benefícios, justificando cientificamente o caráter
repressivo do Estado.
A autora lança argumentos importantes contra esses instrumentos psi. Atacando a
própria ideia de cientificidade e neutralidade dos testes, Rauter (2003) afirma que as
condições nas quais se realizam tais avaliações são desfavoráveis ao estabelecimento de
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relações de confiança, havendo um inegável desequilíbrio de poder entre o sujeito a ser
avaliado e o técnico/avaliador, o que coloca em xeque os pressupostos científicos de tais
práticas. Nessa direção, concordando com as contribuições colocadas por Rauter (2003),
acredito que instrumentos e saberes psi tem servido para reproduzir estereótipos e
preconceitos, “traduzindo-se em práticas de repressão, controle e disciplinarização das
parcelas mais pobres da população” (Rauter, 2003, p.87), aumentando o encarceramento e a
punição sobre tais seguimentos. De maneira geral, pode-se constatar que os discursos psi
sobre o crime não estabeleceram uma descontinuidade com relação ao discurso punitivo
hegemônico (Rauter, 2010), pelo contrário, colaboraram com novas armas e estratégias,
fortalecendo o poder punitivo e potencializando o encarceramento em massa.
Assim como os saberes psi, outros saberes agiram na direção da criminalização e
repressão da parcela mais pauperizada (e negra) da população. Segundo Coimbra (2006), as
teorias racistas, o eugenismo, a teoria da degenerescência e o movimento higienista de uma
maneira mais ampla, ajudaram a embasar “cientificamente” a periculosidade atribuída aos
segmentos mais pobres da população. Dessa maneira, a autora aponta para a construção de
certas subjetividades, articuladas a pobreza e periculosidade, foram construídas e fortalecidas
ao longo de todo o séc. XX, adentrando o séc. XXI com novas roupagens (idem). Tal
produção encontra no dispositivo prisão um importante aliado, potencializando e ampliando
tais processos de subjetivação, o que tento esmiuçar nas próximas linhas.

5.2.2 Do sujeito perigoso à produção de subjetividades punitivas: efeitos do dispositivo
prisão.
A partir do que foi discutido nas páginas anteriores, a transformação do criminoso em
um ser naturalmente perigoso é fruto não só do modo de funcionamento das instituições
prisionais e dos nefastos efeitos colaterais produzidos, mas também da produção dos saberes
“psi”, ao colaborarem diariamente para a construção da categoria “periculosidade”. Goffman
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(2008), ao refletir sobre as instituições totais, lembra que uma de suas características é possuir
determinados conhecimentos, “teorias da natureza humana” (p. 82) que permeiam a rotina
institucional, penetrando, sendo absorvidos pelos sujeitos que ali vivem: “um homem na
cadeia deve ser um delinquente” (Goffman, 2008, p. 78). Ou, como diria um AP: “pra mim
não tem diferença entre os pavilhões. Se tá preso é porque é perigoso”. Eis aqui mais um
discurso em ação no dispositivo prisão: “Você é perigoso!”.
O preso, transformado em perigoso após sua carreira de presidiário, dificilmente irá se
inserir formalmente no mundo do trabalho e das relações sociais. A reincidência no mundo do
crime se transforma em destino do apenado, operando um controle perpétuo sobre sua
existência. A prisão tem assim, a garantia de que o criminoso voltará, cedo ou tarde, a habitar
suas escuras celas, já que o índice de reincidência no Brasil é de aproximadamente 80%
(Carvalho Filho, 2005).
Esse é o sucesso da prisão, como nos aponta Foucault (2007). Continuar existindo há
mais de 200 anos sem função ressocializadora, produzindo a delinquência, marcando e
incapacitando (Feeley & Simon, 2012), os sujeitos que por ela passam, e uma vez marcados,
transitar por um circuito marginal específico, onde leis, tribunais e instituições judiciais
garantem que estejam controlados, eis o indicador do sucesso da missão atribuída a prisão.
A prisão seria, portanto, um elemento de uma rede mais complexa, cujo
funcionamento produz efeitos importantes para nossas vidas. Nessa direção, Rauter (2007)
afirma que estamos diante do “dispositivo da criminalidade” (p. 43). Para ela, todos que
vivem, possuem parentes ou se relacionam com a prisão sofrem os danosos efeitos por ela
produzidos. As instituições carcerárias seriam, na verdade, componentes dessa grande
engrenagem que seria o dispositivo da criminalidade, principal instrumento de controle nos
dias de hoje. O dispositivo prisão se articula, portanto, a outros dispositivos e instituições,
capazes de dar sustentação ao nosso entendimento a cerca da criminalidade, produzindo o
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medo do criminoso, e reafirmando o castigo como o pilar central da nossa política de
segurança pública.
Dessa forma, a prisão atualiza mecanismos de produção de subjetividade responsáveis
por produzir o medo, impotência (Rauter, 2007). A noção de “risco”, por exemplo, tem
aparecido em diversas políticas públicas (educação, saúde, segurança), geralmente voltadas às
“pessoas ‘em risco’, ‘de risco’ e ‘em situação de risco’” (Tavares, 2011, p. 128). Ainda
segundo a autora:
Temos ainda as campanhas policiais, com cartilhas e palestras, os alertas nas agências
bancárias e as notícias jornalísticas de estelionato com o uso da má fé que demonstram
que não se pode confiar em ninguém. Assim, a desconfiança, mais um elemento
presente nos estabelecimentos carcerários, pode ser colocado em análise como
componente de uma engrenagem que extrapola tal campo institucional. Medo e
desconfiança parecem se imbricar passando a ocupar sentidos próximos ou paralelos
na medida em que compõem um mesmo diagrama de forças (Tavares, 2011, p. 128).
A desconfiança surge aqui como um subproduto de nosso sistema prisional. De acordo
com Tavares (2011), o sistema prisional produz relações de desconfiança “primeiro quando
pune a todos de forma cruel pelo erro de um, segundo quando, de certa forma, chantageia os
mais fracos ou inseguros de modo a forçá-los a alcaguetar” (p. 129). Ainda segundo a autora,
“a instabilidade justifica providências drásticas dos diretores e violência da polícia de elite,
além de reproduzir o estereótipo de periculosidade de presos” (idem, p. 129). Para a autora,
portanto, os processos em curso no campo da segurança pública (prisões de segurança
máxima, o aparato policial, os holofotes da mídia, etc.) tendem a agir no sentido da produção
de subjetividades criminosas (idem). As prisões, como componentes do dispositivo da
criminalidade, produziriam “as identidades/essências de ser humano, de bandidos, de gente
inferior” (idem, p. 132), trazendo a tona as principais funções ocupadas por esse dispositivo:
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Assim também, as prisões são claramente ineficientes no papel de recuperação dos
apenados, mas continuam a existir por cumprirem a função política de localização,
segregação e identificação daqueles que “podem morrer” e de composição do
dispositivo da criminalidade, por meio da disseminação do medo, da desconfiança e da
violência (Tavares, 2011, p. 132).
Foucault já nos alertara que a prisão, em sua estratégia de produzir a
delinquência/periculosidade produz também um determinado lucro político, na medida em
que dissemina o medo, o que faz com que a população aceite mais facilmente (e até mesmo
deseje) a polícia, as forças repressoras nas ruas (Foucault, 1975).
Tais estratégias biopolíticas, acabam alimentando e justificando as políticas de
segurança em curso em nossas cidades, em nome da sempre almejada segurança: “Para isso
tornam-se necessárias práticas jurídicas, preventivas e protetivas, que garantem seguridade,
segurança para fazer viver os que devem viver, e deixar morrer e/ou matar os que ameaçam a
norma social” (Lobo, Nascimento & Coimbra, 2014, p. 131). Trata-se de “subjetivações
vulnerabilizadas”, construindo o que somos hoje “mendigos de segurança” (idem, p. 131). As
autoras citam o exemplo da implantação das UPPs, no Rio de Janeiro, para discutir como, em
nome de uma “segurança cidadã”, consentimos com as estratégias de controle do Estado,
materializadas em práticas violentas e militarizadas, violando direitos, alterando
drasticamente o modo de vida de milhares de pessoas (em particular daquelas que moram nas
periferias) (idem). Como sinalizam Bicalho e Reishoffer (2009) a produção da insegurança
nas subjetividades é “eficaz ao substituir os possíveis atravessamentos sociopolíticos, por
indivíduos/segmentos da própria sociedade que serão alvo de perseguição e repressão por
parte do controle social repressivo” (p. 438).
Nessa direção, o conceito de periculosidade, na contemporaneidade, tem a função de
controlar sujeitos considerados perigosos, bem como permite classificar, identificar e
neutralizar determinados indivíduos (Bert, 2012). A referida autora nos alerta para o fato de
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que a ideia de periculosidade produz efeitos não apenas nesses indivíduos especificamente (os
presos, por exemplo), mas em todos nós, ao aumentar a sensação de insegurança,
reforçando/produzindo um desejo de mais segurança, o que, para os APs, se materializa de
uma forma bastante complexa, o que tento descrever no próximo tópico.
Voltando ao nosso contexto, quase que acoplado a tais concepções sobre a
subjetividade dos detentos, surge uma determinada maneira de sentir, que clama por mais
castigo, denunciando um processo de produção de subjetividade que, embora não seja
privilégio de quem trabalha na prisão, se materializa aqui com bastante força. Como a crença
em uma possível recuperação desse criminoso praticamente já não existe mais, tais discursos
(aqueles da criminologia, e estes observados no dia-a-dia de uma prisão) sustentam não outra
coisa que a necessidade do aumento e do rigor das penas (Rauter, 2003). Não se espera mais
que a prisão recupere. Segundo a fala de um AP: “A recuperação só Deus mesmo dá conta...”.
Ao colocarmos no plano do divino, do sobrenatural, a possibilidade de recuperação do
apenado, atestamos a completa incompetência da prisão em produzir algum tipo de
reabilitação, e abrimos a possibilidade para que qualquer tipo de prática aconteça dentro das
unidades prisionais.
Além da produção dos “sujeitos perigosos”, portanto, é possível perceber entre os AP
um modo de funcionamento que valoriza o castigo enquanto fundamento das práticas penais,
como algo que “dará conta” de, se não corrigir os desviantes e produzir uma sociedade
melhor, pelo menos aplaca a sede de vingança. Não apenas entre os AP, mas é possível falar
de uma contemporaneidade marcada por um modo de operar, de uma subjetividade que
deseja, cada vez mais, a punição e o castigo. Segundo Verani (2010), “(...) as pessoas querem
punição, querem mais cadeia. Quando vemos pesquisas de quais são as reivindicações sociais,
é mais cadeia, mais pena, construção de mais presídios, segurança máxima, supermáxima.
Isso é um absurdo” (p. 21).

A prisão representa e atualiza o discurso do castigo,

principalmente se pensarmos nas atuais condições das prisões brasileiras que, devido à
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insalubridade já mencionada, põem em prática um castigo a mais, uma dose extra de
sofrimento não previsto na lei, mas compreensível e até mesmo desejável enquanto medida de
controle da criminalidade.
Esse tipo de produção subjetiva se constitui enquanto importante problemática,
atrelada ao sistema prisional, por dificultar que se encare o fenômeno do encarceramento
contemporâneo com um olhar crítico. É esse desejo de punição que produz, por exemplo, o
discurso de que a luta pelos direitos humanos é o mesmo que defender bandidos, além de
condicionar nossa vida, legitimando o extermínio cotidiano que acontece não apenas em
nosso sistema penal, mas também nos circuitos informais, haja vista, por exemplo, os
inúmeros casos de linchamento presenciados nos últimos anos, com imenso apoio popular (e
de determinados seguimentos da mídia). Em um desses casos, onde uma pessoa foi
confundida com um suspeito de furtar uma casa e agredida por moradores em um município
da grande Natal, um major da polícia militar que chefiava a operação respondeu aos
repórteres: “Bateram na pessoa errada”31. Mas então, quem seria a pessoa certa? O discurso
do policial denuncia que, além de pactuarmos com essa forma de justiça (centrada no dogma
do castigo), entendemos que existem determinadas pessoas (e não outras) que devem ser
castigadas. A mídia ocupa aqui um papel central (Coimbra, 2001), construindo a ideia de um
criminoso enquanto pecador e produzindo em nós uma “subjetividade punitiva que está
pedindo o tempo todo mais castigo” (Batista, 2010, p. 30). Em conversa com outro AP, por
exemplo, enquanto observávamos os presos circulando pelo pavilhão, ouço frases do tipo: “Se
pudesse jogava tudo numa fornalha...”. Vale lembrar aqui, que a própria formação dos AP
(conforme relatado no capítulo anterior) é atravessada pela ideia do castigo físico, da
vingança enquanto forma de justiça.

31

Matéria disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2014/03/bateram-na-pessoa-erradadiz-pm-sobre-homem-espancado-no-rn.html
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Tal perspectiva funciona em consonância som o modelo de segurança pública que vai
se firmando a partir da década de 1990, modelo esse, segundo Coimbra (2003a), militarizado,
que pede penais mais cruéis, prisão perpétua, baixa idade penal, etc. Tudo isso “faz com que
domine uma subjetividade autoritária e anti-direitos humanos” (idem, p. 4).
Nessa direção, o dispositivo prisão vem produzindo um tipo de subjetividade sedenta
por punição, tanto nos que estão dentro, quanto naqueles que se quer entraram em um
presídio. Segunda constatação que faço nesse capítulo: a prisão produz subjetividades
punitivas. Para além dos efeitos produzidos nas pessoas que passam pela prisão, nas camadas
sociais mais passíveis de controle policial, a chamada “classe perigosa”, a prisão ainda possui
um lugar central em nossa organização social, sobretudo pela capacidade que possui de
produzir sujeitos perigosos (os presos) e subjetividades punitivas (todos nós), que desejam
cada vez mais o castigo e a punição. Além de subjetividades punitivas, o que se produz
através do dispositivo prisão são subjetividades amedrontadas, tal qual descreverei a seguir.

5.3 “Somos presos sem grades”: periculosidade enquanto estratégia de controle a céu
aberto.
A partir das questões apresentadas nos tópicos anteriores, outros efeitos se produzem
no dia a dia dos AP, sobretudo ao deixarem seus locais de trabalho. Ao acompanhar a rotina
dos APs (dentro e fora do presídio) passei a lidar com elementos que permitem algumas
importantes constatações sobre os efeitos do trabalho no cárcere. As concepções que trazem
sobre a subjetividade do criminoso, atravessada pelas linhas de força já debatidas
anteriormente (sobretudo os saberes psi), produzem efeitos devastadores em suas vidas. Além
da produção de uma subjetividade punitiva, e a consequente legitimação dos castigos
enquanto política penal, as concepções que elaboram sobre os presos que habitam as celas
produz um modo de vida marcado pelo medo, sobretudo ao deixarem seus locais de trabalho,
o que passo a discutir nas próximas linhas.
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Ao abandonarem os muros da prisão, os agentes se deparam com questões/sensações
que afetam drasticamente seus modos de vida. A rotina extramuros parece ser um problema
que salta aos olhos nessa inserção cartográfica. Em quase todos os encontros, conversas ou
entrevistas, a temática da insegurança e do risco que correm fora do ambiente laboral aparece
de forma intensa, conforme relato de um AP:
Tem estatística que diz que é a segunda profissão mais perigosa do mundo, perde só
pra minerador de subsolo. Só que eu até discordo disso ai, porque minerador de
subsolo quando sai da mina ele não corre risco nenhum, ele ta correndo risco
enquanto ele ta lá embaixo. A gente, às vezes, o risco de morrer quando a gente sai
daqui aumenta. Porque um presídio que tem quase 1000 presos, com rotatividade,
hoje saíram cinco, por ex., tão ai na rua já... Quer dizer, um cara desses, a família de
um preso, alguém conhece a gente, sabe onde a gente mora...
Tal relato sinaliza para a construção de um modo de vida marcado pela tensão e
insegurança, obrigando os APs a estarem vigilantes dentro, mas principalmente fora da prisão.
Nessa mesma direção outro AP relata: “Se você pegar um preso, e cada preso conhecer 5
pessoas... E dessas cinco conhecer mais 5... Aí fodeu”. Os detentos (e sua rede de contatos)
enquanto sujeitos perigosos constituem ameaça virtual fora dos muros da prisão, nas ruas,
esquinas, semáforos. “Se paro no sinal e encosta uma moto do lado boto logo a mão na
arma” (AP).
Quando escutei esses relatos pela primeira vez, parecia algo muito distante. Não
compreendia como se constituía essa maneira de habitar o mundo, não entendia porque
alguém embarcava nesse modo de vida. Com o tempo, depois que comecei a trabalhar com os
agentes penitenciários, vestido como um deles, tive a oportunidade de me tornar também um
agente penitenciário, vivenciado o processo de subjetivação que está por trás disso.
Apesar de pouco tempo (ao todo foram pouco menos de dois meses exercendo o papel
de AP), fui gradativamente adotando um modo de vida que até então só conhecia pelos relatos
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que ouvia. A primeira medida que tomei foi abandonar o carro enquanto meio de transporte
ao presídio, passando a utilizar uma bicicleta. Minha intenção com isso era evitar que os
presos (ou familiares) gravassem a placa do meu veículo, o que possibilitaria uma futura
represália por parte destes (o que se torna mais problemático tendo em vista o fato de que
minha esposa também utiliza o veículo).
Nem todas as atitudes eram pensadas e planejadas racionalmente. Ao dirigir pela
cidade, em situações diversas, e parar no sinal vermelho, eu também ficava atento. Quase que
automaticamente. O que mais me inquietava era o fato de determinados pedestres
atravessarem a rua olhando para o interior do veículo: “Porque esse cara olha tanto?”. Minha
inquietação beirava a irritação. O fato (ou talvez apenas uma sensação) de alguns transeuntes
dirigirem o olhar para mim me deixava tenso, e tornava o trânsito (que por si só já é um
problema) mais estressante. Provavelmente, as pessoas me olhavam com a mesma frequência
e intensidade que antes, apenas eu me colocava mais atento a isso, o que talvez produzisse a
sensação de que isso acontecia com mais frequência. Na dúvida, deixava o carro sempre em
marcha nesses momentos, já que poderia precisar sair rapidamente.
Esse modo de vida, de andar “ligado” diariamente constitui o dia-a-dia dos
trabalhadores. A questão da (in)segurança se faz presente muitas vezes nos discursos desses
atores, não só enquanto elemento componente do ambiente de trabalho, mas também (e
principalmente) no ambiente extramuros, em suas vidas pessoais: “Eu não tenho medo de
trabalhar. Eu tenho medo de viver lá fora” (AP).
Assim, o trabalho como agente penitenciário tem efeitos e produz modos de vida
específicos. Além do medo e da despotencialização, a limitação com relação ao lazer, vida
social, enfim, a frequentar lugares públicos aparece aqui como importante consequência do
trabalho nas prisões:
Eu vivo privado de ir à festa que eu quiser, ou a determinados lugares. Eu não sento
em um restaurante com as costas pra rua. Ninguém aqui faz isso. Quando eu vou
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comprar o pão, olho a rua todinha... Chego na porta da padaria, olho a padaria
todinha, depois eu olho o pão. Eu tive que me habituar a isso...(AP).
A privação que sofrem no que diz respeito à vida social e hábitos de lazer é uma
constante entre os agentes penitenciários. Relembrando minha experiência como AP, trago na
memória algumas sensações sobre essas questões. Não que fosse impossível sair de casa, ou
que sempre que isso acontecesse eu deveria lidar com acontecimentos desagradáveis. Mas a
simples possibilidade de sofrer algum tipo de ataque (em represália pelo fato de ser um AP)
tornava esses momentos mais tensos do que eram antes de me tornar um AP, o que fazia com
que eu evitasse tais situações. Uma delas em particular foi muito marcante. Chegava para
almoçar com minha esposa em um boteco muito conhecido de Natal, localizado em uma área
aberta, com mesas embaixo das árvores, etc. Chegamos e nos sentamos. Não por acaso,
escolhi a mesa mais afastada e, pela primeira vez desde o começo da pesquisa, sentei de modo
a não dar as costas pra rua. Assim, tinha a falsa sensação de que caso fosse abordado em uma
tentativa de ataque ou emboscada, teria mais chances de sobreviver, já que não seria pego
pelas costas. O que mais me chama atenção ao analisar esses fatos agora, longe do papel de
AP, é a facilidade com que se naturaliza a possibilidade de um ataque, a possibilidade de
perder a vida, em um momento qualquer do seu dia a dia, num almoço em família. E pior, se
continua “vivendo” assim.
Durante o referido almoço, inúmeras foram as vezes em que perco o foco da conversa
com minha esposa, para prestar atenção ao redor: aquele carro que parou próximo a nós,
aquele sujeito que cruza a rua e desvia o olhar em minha direção, aquela moto que passa na
rua (“mas porque passa tão devagar?”, eu me pergunto). Quanto perdi do meu almoço por
ser um agente penitenciário? Quantas vezes engoli sem estar atento ao sabor incrível daquela
comida? O que perdi do diálogo com minha esposa? Quanto de vida se esvai?
Terceira

constatação,

portanto:

o

dispositivo

prisão

produz

subjetividades

amedrontadas. É nesse contexto que vai se produzindo uma certa privatização da vida social,
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na medida em que muitos trabalhadores do sistema optam por frequentar lugares privados, ou
mesmo nem sair de casa. Os relatos sobre as limitações da vida extramuros, sobretudo pela
insegurança e pelo perigo atrelado a profissão de AP são inúmeros: “A gente não pode ir na
praia do meio32, porque 40% é bandido, não pode frequentar os locais que o povão
frequenta... a gente tem que desembolsar muito mais pra ter um lazer...”. Ou ainda:
O que eu procuro desenvolver, já que não tenho para onde sair, eu procuro fazer um
ambiente em casa em que eu possa convidar alguns amigos para beber em casa,
tomar uma em casa, um churrasco, um negócio em casa, nunca sair (Grifos meus).
Os relatos acima (em particular os que estão grifados) chamam a atenção por se
assemelhar a possíveis relatos de alguém que também cumpre pena de privação de liberdade.
Quase como uma prisão domiciliar: “Somos presos sem grades”, me disse certa vez um AP.
Apesar de inúmeros autores situarem esse processo de mudança de hábitos e
comportamentos como fruto de um processo de prisionização (Chies, et al., 2007), acredito
que os relatos trazidos acima indicam não só a aquisição de hábitos e de um modo de vida
marcado pela vigilância contínua, mas pela aquisição de determinados saberes (psi), fruto
também do trabalho em prisões, que produzem interpretações sobre o fenômeno do crime e do
criminoso, atribuindo a este último a categoria de “perigoso” (construção histórica elaborada
pelos saberes psi no campo da justiça, tal como relatei nos itens anteriores), produzindo um
tipo de controle bastante peculiar.
Além disso, é preciso admitir que os saberes psi e o entrelaçamento destes na rotina
prisional, produzindo determinadas interpretações sobre os criminosos, não constituem única
maneira de explicar o controle operado no dia a dia dos AP. A estrutura do sistema prisional,
o modo como se operacionaliza a rotina da prisão, o cumprimento da pena, a relação com o
preso, assim como as políticas e práticas penais postas em prática pelo Estado brasileiro
(conforme explicitado nos capítulos anteriores) produzem esse tipo de relação com o
32

Praia localizada próximo ao centro de Natal, frequentada por moradores de comunidades vizinhas, em geral de
baixa renda.
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fenômeno da criminalidade, baseado na ideia de guerra ao crime, o que reverbera na vida
pessoal dos APs.
A ideia que defendo aqui é a de que tanto subjetividade (tal qual é entendida pelos AP)
quanto periculosidade são conceitos capazes de operar mecanismos de controle
contemporâneos bastante eficazes. Se na modernidade tínhamos um tipo de controle
marcadamente físico, concreto, sobretudo pelo uso e disciplinarização da força (prisões,
escolas, fábrica, polícias, etc.), característica da sociedade disciplinar, a contemporaneidade
anuncia (e vem aperfeiçoando) mecanismos de controle cada vez mais sutis, e extremamente
mais eficazes. A marca desse novo momento está na utilização da informação enquanto
estratégia de controle (Deleuze, 1992). Ao se afirmar determinadas ideias, ao se veicular
determinadas informações, produz-se uma forma de controle invisível, permanente e eficiente.
Ao internalizarmos conceitos, ideias e valores, definimos o modo como agir ou interpretar
determinados fenômenos, caracterizando o que Deleuze chamou de sociedade de controle
(1992). O fenômeno da criminalidade, por exemplo, é atravessado pelos conceitos de
subjetividade e periculosidade, determinando não só nosso modo de lidar com essa questão,
mas nossa maneira de viver, de nos comportar. É pela incorporação desses conceitos que o
dispositivo prisão alcança maior eficácia em suas estratégias de controle e produção de
subjetividade, e principalmente dos modos de vida dos agentes penitenciários.
Vale salientar que não se trata aqui de pensar “subjetividade” e “periculosidade”
operando como conceitos independentes um do outro, resultando em determinados processos
subjetivos que atravessam os AP. Trata-se sim, de um acoplamento da ideia de periculosidade
a determinados sujeitos/subjetividades, produzindo assim a noção de sujeitos perigosos,
passíveis de controle e isolamento. Temos assim uma formação subjetiva, resultando na
produção do delinquente e sua subjetividade perigosa, forjando efeitos que atravessam nossas
vidas.
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Ao entendermos que a subjetividade é algo imutável (já que formada na infância), e
que o ser humano (em particular aquele que comete crime) é perigoso, definimos nossa
maneira de perceber o mundo e de nos comportar. Agimos, pensamos, nos comportamos,
organizamos nossa vida pautada por essas concepções. Estamos, portanto, controlados, mas
de uma maneira nova, diferente. O controle que se produz sobre nossas subjetividades não
conhece limitação temporal ou espacial. Trata-se de um processo de produção do que somos
nós, o modo como nos entendemos enquanto sujeitos. Assim, os processos de subjetivação
que nos atravessam esculpem nossas maneiras de habitar o mundo. Que contornos adquirem
as subjetividades dos APs? O que esses sujeitos vão se tornando ao longo desse processo?
Os efeitos do trabalho dentro de uma prisão são sentidos por quase todos os agentes
penitenciários. É comum ouvir relatos que denunciam a mudança de comportamento pela qual
passaram após a entrada no sistema prisional: “Assim, em dois anos em fiquei bem mais
agressivo, mais ligado também... agora eu sei lidar com certas situações” (AP). É possível
lembrar, conforme citado no capítulo anterior, uma das primeiras frases que ouvimos de um
AP: “quando você pega numa arma dessas, você não quer mais largar”. A vigilância aparece
aqui enquanto um dos resultados desse estranho processo de subjetivação: “Eu ando atento
sim, todo mundo deveria andar. Se to numa parada de ônibus, olho logo pra cintura das
pessoas, pra ver se estão armadas” (AP).
Coimbra (s/d) nos alerta para fato de que ao final da ditadura no Brasil, instaura-se
uma nova “Doutrina de Segurança Nacional”, criando novos inimigos internos: não mais os
opositores políticos do antigo regime, mas os miseráveis, pobres, que circulam pelas ruas
pondo em risco a “segurança” do regime,
Daí a urgência em produzir subjetividades que percebam tais segmentos como
perigosos, e potencialmente criminosos, para que se possa, em nome da
manutenção/integridade/segurança da sociedade, não somente silenciá-los e/ou ignorálos – o que já não é mais possível – mas eliminá-los, exterminá-los através da
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ampliação/fortalecimento de políticas de segurança públicas militarizadas que apelem
para a lei, a ordem e a repressão (Coimbra, s/d, p. 12).
Dessa forma, sob o pano de fundo da ideia de que vivemos uma “guerra civil”, as
pessoas trancam-se em suas casas e condomínios fechados (Coimbra, 2003b), ratifica-se a
afirmação de que bandido bom é “bandido morto”, reafirmando uma determinada produção
subjetiva (que vem sendo produzida desde o século XIX) responsável pela articulação entre
pobreza e criminalidade (idem). Assim, através da produção desse medo/insegurança,
aceitamos e naturalizamos a violência, sobretudo contra os pobres (idem).
Uma subjetividade amedrontada produz, portanto, um lucro político importantíssimo
em nossos dias, sobretudo se essa produção de subjetividade atinge também as forças de
segurança. Mais uma vez são os pretos e pobres que recebem olhares desconfiados e
repressivos nos pontos de ônibus, nos lugares públicos, na praia do meio, etc. Peças
fundamentais no controle dos distúrbios e insurgências, as forças de repressão ao se
constituírem enquanto subjetividades amedrontadas direcionam seus medos às parcelas da
população que há séculos são alvo de controle por parte do Estado. Com isso, criminaliza-se
não apenas a pobreza e a miséria, mas também os movimentos sociais que passam a ser os
novos inimigos da segurança.
Embora o medo seja um afeto que atravessa a todos nós, a produção do medo nas
forças policiais, de segurança pública, tem uma importância estratégica. Recrutados da mesma
camada social que os criminosos (Zaffaroni, 2005), as forças repressivas ainda são importante
elemento de controle social e monopólio da violência. É preciso que se produza uma polícia
que funcione pela lógica do inimigo, o inimigo perigoso a ser combatido eliminado. É preciso
que exista uma força policial disposta a combater aqueles que não temem. Sem esse pacto, a
repressão às forças instituintes, aos movimentos sociais, estaria em risco. Nas palavras de
Zaffaroni:
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A técnica é introduzir contradições e a maior violência no interior da mesma faixa
social: menores possibilidades de dialogar; menores possibilidades de esclarecer e de
conscientizar; menores possibilidades de se organizar; e, portanto, menores
possibilidades de ter um protagonismo político. Fiquem matando-se entre eles e então
não perguntem a nós, que somos os 30%, os 25% dos incluídos... Enquanto se matam,
tudo bem. Aliás, vão ficando menos, o que também é bom, embora tenham uma
grande capacidade de reprodução (2005, p. 32).
Além disso, em um dia a dia onde as pessoas com as quais cruzamos são, em primeira
instância, uma ameaça, as possibilidades de vida ficam extremamente reduzidas. A cidade,
espaço onde a vida pode se expandir em múltiplas possibilidades, torna-se para o AP uma
extensão dos medos, angústias e temores vivenciados no trabalho. Deve vigiar tudo e todos.
Produz-se assim, os vigilantes, trabalhadores em tempo integral, atentos 24hs por dia. Tudo
em nome da segurança. Sua função deixou de ser, há muito tempo, custodiar presos. O AP
agora deve tentar ser vigilante para preservar sua vida, mas também para operar a vigilância
fora dos muros da prisão. É uma extensão do olho panóptico. Sua escolha profissional faz
com que escolha também determinados modos de vida, produzindo em seu dia a dia sensações
geralmente presentes nos campos de batalha. E, assim como nos campos de batalha, a vida
dessas pessoas também presencia mortes, sobretudo morte das muitas possibilidades que a
vida poderia proporcionar, produzindo uma despotencialização desses sujeitos.
Lembro com bastante vivacidade que, logo após algumas semanas de trabalho com os
agentes, passei a adotar alguns procedimentos em minha rotina diária. Ao chegar do meu
plantão no presídio, por volta das 8:00, sempre dava uma ou duas voltas no quarteirão, com a
finalidade de despistar alguém que pudesse estar me seguindo (ou simplesmente fazendo o
mesmo trajeto que o meu) para que não soubesse onde eu moro. No meu último plantão fiquei
aproximadamente trinta minutos sentado, no final da minha rua, observando todos que
passavam, para ter a certeza que entraria em casa sem que ninguém soubesse onde ela fica,
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tendo a certeza também de que estaria livre de uma vez por todas (já que era meu último
plantão) desse risco. Ao chegar em casa, minha primeira pergunta à minha esposa, antes do
bom dia, foi: “—Essa janela ficou aberta a noite toda?”. Como certa vez me relatou um AP:
Acho que fiquei um pouco mais atento as coisas, prestar atenção no meu dia a dia,
tudo em volta, ao redor, eu fiquei um pouco mais atento, essa é a palavra, percebi que
tudo estou prestando atenção, estou ligado, eu acho que foi isso...
Percebe-se que o processo de subjetivação que marca a vida dos agentes penitenciários
tem características bastante peculiares. Além de produzir vigilância e atenção, produz
principalmente sujeitos vigiados: “Eu nunca saio com minha mulher e meu filho, pra dar uma
volta no bairro. Somos presos sem grades” (AP). Vigiados e com medo, os AP revelam uma
conjuntura de forças presentes na sociedade contemporânea, capazes de capturar
possibilidades, maneiras diversas de existência. Assim, temos um sistema penal/prisional que
ultrapassa os seus duzentos anos, sem que nada de potente se produza. Ao contrário, temos a
reinvenção de estratégias/táticas de controle, que produzem efeitos catastróficos também na
vida dos trabalhadores desse sistema. O bandido irrecuperável, o castigo e o medo são
palavras que povoam nosso dia a dia, limitando nossas possibilidades de vida, produzindo
morte, dor e decadência: “então a gente se acostuma nessa vida de medo. A gente tem uma
vida de medo, sabe? A gente não tem uma vida normal, mas a gente se acostuma” (Fala de
um AP).

5.4 O medo na sala de estar: o dia a dia de familiares de AP
O território existencial que vai se construindo para os agentes penitenciários não está
restrito apenas a suas funções laborais, ou a momentos de sua vida social. O trabalho no
cárcere, além de mobilizar ansiedades paranóides (Rumin, et al., 2011), muitas vezes
produzem efeitos que invadem o ambiente domiciliar, modulando relações e comportamentos
(idem).
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Retornar pra casa depois de 24hs de trabalho é um momento bastante peculiar.
Relembrando meus momentos como agente penitenciário do PEP, tenho na memória que este
era um dos momentos mais esperados do meu dia. A ambiguidade dos sentimentos, das
sensações, tornava esse momento deveras complexo. Por um lado, o primeiro pensamento que
vinha a mente quando abria a porta do meu apartamento era: “—Nossa, que ambiente
agradável!”. Estava feliz pelo fato de ter chegado em casa, pelo fim de uma rotina pesada, de
um ar pesado, de um clima tenso. Por outro lado, a sensação de que uma nuvem negra
acompanhava meu corpo durava pelo menos mais 24hs. A sensação de “nuvem negra”, aliás,
já havia sido sinalizada por Moraes em sua pesquisa com agentes penitenciários do estado de
São Paulo (Moraes, 2013).
Nesse momento em que chegava em casa, era comum eu me encontrar em um estado
de espírito irritadiço, estressado. Eram comuns também os conflitos e pequenas brigas
domésticas/conjugais. Meu desejo era de que, ao chegar em casa, não precisasse escutar nada,
resolver nada, discutir sobre nada. Obviamente que tal desejo em um ambiente conjugal, com
filhos, etc. era absolutamente impossível de ser realizado. O resultado eram discussões, brigas
por motivos fúteis, e mais cansaço. Os relatos de meus diários de campo retratavam bem esses
momentos: “chego em casa ainda sob efeito da prisão: pouca paciência, cansaço,
irritabilidade, estresse... leva um tempo pra voltar a perceber as coisas como antes...”.
Após os primeiros plantões realizados com a equipe Alpha, comecei a perceber que o
principal efeito do trabalho como AP é sentido fora da prisão. Além do cansaço, estresse, e
muitas vezes do mau humor que me acompanhava, eram frequentes as manifestações oníricas
com a prisão, em geral, retratando situações tensas e de risco de morte: rebeliões, fugas,
incêndios, etc. Foi nesse momento que entendi uma das primeiras frases que ouvi de um AP:
“—Você sai do presídio, mas o presídio não sai de você”.
Não apenas “não sai de você” como tem a capacidade de contaminar aqueles que nos
rodeiam. Não é só entre os agentes que o medo está presente e se afirma enquanto modo de
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vida. Ao entrevistar algumas esposas/companheiras desses sujeitos, surgem falas que revelam
que tal modo de vida se espalha, quase que por contágio, transformando drasticamente a
rotina dessas famílias. Lembro que em minha primeira conversa com Dona Carmen, esposa de
um AP há mais de vinte anos, deu pra sentir um pouco das dificuldades em lidar com os
problemas advindos da profissão do marido: “Às vezes ele fica agitado até dormindo, ele me
acorda e fica [perguntando] ‘ainda tem ladrão aqui?’”.
São comuns os relatos de manifestações oníricas aterrorizantes, dificuldades pra
dormir, incluindo também o uso de medicação controlada para lidar com o convívio diário
com uma rotina que desgasta e que transforma as pessoas. Ainda em diálogo com Dona
Carmen, os relatos sobre a transformação sofrida por seu marido, há onze anos no sistema
prisional, e as repercussões disso na família são enfáticos:
[ele, o marido] Mudou completamente. Não é o mesmo, antes de onze anos ele era
uma pessoa, depois de onze anos ele é outra pessoa, não tem como, até a gente
mesmo, eu fico, minha filha também, depois desse caso agora33 ela ta tomando
calmante porque quando o pai dela sai, ela fica “mainha, painho não chegou
ainda?”.
Nesse sentido, o fato de ter um membro da família ocupando a função de agente
penitenciário produz sentimentos diversos entre os familiares, dentre os quais o medo e a
ansiedade ganham destaque, principalmente no que diz respeito à integridade física daquele
que trabalha como AP. Nem as crianças escapam: “É, até o menino [de 6 anos] mesmo fala...
outro dia ele disse: “—Mainha , eu só fico sonhando que painho vai morrer no trabalho.’, e
começou a chorar (...)”.
Além disso, não é rara a eclosão de brigas e conflitos conjugais, em geral ocasionados
pelo modo de vida desenvolvido em virtude da profissão de agente penitenciário. Ao não
adotar os procedimentos de segurança, já comuns entre os agentes, Dona Carmen relata a
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A entrevistada se referia ao caso da morte de Jô, relatada no capítulo anterior.
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reação do marido: “[Ele diz]‘—fecha o portão, não deixa o portão aberto’. Quando eu saio e
não olho, ele explode”. Segundo o marido: “—Você sai aí, pode ter uma pessoa, um
bandido...”. A profissão de agente penitenciário, portanto, além de produzir uma mudança na
rotina nos próprios agentes, muitas vezes altera a rotina de outros membros da família, o que
está diretamente ligado ao surgimento de discussões entre os cônjuges. Em uma de minhas
visitas, tive a oportunidade de conversar com Camila, casada há cinco anos com Diogo.
Camila me explica que apesar de possuir um emprego fixo, nunca chega ao trabalho no
mesmo horário. Segundo ela, o marido entende que é necessário alterar os horários, para
evitar possíveis emboscadas. Assim, deixa a esposa as 6:00, 7:00 ou às 8:00, e nem sempre
vai buscá-la, pra evitar uma rotina fixa (o que facilitaria a ação de um desafeto), o que por
vezes gera conflitos entre o casal:
(...) a gente discute muito, a gente briga, ai uma briga sai levando a outra, mas uma
discussão grande que acontece aqui é quando eu vou levar ela pro trabalho, eu tento
mudar muito os horários, apesar de que ela tem que chegar naquele horário no
trabalho, às vezes eu vou levar ela e às vezes eu não vou buscar, às vezes eu vou
buscar e não vou levar, às vezes chego mais atrasado...
Além disso, não é apenas a rotina de trabalho que muitas vezes se vê afetada por esse
modo vida. Tal como relatei no tópico anterior, a vida social das famílias de agentes
penitenciários é marcada por limitações. O pouco uso de espaços públicos, e a consequente
diminuição das possibilidades de lazer marcam o dia a dia dessas famílias, agravando ainda
mais os conflitos familiares:
Isso, ele não quer, mas eu quero sair de casa, ai começa a briga dentro de casa, o que
ele só quer fazer é assistir vídeo em casa, ai eu digo: ‘vamos pro cinema?’, mas ele
diz ‘não’ [...], aí fica difícil.
Além da falta, ou da dificuldade de praticar atividades em locais públicos, quando isso
acontece em geral é atravessado pelos sentimentos de tensão, medo e insegurança:
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[...] mudou tudo, nossa vida mudou depois que ele passou a ser agente, a gente não
tem mais aquela segurança. Para sair com ele a gente tem medo, entendeu? Depois
disso34, a gente foi para missa, a minha menina deu uma crise de nervos nela, de ficar
assim ó, tremendo, tremendo todinha, quando ela vê qualquer pessoa estranha, ela
diz: “—Mainha tem uma pessoa estranha na bicicleta!”
Dona Carmen segue seu relato, dando-nos a dimensão do que foi perdido, a partir do
ingresso do marido no sistema prisional:
Quando ele não era agente, a gente sempre ia para praia, a gente ia pro shopping, a
gente saía, ia pro churrasquinho, às vezes para um parque de diversão... Nunca
mais... A gente sai, assim, para a casa de um amigo em dia de domingo, mas porque
ele vem buscar a gente e vem deixar, mas pra gente andar de ônibus a gente não sai,
até ela mesma disse: “—Mainha, não saio mais com painho não, pra andar de ônibus
não”. Entendeu? A gente tem que conviver com esse medo pro resto da vida.
As saídas em família ganham assim novos contornos. É preciso agora incorporar
outras preocupações. O lazer, talvez, seja a última delas: “E quando sai pros cantos é assim,
procurando, se me atacarem aqui, se alguém vir de lá para cá eu tenho que fazer isso, fazer
aquilo, já vai...”. E finaliza: “A gente vive os dias em suspense”. Aqui não são apenas os dias
que são vividos em suspense. É a própria vida que se encontra barrada, aprisionada,
“suspensa”.
Nesse sentido, dentre as consequências de modo de vida desenvolvido pelos AP, o
medo figura entre as mais devastadoras. Segundo Bauman (2007), o medo necessita de
poucos cuidados e “nenhum investimento adicional para crescer e se espalhar” (p. 15), o
medo altera a vida das pessoas, “saturando nossas rotinas cotidianas”, estimulando-nos a
assumir uma posição defensiva perante o mundo (idem). Medo esse que, apesar de estar
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Mais uma vez, trata-se de uma referência a morte de Jô.
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presente em toda a sociedade, adquire uma configuração especial quando materializada no dia
a dia dos agentes penitenciários.
Além disso, o medo alimenta uma enorme engrenagem econômico-industrial,
responsável por movimentar vultuosas quantias. As empresas de segurança privada são as que
mais crescem atualmente (Bauman, 2007). Assim, as linhas de força que compõem a política
do medo passam também pela questão do capital. Segundo Bauman (2007), “grande parte do
capital comercial pode ser – e é – acumulada a partir da insegurança e do medo” (p. 18). O
capital do medo, prossegue o autor, pode ser usado para se obter qualquer tipo de lucro,
“comercial ou político” (p. 18). Nessa direção, o lema lei e ordem, presente em muitos
discursos no campo da segurança pública, aparecem como bandeiras principais de campanhas
eleitorais, programas de televisão, etc. (Bauman, 2007), e dependem do medo para obter
sucesso.
Embora o medo se faça presente com muita intensidade na vida dos agentes
penitenciários e de seus familiares, acredito que esse é um modo de vida que atravessa a todos
nós, em maior ou menor escala, sobretudo com o pesado investimento midiático que
atualmente atravessa nosso cotidiano. No Brasil, em particular a partir da década de 1980,
com avanço das políticas neoliberais, tivemos “uma massiva produção de insegurança, medo,
pânico articulados midiaticamente ao crescimento do desemprego, da exclusão, da pobreza e
da miséria” (Coimbra & Nascimento, 2008, p.7). A prisão seria, portanto, mais um dispositivo
que se articula a um sistema mais amplo, capaz de materializar em nós uma determinada
maneira de ver o mundo.
Tais considerações permite a afirmação de que as políticas no campo da segurança
pública no Brasil (e em boa parte do planeta) adotam a estratégia da produção do medo,
afirmando a dualidade segurança/insegurança, enquanto método de afirmação de um sistema
de justiça fascista, ideia que encontra ressonância nas contribuições de Vera Malaguti Batista,
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ao defender a tese de que a difusão do medo atua como mecanismo “justificador de políticas
autoritárias de controle social”, desde nosso período colonial (2003, p. 23).
Nesse sentido, a prisão, enquanto elemento constitutivo dos sistemas jurídico-penais
contemporâneos ativa processos de produção de subjetividades, amedrontadas, imobilizadas,
com pouca potência frente ao cotidiano. Configura-se assim, um importante e eficaz estratégia
de controle, tendo na prisão seu elemento mais visível, mas que certamente articula uma
ampla rede de saberes, táticas e equipamentos.

5.5 Algumas reflexões sobre a prisão a céu aberto
Ao pensarmos sobre os efeitos da prisão sobre a vida do AP e de seus familiares vale
lembrar as observações de Foucault (2007) que, ao descrever a função panóptica das prisões,
relata sua capacidade de permitir ver sem ser visto. Assim, um funcionário carcereiro, por
exemplo, teria a possibilidade de vigiar os presos em todas as celas sem que estes o vissem,
instaurando uma condição de vigilância, que faz com que o mesmo se sinta vigiado o tempo
todo, mesmo sem a presença concreta de quem vigia.
Para além de sua estrutura física, o panóptico representa uma tecnologia política, que
não está restrita a uma forma específica de utilização (Foucault, 2007). Nesse sentido, um
panóptico cumpriria uma função de dispositivo de produção de subjetividade, que na
contemporaneidade parece não só vigiar os presos, mas aqueles que vigiam os presos: “eles
todos me conhecem, mas eu não conheço ninguém. Então, é mais fácil eles me reconhecerem
e me matarem” (AP). Nesse sentido, é possível afirmar que temos uma espécie de inversão da
função panóptica no dispositivo prisão, vigiando, principalmente, quem deveria vigiar.
Foucault (2007) nos conta que a grande maravilha do panóptico é produzir uma
sujeição real a partir de uma relação fictícia. Assim, não é necessário usar da força para
“obrigar o condenado ao bom comportamento, o louco à calma, o operário ao trabalho [...]”
(Foucault, 2007, p. 167) e, acrescento, os carcereiros à vigilância e ao medo. Óbvio que os
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efeitos dessa estrutura panóptica em nossa atual organização social não são sentidos somente
pelos agentes. Todos nós, em maior ou menor escala, somos atravessados pela sensação de
medo e insegurança, já que o perigo virou fato comum, associado ao modo de vida
contemporâneo. Entendo, porém, que esse processo se dá de forma mais intensa na vida
desses profissionais, motivo pelo qual tomo isso como objeto de minhas análises. Ao
contrário do que pretendia Jeremy Bentham (propositor do panóptico), as prisões de nosso
país funcionam de maneira a permitir que os presos possam vigiar muito bem os agentes,
produzindo nestes a sensação de insegurança e perda de autonomia (Lourenço, 2010).
O panóptico, que cumpriu uma importante função na modernidade de produzir a
vigilância, proporcionando a um pequeno número de pessoas a capacidade de vigiar grandes
multidões (Foucault, 2007), na contemporaneidade adquire novas características, produzindo
a vigilância de todos. Não importa de que lado você esteja: dominantes, dominados,
prisioneiro ou guarda, sua vida será atravessada por formas de controle bastante sofisticadas,
características da sociedade de controle. Tal tendência já havia sido sinalizada por Foucault
(2007), ao afirmar que o panóptico “é destinado a se difundir no corpo social; tem por
vocação tornar-se aí uma função generalizada” (p. 171). Assim, entendemos que na
contemporaneidade o panóptico funciona como mais um componente do dispositivo prisão,
que dispara processos, sobretudo processos de produção de subjetividade. Criado para
cumprir funções de controle na Idade Moderna, o panóptico adquire características peculiares
em nossos dias. Dentre essas peculiaridades, ressaltamos a apropriação de determinados
saberes e conceitos para seu funcionamento. A penetração de saberes “psi”, subsidiando
construções e concepções acerca da subjetividade do criminoso, subjetividade esta imutável,
com uma tendência natural para o mal, colabora também para a afirmação da categoria
periculosidade, atribuída aos presos, dotando, assim, o dispositivo prisão de novas estratégias
de ação. Nas palavras de Foucault (1973, pp. 69-70):
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O sonho de Bentham , o pan-óptico, no qual um único indivíduo poderia vigiar todo
mundo, é, no fundo, penso eu, o sonho, ou melhor, um dos sonhos da burguesia
(porque esta sonhou muito). Esse sonho ela realizou. Ela talvez não o tenha realizado
sob a forma arquitetural que Bentham propunha, mas é preciso lembrar do que
Bentham dizia sobre o panóprico: é uma forma de arquitetura, é claro, mas é sobretudo
uma forma de governo; é uma maneira para o espírito exercer o poder sobre o espírito.
Dessa forma, trata-se da afirmação de uma lógica de controle (mais que um mero
equipamento) que atravessa a todos nós. A sociedade de controle tem a incrível capacidade de
capturar tudo que possa pôr em funcionamento seus processos de vigilância, transformando,
por exemplo, o infrator em controlador (Passetti, 2009). Seguindo aqui as trilhas deixadas por
Deleuze (1990), estamos vivendo sob um tipo de controle não mais vertical, hierarquizado,
com muros, cercas, etc., mas um tipo de controle que se exerce em rede, de maneira flexível,
espalhado pelo corpo social. O poder aqui transcende os espaços físicos e se exerce de
maneira horizontalizada. Trata-se da crise das instituições disciplinares, e do surgimento de
novas estratégias de controle dos fluxos (idem).
O controle exercido sob a forma de rede produz um tipo de controle que nos coloca na
posição de prisioneiros a céu aberto (Pélbart, 2003, citado por Alves, 2011). A ideia de
controle a céu aberto propõe que os indivíduos suspeitos (da antiga sociedade disciplinar)
circulem agora em nosso dia a dia, incluídos, porém, nos fluxos da população vulnerável da
sociedade de controle, ampliando os dispositivos de segurança, delimitando possíveis zonas
de confronto, demarcando periferias e favelas como novas versões do campo de concentração
(Passeti, 2007). Os suspeitos agora circulam não só ampliando os dispositivos de segurança,
mas também os dispositivos de controle. Assim, a sociedade de controle torna central a ideia
de segurança, configurando-se então como sociedade de controle e segurança (Passetti, 2011).
Nesse tipo de sociedade, nossas subjetividades vão se desenhando de uma maneira
peculiar. Nossas maneiras de viver, de compreender o mundo, de desejar funcionam,
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sobretudo, no registro do social (Guattari & Rolnik, 1986), e com isso temos um processo de
produção de subjetividades, modos de habitar o mundo. Ao refletir, a partir dessa inserção na
rotina laboral dos AP, sobre o modo como vamos constituindo-nos enquanto sujeitos,
imediatamente faço uma associação ao processo que Machado e Lavrador denominaram de
“desejos de manicômio” (2001, p.46), que consiste no desejo em nós de controlar, oprimir,
subjugar, etc., sobretudo no que diz respeito ao aprisionamento da experiência da loucura, da
alteridade.
Partindo desse conceito, mas também o ampliando, entendo que os relatos trazidos
nesse capítulo dizem não só do desejo de controlar, mas o desejo de ser controlado. Estamos,
talvez, em um momento, em uma conjuntura de forças que produz em nós o “desejo de
prisão”, desejo não só de encarcerar, trancar, prender os possíveis suspeitos, bandidos que
povoam os noticiários policiais, mas, principalmente, desejo de prisão, de proteção, de
segurança, desejo que temos de habitar casas, condomínios repletos de aparatos de segurança,
enfim, de nos trancafiar, de possuir tudo aquilo que possa nos dar uma suposta segurança,
diante da imensa incerteza que é viver. Segurança que, supostamente alcançada, traz como
condição uma redução de nossas possibilidades de ação, um empobrecimento de nossas vidas.
Tal como a fala do AP, relatada no começo do capítulo: “Eu não tenho medo de trabalhar. Eu
tenho medo de viver lá fora”. As linhas de subjetivação produzidas pela prisão ajudam a
forjar esse desejo de prisão, afirmando-a como um equipamento útil, capaz de nos dar algum
tipo de segurança.
Dessa forma, está em curso em nossos dias um modo de gestão das vidas, uma
biopolítica, conforme propôs Foucault (1984). Modificando as estratégias disciplinares de
controle, a biopolítica se propõe a pensar o controle das populações, atentando, para isso, para
as estatísticas (natalidade, mortalidade), previsões, estimativas, preocupando-se com o global
(idem). Acima de tudo, trata-se de pensar e gerir os indivíduos, não no nível individual, do
detalhe, mas:
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(...) mediante mecanismos globais de agir de tal maneira que se obtenham estados
globais de equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a vida, os
processos biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina,
mas uma regulamentação (Foucault, 1984, p. 294).
Regulamentação da população, da norma, da vida. Tal forma de gerir os indivíduos
amplia suas estratégias, deixando de focar no corpo e nas disciplinas para pensar táticas de
controle e gestão da população. Mais do que nunca, entra em cena a tática de “fazer viver e
deixar morrer” (idem).
Para que se faça viver, não de qualquer maneira, mas viver de um modo específico,
hegemônico, tal gestão das vidas no contemporâneo toma como pilar central de suas
estratégias a produção de subjetividades. Em especial, os dados e análises propostas nesse
capítulo trazem a tona o modo como o poder penal age no sentido da produção de uma
subjetividade “moralista-policialesca-punitiva-paranoica”, como bem propôs Cecília Coimbra
(2010), que diz respeito a um modo de subjetivação que produz sujeitos atentos à moral
dominante, que clamam por mais leis (sobretudo por leis mais severas), vigilantes, sedentos
por punição e atravessados pelo medo (idem). Ainda segundo Coimbra, estamos falando da
“produção do policial em nós”, onde “tornamo-nos vigias e polícias de todos e de tudo”, e
também onde “todos desconfiam de todos, todos temem todos” (idem, pp. 188-189). Como
resultado desse processo, reafirma-se o modo de ser indivíduo, isolado, ávido por segurança,
sensação que só alcança trancafiado em guetos casas, condomínios (idem), ou até mesmo na
prisão.

5.6 Medo, afeto e potência: o dia a dia dos agentes a partir de uma política dos afetos
Medo ao sair do trabalho, medo em casa, medo ao sair de casa. O medo, portanto,
parece ser uma das sensações predominantes na vida dos agentes penitenciários e de seus
familiares. Pensando a partir de uma política dos afetos, conforme propôs o filósofo Baruch
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Espinosa, a constatação que é possível fazer é a de que o trabalho do AP tem a capacidade de
produzir afetos, em especial afetos tristes, como denominou o pensador, com graves
consequências para sua potência de agir.
Para entendermos melhor a análise aqui proposta, torna-se necessário o esclarecimento
de alguns conceitos do referido autor. Para Espinosa (1983) o ser humano possui uma
potência de agir, um esforço de auto preservação da existência, denominada “conatus”: “O
conatus, que define a essência singular de cada ser humano, é uma potência de existir ou uma
causa que produz efeitos bem como recebe efeitos de outras causas ou de outros conatus”
(Chauí, 2011, p. 146). Segundo Marilena Chauí, uma das principais pensadoras da filosofia de
Espinosa no Brasil, trata-se de uma unidade dinâmica de forças internas, que em contato com
outras forças, podem aumentar ou diminuir a potência desse conatus (idem).
Seguindo ainda as ideias da filosofia espinosana, importante frisar aqui a definição de
corpo como sendo uma estrutura determinada por “relações proporcionais de movimento e
repouso de seus constituintes e por relações com os demais corpos que nos rodeiam” (idem, p.
146). Segundo Chauí (2011), essas relações são chamadas de afecções, que agem sobre o
corpo e mente. Ou ainda, nas palavras de Espinosa: “Por afecções entendo as afecções do
corpo, pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou
entravada, assim como as ideias dessas afecções” (1983, p. 166). Ou seja, um afeto seria tudo
aquilo que é capaz de aumentar ou diminuir nossa potência, nos tornando mais ou menos
potentes.
Segundo Marilena Chauí, “um afeto é um acontecimento corporal e psíquico
simultaneamente” (2011, p. 150). Seguindo essa linha de raciocínio, Espinosa (1983, p. 219)
destaca três afecções possíveis:
I. O desejo (Cupiditas) é a própria essência do homem, enquanto esta é concebida
como determinada a fazer algo por uma afecção qualquer nela verificada.
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II. A alegria (Laetitla) é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma
maior.
III. A tristeza (Tristitla) é a passagem do homem de uma perfeição maior para uma
menor.
Para efeito de minhas análises destaco aqui duas principais: a alegria e a tristeza.
Quando sentimos que nossa capacidade de existir e agir encontra-se aumentada, estamos
atravessados pelo afeto da alegria; por outro lado, se temos o sentimento de diminuição de
nossa aptidão para existir e agir trata-se dos efeitos dos afetos tristes (Chauí, 2011). Segundo
Espinosa:
Vimos, assim, que a alma pode sofrer grandes transformações e passar ora a uma
maior perfeição, ora a uma menor, paixões estas que nos explicam as afecções de
alegria e de tristeza. Assim, por alegria entenderei, no que vai seguir-se, a paixão pela
qual a alma passa a uma perfeição maior; por tristeza, ao contrário, a paixão pela qual
a alma passa a uma perfeição menor. Além disso, à afecção da alegria referida
simultaneamente à alma e ao corpo, chamo deleite ou hilaridade, e à afecção de
tristeza referida simultaneamente à alma e ao corpo chamo dor ou melancolia (1983, p.
190).
É nessa direção, portanto, que passo a considerar o dispositivo prisão e suas
reverberações no trabalho dos agentes penitenciários. O que o dispositivo prisão produz,
dentre outras coisas, são afetos tristes. E sob os efeitos dos afetos tristes, os AP tem sua
capacidade de agir, de existir diminuídas. Trata-se aqui da produção e sujeitos
despotencializados, diminuídos. Produz-se assim, sujeitos com pouca capacidade de ação,
apenas capazes de uma existência passiva.
Para Espinosa (1983), a atividade e a passividade dizem respeito a dois modos
distintos de existência. Enquanto o primeiro diz respeito a capacidade de agir de maneira
afirmativa, quando somos a causa daquilo que se produz em (ou fora de) nós, o segundo modo
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de existência está ligado a uma perspectiva de vida reativa, onde o sofrimento é o resultado,
sobretudo, daquilo que produzem em nós:
Digo que somos ativos (agimos quando se produz em nós, ou fora de nós, qualquer
coisa que somos a causa adequada, isto é {pela definição precedente), quando se segue
da nossa natureza, em nós ou fora de nós, qualquer coisa que pode ser conhecida clara
e distintamente apenas pela nossa natureza. Mas, ao contrário, digo que somos
passivos (sofremos) quando em nós se produz qualquer coisa ou qualquer coisa se
segue da nossa natureza, de que não somos senão a causa parcial (Espinosa, 1983, p.
184).
Dessa forma, temos uma “ação”, somos ativos quando agimos, somos a causa de
nossas afecções, daquilo que se produz em nós ou fora de nós, ou somos passivos (temos,
portanto, uma “paixão”) quando nossas afecções respondem a aquilo que age em nós, ou seja,
algo se produz em nós a partir de forças e causas externas:
Por afecções entendo as afecções do corpo, pelas quais a potência de agir desse corpo
é aumentada ou diminuída, favorecida ou entravada, assim como as ideias dessas
afecções. Quando, por conseguinte, podemos ser a causa adequada de uma dessas
afecções, por afecção entendo uma ação; nos outros casos, uma paixão. (Espinosa,
1983, p. 166).
Logo, não se pode falar em vida ativa no dia a dia dos agentes penitenciários. Se o
medo é o principal afeto que move seu conatus, temos principalmente servidão, passividade.
A partir disso, a reflexão que é possível fazer é a de que o dispositivo prisão está no centro
desse processo, produzindo linhas de força, enunciados, linhas de subjetivação que se
articulam aos demais componentes dos sistemas de justiça, produzindo modos de vida pouco
potentes. Ainda segundo Chaui: “Atividade é liberdade; passividade, servidão” (2011, p. 152).
Atravessados

pelo

medo,

os

agentes

sobrevivem

ao

dispositivo

prisão

despotencializados, solitários em suas jornadas de passividade e servidão. Segundo Espinosa

220

(1983), “o medo (Metus) é uma tristeza instável nascida da ideia de uma coisa futura ou
passada, do resultado da qual duvidamos numa certa medida” (p. 222). Dentre as paixões
tristes, o medo figura entre as mais devastadoras: “Juntamente com o ódio, o medo, escreveu
Espinosa, é a mais triste das paixões tristes, caminho de toda a servidão. Quem o sentiu, sabe”
(Chauí, 2011, p. 138). As paixões nascidas da tristeza são afetos enfraquecedores do conatus,
paixões fracas (idem). Além disso, o medo, enquanto paixão triste, se articula a outras
“determinando a maneira de sentir, viver e pensar dos que a ele são submetidos” (idem, p.
152), produzindo, assim, os modos de vida dos agentes penitenciários.
É assim que os AP vão constituindo uma determinada maneira de habitar o mundo,
concebendo a subjetividade, a vida, o mundo, como algo limitado. Produzidos, moldados
pelo dispositivo prisão, os agentes concebem os presos como perigosos, por vezes
irrecuperáveis, e a vida como uma ameaça, um perigo a ser evitado. Resta reagir com desejo
de punição, com vigilância, e com medo. Sob a égide dessa paixão triste, quando não estão na
prisão, trancam-se em suas casas, em seus condomínios, reduzindo drasticamente suas
possibilidades de existência, tal como já nos alertara Espinosa: “A tristeza diminui ou reduz a
capacidade de agir do homem”, enfraquecendo seu conatus (Espinosa, 1983, p. 205).
Embora com origens em outras épocas, tal realidade adquire novas configurações no
contemporâneo, sobretudo a partir das novas linhas de força colocadas pelo dispositivo prisão.
Dispositivo esse que age produzindo maus encontros. Refletindo ainda com Espinosa (1983),
pode-se dizer que os afetos tristes são produtos dos maus encontros. Um corpo tem um mau
encontro quando tem sua potencia de agir diminuída, em oposição aos bons encontros, que
produzem ampliação, aumento de potência. Nesse sentido, a constatação que é possível fazer
aqui é a de que a prisão produz maus encontros, despotencializando os sujeitos que por ela
passam (mas não apenas esses). É o dispositivo prisão que produz essa maneira de se
relacionar com o crime, com aqueles que infringiram as leis, produzindo medo, sofrimento,

221

diminuição da potência de agir. Quarta constatação sobre o dispositivo prisão: A prisão
produz maus encontros.
A estratégia adotada pelo dispositivo prisão de produzir maus encontros tem efeitos
importantes em nossos dias. Se pensarmos na evolução das estratégias de controle, desde a
sociedade disciplinar (Foucault, 1979) até nossos dias, onde inaugura-se uma sociedade de
controle (Deleuze, 1992) que se utiliza de estratégias biopolíticas (Foucault, 1984), a
constatação que é possível fazer é a de que os sistemas jurídico-penais tem a incrível
capacidade de se reinventar, remodelando, por exemplo, o funcionamento do dispositivo
prisão.
Ao produzir maus encontros, disparando afetos tristes, o dispositivo prisão municia a
sociedade de controle com novas armas, novas estratégias, táticas. Produz-se o medo e com
isso a servidão, a passividade, reforça-se o instituído, desarticulam-se as forças instituintes. O
Estado segue produzindo um rebanho, como diria Nietzche (2009). Governa-se mais fácil
com medo. A quem interessa um Estado baseado na servidão?
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6. ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA NO DIA A DIA DA PRISÃO: Como
sabotar as engrenagens?

Nesse capítulo tentarei discorrer sobre as estratégias desenvolvidas pelos agentes
penitenciários para lidar com as adversidades de suas rotinas, apontando o modo como lidam
com as dificuldades do trabalho em prisões, enfatizando possíveis saídas, linhas de fuga que
permitam a esses trabalhadores escapar aos dissabores do cárcere, e produzir uma vida mais
potente. A princípio, ressalto alguns pontos observados durante o trabalho de campo que
parecem exercer papel importante nesse processo, minimizando os efeitos negativos que a
prisão produz na vida desses trabalhadores. Por fim, aponto o que considero relevante para
uma crítica mais radical do nosso modelo jurídico-penal.

6.1 Resistência ou sobrevivência?
Ao serem questionados sobre as estratégias que desenvolvem para enfrentar as
dificuldades advindas do trabalho no cárcere, muitos agentes relatam as atividades físicas e de
lazer, como uma maneira de viver melhor, embora não seja uma estratégia muito comum,
tendo em vista a dificuldade em frequentar lugares públicos, conforme descrito no capítulo
anterior:
É uma raridade sair com a família, pra praia... É uma vez perdida. Mas quando saio
dá pra sentir que dá uma melhorada, sabe? Saí uns 3 dias, uma vez pra quando
aluguei uma casa de praia, eu o vice diretor. Quando cheguei, cheguei bem mais
tranquilo pro expediente da segunda feira. Mas não é muito comum não.
Outro ponto mencionado diz respeito a dobra de turno. Segundo os agentes, dobrar um
turno de trabalho35 (ou seja, trabalhar durante 48hs seguidas) embora seja prática comum, não

35

Muitos agentes dobram turnos, seja para ganhar uma renda extra (quando recebem do colega pelo turno
trabalhado em seu lugar), seja para aumentar os dias de folga (prática muito comum em unidades prisionais do
interior do estado, onde os AP trabalham 48hs e folgam seis dias, diminuindo o tempo perdido com o traslado, e
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é algo recomendado caso se deseje ter uma relativa qualidade de vida: “o que eu tenho é isso,
eu não tiro dois dias de serviço consecutivos”. A própria literatura já vem apontando que a
dobra de turno tem relação direta com determinados agravos à saúde (Fernandes et al. 2002),
e que, pelo contrário, a realização de atividades físicas está inversamente relacionado com o
surgimento de transtornos mentais comuns, por exemplo (Ferreira, Menezes & Dias, 2012).
Além disso, a possibilidade de desenvolver outra atividade laboral não relacionado a
área de segurança pública parece ser um fator importante para esses trabalhadores. Segundo
os relatos dos AP: “Ajuda, ajuda porque desvia um pouco a tensão daquele lugar, todo
aquele pensamento só daquilo, a gente consegue pensar em outras coisas, fazer outras coisas,
ai muda um pouco a tensão, ajuda muito”.
Um dos agentes da equipe na qual trabalhei serve como exemplo desse processo. Além
de AP, Felipe é bugueiro36, e traz relatos dos efeitos dessa outra ocupação em sua vida:
Ajuda bastante... é o contrapeso, ne? Eu sou o único que tem um trabalho assim... Se
você for para uma faculdade você ainda tem momentos de tensão, no buggy tenho só
momento de lazer, então é um prazer passear, mostrar as praias, dar cavalo de pau
[risos]... Eu sempre estou alegre, você nunca me viu triste aqui, ne? Eu sempre fui um
cara alegre... Até porque eu trabalho com turismo, ne? Então você tem que ser alegre
com turista, ne? Então acaba transferindo esse lado meu para o trabalho no buggy
aqui na prisão...
Ainda nessa direção, outra estratégia que auxilia os agentes no enfrentamento dos
problemas laborais diz respeito, segundo eles, a capacidade de separar os momentos em que
estão no presídio, dos momentos em que desfrutam do tempo livre. Segundo os entrevistados:
“Quando você sai daqui, você tem que esquecer a prisão. Do muro pra fora é outra história”.
Os agentes afirmam que é essa capacidade de separar os ambientes (profissional do pessoal)

aumentando o tempo de descanso), ou mesmo para realizar um favor a algum colega que não pode comparecer
ao trabalho.
36
Em Natal-RN, a profissão de bugueiro diz respeito aos motoristas, devidamente habilitados, que conduzem
turistas em veículos tipo “Buggy” pelas dunas da cidade.
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que permite a eles uma vida mais tranquila, incluindo uma melhor vida conjugal-familiar,
melhores relações com amigos, etc.:
Em casa minha vida é chegar em casa e assistir filme, arrumar a casa, pescar no final
de semana, eu esqueço daqui. Quando eu passo três dias em casa, quando consigo
passar 3 dias em casa é dedicado a minha família, eu nem ligo pra cá. Tem gente que
liga todos os dias para cá estando em casa. Quando eu bato e portão da minha casa é
outra coisa.
Tal fato também é confirmado em entrevista com os familiares de AP. Segundo uma
das esposas entrevistadas: “Mas assim, é tranquilo, de certa forma, pelo menos em casa. Ele
não trás os problemas de lá para dentro de casa, ele sabe separar muito bem uma coisa da
outra”.
Chama a atenção aqui o fato de que é necessário um esforço extra por parte dos
trabalhadores para se esquivar dos efeitos da prisão. Uma vez que eles entram lá para mais um
turno de trabalho, deverão se empenhar para, ao sair, não carregarem o “peso”, do ambiente
carcerário. Ainda segundo os agentes, quem não consegue se “desligar” da prisão acaba por
levar questões do trabalho pra casa, não conseguindo efetivamente descansar nos três dias
destinados a folga. Um exemplo emblemático disso é o caso de um dos AP da equipe, que
liga para os companheiros quando está de folga pra saber “como está o serviço”. Tal fato
também foi percebido na pesquisa de Glina, Rocha, Batista e Mendonça (2001). As
pesquisadoras analisaram sete casos atendidos no Centro Referência em Saúde do
Trabalhador de Santo Amaro e André Gabois (São Paulo), no período de 1994 a 1997, e na
maioria deles havia “contaminação involuntária do tempo de lazer”, trazendo prejuízos para a
saúde mental dos trabalhadores (idem, p. 614).
Possivelmente, a capacidade de se desligar do trabalho, sabendo delimitar claramente
o espaço destinado ao trabalho daquele destinado a vida pessoal, esteja relacionada também a
uma desconexão afetiva (ou pelo menos um desejo de que isso aconteça) desses trabalhadores
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(no caso dos agentes do PEP) com seus processos de trabalho. A fala de um dos AP lança
pistas desses processos:
Eu acho que pelo menos isso eu aprendi que você não deve se envolver de forma
nenhuma, emocionalmente, socialmente, não ter qualquer vínculo. É você realizar sua
atividade e terminou seu expediente você vai embora e da outra vez começa tudo de
novo. Eu procuro não me envolver em nada, eu procuro cumprir direito minha tarefa
aqui e esquecer, quando sai daqui minha vida é outra. Quando volto aqui começa de
novo minha atividade.
Outro ponto presente, seja entre os agentes, seja entre seus familiares, diz respeito a
espiritualidade, geralmente materializada em alguma religião, como forma de ameninar os
efeitos danosos da profissão:
Eu acho que a espiritualidade, ne? Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele é
fundamental para tudo, para acalmar, para aliviar, tirar a angústia. Então às vezes
quando ele está preocupado demais, ai ele vai procurar a bíblia e relaxa, acalma,
entendeu?
Embora as estratégias citadas sejam de extrema importância para esses trabalhadores,
o que mais me impressionou nesses meses de convivência com os agentes, trabalhando,
batendo cadeado, dormindo, etc., foi a capacidade que muitos têm de trabalhar e conviver uns
com os outros afirmando um modo de vida pautado pela alegria. Dentre as minhas primeiras
impressões da equipe, ficou gravado na memória o fato de que em muitas ocasiões caía na
gargalhada por alguma piada contada, alguma brincadeira entre eles ou comigo, etc. Segundo
meus colegas, essa é a principal estratégia de sobrevivência nesse espaço: “Quando eu estou
aqui eu levo tudo normal, acho que você já viu eu trabalhando aí, as vezes saio cantando,
tirando brincadeira com o pessoal, com os apenados que trabalham aqui... Num tem estresse
não”.
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Associado a essa questão, está o fato de que os agentes são extremamente unidos
enquanto categoria profissional. Das greves (já ocorridas no estado) às situações corriqueiras
do dia a dia, o espírito de cooperação entre os trabalhadores é visível:
(...) e a gente é muito cooperativista, se algum apenado discutir com agente a gente
vai de encontro, junta dois, três e vai em cima, sabe? Digamos que uma visita chega
com alguma coisa que não pode e alguém barrou na revista eu não posso desautorizar
a ordem dele entendeu? Então aqui a gente tem muito união... Diferente dos bugueiros
que não tem união nenhuma [risos]... A gente aqui tem muito companheirismo, tem
um elo bem forte...
Os relatos que trago nas páginas anteriores não tem a intenção de dar início aqui a
análises mais aprofundadas sobre a questão. Embora as saídas encontradas pelos
trabalhadores fossem importantes vias de escape, acredito que se constituem muito mais como
estratégias de sobrevivência (possibilitando condições mínimas em termos de saúde/saúde
mental) do que como estratégias de resistências (oferecendo uma real resistência aos modos
de trabalho impostos e/ou ao próprio sistema jurídico-penal). Não estava em jogo, no dia a dia
dos agentes, um questionamento daquelas estruturas que determinavam aquele tipo de
trabalho adoecedor, alienante.
Encerrando esse tópico, considero necessário fazer uma análise de implicação de meu
processo de pesquisa e dos principais resultados encontrados. Embora fosse um de meus
objetivos de pesquisa, muito pouco consegui mapear em termos de estratégias de resistência
entre os AP. E é na análise de implicação que talvez encontre algumas linhas de
argumentação para isso. O que me conectava aos agentes nesse processo de pesquisa?
Ao me deparar com seus processos de trabalho, suas rotinas, seus medos, o impacto
disso foi muito significativo, afetando o pesquisador de uma maneira irreversível. Junta-se a
isso, um desejo pessoal de conseguir realizar uma crítica conceitual/acadêmica ao sistema
prisional, no sentido de oferecer argumentos que façam avançar a luta por um outro tipo de
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sociedade, onde tal maneira de se relacionar com o crime deixe de existir. São as
reverberações do abolicionismo penal no pesquisador. Por isso, me interessava muito mais
pelo mapeamento dos efeitos maléficos da prisão, pela cartografia dos processos de
subjetivação que atravessava os AP, do que pelas estratégias que os agentes usavam para
viver melhor. Entendia que seria muito mais interessante cartografar os efeitos do dispositivo
prisão, denunciando-os, revelando as minúcias do funcionamento desta engrenagem para,
talvez, afrouxá-las, fazê-las ruir.
Nessa direção, durante minha estadia no presídio soava um pouco sem sentido mapear
as estratégias de resistência porque estas me pareciam pouco potentes (por isso as caracterizo
como sobrevivência, ao invés de resistência). Digo potentes no sentido de realmente oferecer
uma crítica ao dispositivo prisão, ao nosso sistema jurídico-penal, que é de fato o que está por
trás do trabalho dos agentes.
Não acreditava, e assim sigo pensando, que a melhoria das condições de trabalho,
aumento da qualidade de vida do trabalhador, etc., teriam um impacto significativo na vida
desses trabalhadores, pelo simples fato de que não acredito que seja possível qualquer relação
potente com tal sistema de justiça, baseado na pena e tendo na prisão o seu carro chefe.
Acredito sim que é possível uma outra realidade, sobretudo se conseguirmos a adesão desses
trabalhadores, não apenas para determinados movimentos coletivos de reivindicação tais
como greves, etc. (o que acredito ser importante), mas para uma crítica radical ao nosso
sistema penal. Só dessa forma poderemos falar de “resistência”. A seguir, apresento alguns
elementos dessa crítica ao sistema jurídico-penal, à luz dos conceitos propostos pelo
abolicionismo penal.
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6.2 Por uma política dos bons encontros: abolicionismo penal como prática de
resistência.
Como sair da nossa atual “cilada penal”? É possível a construção de um outro sistema
de justiça? Além dessas questões, ao finalizar esse trabalho tenho em mente a seguinte
questão: Como afirmar outro sistema jurídico-penal, capaz de produzir sujeitos potentes?
Um primeiro passo parece óbvio: desmontar a engrenagem que está aí, funcionando a
todo vapor. Para isso, rever alguns de seus conceitos centrais, apontar os pontos fracos da
racionalidade que a sustenta é tarefa fundamental para que possamos contrapor algo mais
potente em relação ao enunciado penal contemporâneo.
O primeiro ponto de minha linha de argumentação contra o sistema jurídico-penal diz
respeito aos maus encontros por ele produzidos. Recapitulando a argumentação que tentei
desenvolver nessa tese, acredito que o dispositivo prisão produz maus encontros, como diria
Espinosa (1983). Produz sujeitos perigosos, num contexto de violência, castigo... produz
medo. Maus encontros. O resultado, como já delineei em momentos anteriores, são os afetos
tristes, o medo, a despotencialização da vida.
Acredito também que, em grande parte, é esse modelo de justiça que temos, baseado
no castigo e tendo como carro chefe o disposto prisão (com seus enunciados, táticas,
processos de subjetivação) que proporciona esses maus encontros, e não outros. Acredito que,
sob outras configurações, em outra relação com aqueles que rompem o pacto social,
poderíamos ter outros encontros, outros afetos. Como nos diria Espinosa:
Uma coisa considerada isoladamente não é dita ser boa nem má, mas somente em sua
relação com uma outra à qual ela é útil ou nociva para a obtenção daquilo que ama. E
dessa maneira qualquer coisa pode ser dita ao mesmo tempo boa ou má sob diferentes
relações (1983, p. 145).
Não se trata, portanto, de pensar o crime/criminoso como dotados de uma realidade
ontológica, inquestionável. O crime (e seu produto direto que é o criminoso) só existe da
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forma como conhecemos em nosso modelo de organização social. São essas relações que
construímos que produzem nossa interpretação acerca disso.
Tal linha de raciocínio está em consonância com a proposta do abolicionismo penal,
movimento que propõe outras formas de nos relacionarmos com o crime. O abolicionismo
penal é um movimento que surge em meados da década de 1960, tendo como uma de suas
pretensões a crítica à tradição pautada em uma suposta realidade ontológica do crime,
substituindo este conceito pelo de situação-problema que, como o próprio nome sugere,
consiste numa situação que deve ser analisada sempre em suas especificidades e
particularidades de cada caso (Hulsman, 1997). Não existe, portanto, uma resposta universal
ao crime. O abolicionismo aposta em maneiras diversas para resolver cada situação problema
(algumas, inclusive, sem a intervenção do Estado). A justiça criminal ao focar no crime, pinça
uma determinada situação, determinados sujeitos (vítima e violador), apartando-os do meio e
do tempo histórico em que estão inseridos, criando indivíduos fictícios e uma interação
fictícia entre eles (idem). Além disso, tem como pressuposto a alocação da culpa, de maneira
semelhante às ideias cristãs (idem).
A ideia de culpa, por sua vez, está diretamente relacionada a de livre arbítrio,
baseando-se, de certa forma, nesta. Ao dizer que alguém é culpado, estamos partindo do
pressuposto de que se esse mesmo alguém pudesse voltar ao passado, diante das mesmas
circunstâncias e situação delituosa, poderia ter feito outra escolha. A reflexão chama a atenção
para o caráter circunstancial de cada delito, algo que não vem sendo mencionado,
contabilizado pelo direito penal. Nosso atual modelo de justiça consegue alocar uma
responsabilidade pessoal aos agressores, mas nenhuma responsabilidade para os operadores
desse mesmo sistema. A justiça criminal tende a construir uma versão não realista do que
aconteceu e oferece também uma alternativa não realista e ineficiente (Hulsman, 1997).
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A culpa (e consequentemente o próprio direito penal), portanto, tem como seu pilar de
sustentação uma grande fantasia, como bem colocou Santos (1997). Tal perspectiva tem como
um de seus desdobramentos possíveis, a possibilidade de questionarmos o direito que o
Estado advoga de repreender/reprovar condutas (idem).
Radicalizando a crítica proposta acima, Santos indaga se, de fato, a própria existência
do Direito Penal é necessária. Questionando a ideia comumente difundida entre a população
de que a ausência da penalidade traria a reboque o aumento do número de crimes, Santos
afirma que nada indica que outros indivíduos ficariam tentados a se comportar tal qual aquele
que não foi punido. É apenas uma “suposição”: “Trata-se de uma presunção e nada mais”
(idem, p. 54).
Portanto, temos toda uma engrenagem jurídica em ação, produzindo maus encontros (e
suas nefastas consequências) baseada na “suposição” de que o castigo é necessário para
prevenir/controlar os crimes. Além disso, se levarmos em conta a chamada taxa de atrito
(relação entre o número total de crimes e os crimes “solucionados” pela justiça), que em
países desenvolvidos pode chegar a no máximo 5% (cinco crimes solucionados para cada cem
ocorridos), chega-se a conclusão de que a grande maioria das atitudes consideradas
criminosas é resolvida fora do âmbito judicial, dentro do contexto no qual ocorrem. Ou seja,
não há nada que diferencie os eventos criminais dos outros eventos de qualquer natureza
(Hulsman, 1997). Nessa direção, embora consideremos que criminosos constituem uma
categorial especial de pessoas (o que justificaria a reação diferenciada para com eles),
“nenhuma estrutura comum pode ser encontrada na motivação daqueles que estão envolvidos
em tais eventos, nem na natureza das consequências, nem nas possibilidades de se lidar com
eles” (idem, p. 196). Dessa forma, prossegue o autor, “não há uma realidade ontológica do
crime” (idem). Concepção de crime e de criminoso, portanto, falseada, modelada pelos maus
encontros produzidos no judiciário.
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Aprofundando as críticas apresentadas acima, penso que a noção de subjetividade, e
seus desdobramentos no interior dos sistemas de jurídico-penais, requer uma crítica
conceitual, o que me proponho a fazer com os resultados desta pesquisa.
Primeiro, a noção de que a subjetividade é algo imutável, formada nos primeiros anos
de infância, ou com uma tendência natural ao bem ou ao mal, são subprodutos de nosso
modelo de justiça, fruto, portanto, dos maus encontros por ele produzidos.
Como consequência de tais concepções, justifica-se a intervenção Estatal interessada
em corrigir, ou quem sabe pelo menos gerir essas subjetividades, em geral pela via do castigo.
Subjetividade, periculosidade e castigo se engatam, formando uma engrenagem que funciona
há tanto tempo, que parecem eternas.
O abolicionismo penal tem centrado sua proposta não apenas no fim das prisões, mas
no fim do castigo enquanto pilar central dos sistemas jurídico-penais. Segundo Louk Hulsman
(1997), um dos principais teóricos do movimento, a proposta do abolicionismo penal é
recusar a centralidade da ideia de castigo nas práticas penais. Para isso, penso ser importante
fornecer subsídios teóricos que questionem também a ideia de subjetividade que subjaz a tais
práticas. Nesta tese, a tentativa de esmiuçar e denunciar o acoplamento artificial entre
subjetividade e periculosidade, produzindo os sujeitos perigosos, produtos do sistema penal,
tem a intenção de fortalecer os argumentos abolicionistas.
Embora tenha focado minhas análises na crítica do sistema penal, nas novas formas de
controle no contemporâneo, acredito que a partir disso possamos afirmar invenções, capazes
de produzir fissuras, ventilar novas ideias. Ressalto assim, o caráter ético, estético e político
da atividade intelectual. Como nos lembra Deleuze e Guattari (1995), “escrever nada tem a
ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir”
(p. 13). Essas regiões talvez sejam locais de afirmação de novas teorias, novas concepções de
sujeito, subjetividade, de crime, de justiça, etc.. Mais que um sujeito dado, acabado, fruto de
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relações familiares, ou de determinações inconscientes, afirmar a ideia de uma subjetividade
sempre mutante, cambiável, um sujeito que se define “por e como um movimento, movimento
de desenvolver-se a si mesmo” (Deleuze, 2001, p. 93).
As reflexões sobre o conceito de subjetividade, a partir da perspectiva da filosofia da
diferença, nos obrigam a visitar os escritos de Nietzsche sobre o assunto. Filósofo atemporal,
Nietzsche nos mostra, através de seu método genealógico, como se constituem e ganham
legitimidade determinadas ideias, apontando, sobretudo, os efeitos de tais ideias na afirmação
ou negação da vida. É preciso declarar guerra ao atomismo da alma, como nos ensina
Nietzsche (1992) e abraçar a invenção, a possibilidade da descoberta. Descoberta de novas
formas de pensar a subjetividade, novas formas de pensar o homem, já que este “é o animal
ainda não determinado” (Nietzsche, 1992, p.65), colocando em xeque assim as clássicas
construções acerca da criminalidade e do sujeito criminoso. Assim, a aposta feita aqui é a de
uma concepção de subjetividade que possa não só ampliar as possibilidades de vida,
aumentando nossas potências, mas afirmar o devir enquanto condição da existência humana:
“O ser é devir” (Baremblitt, 1998).
Ao acoplarmos o conceito de devir ao processo de produção de subjetividades,
entendemos que há infinitos pontos de conexão entre nossas subjetividades e o mundo, pontos
de subjetivação, de constituição de nossas maneiras de viver, de amar, de desejar. Mas,
sobretudo, pontos de singularização (Guattari & Rolnik, 1986). Possibilidades de romper com
formas instituídas de subjetividade e afirmação de algo absolutamente novo. Da diferença.
Obviamente que não se trata apenas de afirmar a ideia de uma subjetividade mutável,
ideia que, inclusive, esteve na base do surgimento de nossos sistemas penais, que foram
erguidos, teoricamente, com a intenção de melhorar o homem. Além de uma nova concepção
de homem, acredita-se na possibilidade de invenção de outras estratégias para lidar com a
questão do crime, já que a prisão, conforme tentei argumentar no decorrer dessa tese, não tem
produzido bons resultados. Atravessados pelas concepções tradicionais e essencialistas de
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subjetividade, além de produzir sujeitos perigosos, os maus encontros disparados pelo
dispositivo prisão tem produzido subjetividades vigilantes e amedrontadas.
É nesse sentido que aposto no abolicionismo enquanto linha de resistência. Linha essa
capaz de produzir outras ideias, mas, sobretudo, outros encontros, bons encontros. Não mais a
produção de sujeitos perigosos de um lado, e amedrontados de outro, mas a possibilidade de
inventar novas respostas para esses velhos problemas. Para isso, é preciso apostar em outras
maneiras de compreender o homem, o crime, etc. Produzindo bons encontros, talvez
consigamos produzir também outras subjetividades. Não a do bandido perigoso, nem a do
cidadão amedrontado. Outra.
Entendo também que produzir e afirmar novas maneiras de conceber a subjetividade
talvez não seja nosso maior desafio. Nosso maior desafio seja, talvez, criar estratégias de
penetração dessas ideias no cotidiano de diferentes espaços institucionais, no cotidiano da
cidade. Nos espaços institucionais, mas também fora deles, nas esquinas, nas conversas de
mesa de bar, nos diálogos e nos monossilábicos encontros no elevador de nossos prédios, na
rua, enfim, afirmar outras ideias capazes de colocar em xeque nosso atual sistema de justiça.
Espaços onde possamos produzir a vida, afirmando-a enquanto devir, tornando-a mais
potente, mais alegre.
Ao centrar seu poder de fogo no indivíduo e na sua subjetividade (seja para alocar
culpa, seja imbuída de um ideal restaurador/ressocializador) a justiça simplifica a análise do
problema, tornando invisível outras dimensões que atravessam a questão do crime em nossa
sociedade.

Ao

criminalizamos

determinadas

condutas/subjetividades

reduzimos

o

“enfrentamento de tais condutas à simplista reação de impor uma pena a seus responsáveis”,
produzindo violência e dor “sob a forma de deterioração moral, privação de liberdade e
morte” (Karam, 1997, p. 67). Só é possível explicar a pena, prossegue a autora, em sua função
simbólica de manifestação e reprodução do poder (Karam, 1997).
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Nessa direção, a falsa ideia de que a violência se resume às atitudes criminalizáveis
(individuais) oculta “o caráter violento de outros fatos não criminalizados qualitativa e
quantitativamente mais danosos”, a exemplo dos inúmeros atentados às necessidades
fundamentais para uma “sobrevivência digna da espécie humana” (idem, pp. 68-69). Assim, a
justiça tem concentrado seu poder de punir nas chamadas subjetividades criminosas, enquanto
se isenta da responsabilidade pela construção de nossa realidade social, que no Brasil está
atravessada pela fome, educação e saúde de má qualidade, dentre outras violações de direitos.
Ao fazer isso, perdemos a oportunidade de encontrar soluções mais eficazes, reforçamos a
ideia de que o problema são “os desvios pessoais a serem combatidos, deixando encobertos e
intocados os desvios estruturais que os alimentam” (idem, p. 73).
Ao centrarmos foco na subjetividade perigosa dos criminosos, que devem ser
combatidos a todo custo, nosso modelo jurídico-penal cria uma relação fictícia, produz os
inimigos a serem vencidos. A vítima, por exemplo, é totalmente excluída do processo, e
centramos a solução na punição do infrator, apenas (Hulsman, 1997). São os maus encontros
produzindo em nós além do medo, o desejo por mais castigo. Tal desejo, e sua consequente
demanda por um Estado penal, carrega consigo uma grave ameaça ao nosso Estado
Democrático de Direito, já que permite que muitos de seus postulados fundamentais sejam
violados, “produzindo e aplicando leis que se caracterizam pela violação de princípios de um
direito penal minimamente garantidor, pelo claro desrespeito a normas constitucionais”
(Karam, 1997, pp. 77-78).
Portanto, a questão da produção de subjetividade que está na base de nossos sistemas
jurídico-penais, seja para produzir subjetividades perigosas, vigilantes, amedrontadas e/ou
punitivas, consiste em um dos elementos centrais de análise, se queremos produzir outras
maneiras de viver em sociedade.
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O sistema penal está inserido dentro de controle social de maior amplitude, onde a
prisão é um de seus produtos (Shecaira, 1997). Nessa direção, a proposta do abolicionismo
penal é, em primeiro lugar, a abolição da justiça criminal em nós mesmos: mudar percepções,
atitudes e comportamentos. Ainda segundo Hulsman (1997), a proposta é usar outra
linguagem, inventar outras práticas, sobre as diversas situações problemas. Criatividade. Bons
encontros. O abolicionismo não abole ou destrói, ele cria liberdade (idem). Para isso,
precisamos estar abertos e atentos a possibilidade de criar outros modos de vida, tomarmos a
via da singularização em detrimento das subjetividades capitalísiticas: “Os modos de vida
inspiram maneiras de pensar, os modos de pensar criam maneiras de viver” (Deleuze, 2007, p.
18). Trata-se, portanto, de criar conceitos, teorias, derrubar os pilares de nosso modelo de
justiça, mas também de criar modos de vida mais potentes, permitir, talvez que modos de vida
e maneiras de pensar interajam, criando outras realidades possíveis.
Para Foucault (1973b) o sistema penitenciário faz parte de um sistema mais amplo que
é o sistema punitivo. Somos punidos na escola, na família, no trabalho: “É isso que se deve
pôr em questão” (idem, p. 63). Para isso, é fundamental também uma outra concepção de
subjetividade, onde a ideia de castigo não encontre mais ressonâncias, não encontre mais
espaço para se materializar enquanto prática Estatal (ou mesmo em outras esferas); Nas
palavras de Foucault:
Não multiplicar o número de delinquentes, reais ou virtuais, como se fez tantas vezes
sobre o pretexto da reforma? Sim, seguramente. Desenvolver os meios de punir fora
da prisão para substituí-la? Sim, talvez. Mas, sobretudo repensar toda a economia do
punível na nossa sociedade e as relações entre a potência pública com o direito de
punir e o direito de colocá-lo em prática (Foucault, 1981, p. 191).
A racionalidade que sustenta a prisão, seus objetivos manifestos, constituem seu
“calcanhar de Aquiles”, não contribuem em nada para nosso modo de vida (Mathiesen, 1997,
pp. 270-271). Ao longo desta tese tentei delinear os diversos efeitos que o dispositivo prisão
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produz nos agentes penitenciários, nenhum deles está relacionado com a produção de uma
vida potente, expandindo suas possibilidades. Segundo Mathiesen, se pudéssemos fazer com
que as pessoas soubessem o quão frágil é a prisão e os demais componentes da justiça em
oferecer algum tipo de proteção, se soubessem que cria uma sociedade mais perigosa (já que
produz sujeitos mais perigosos), se sentissem isso (mais do que conhecessem de modo
racional), teríamos um clima propício para o desmantelamento das prisões (Mathiesen, 1997).
Para isso, embora as contribuições teóricas da academia sejam imprescindíveis, penso que um
outro funcionamento da mídia seria necessário, no sentido de apresentar a realidade sob
outros ângulos. Ainda com Mathiesen (1997), “a guerra contra o crime deveria tornar-se uma
guerra contra a pobreza” (p. 276).
Entender os efeitos da prisão em nosso cotidiano, assim como a racionalidade, os
argumentos que dão sustentação a toda essa engrenagem jurídico-penal tem sido meu desafio
ao longo desse trabalho, com a intenção de produzir argumentos que caminhem na direção de
outro modelo de justiça, seguindo as pistas lançadas por Foucault (1984b, p.281):
Creio ser importante, quando se quer fazer uma obra de transformação e renovamento,
saber não somente o que são as instituições e quais são os seus efeitos reais, mas
também qual é o tipo de pensamento que as sustenta: o que se pode ainda admitir
desse sistema de racionalidade? Qual a parte que, pelo contrário, merece ser posta de
lado, abandonada, transformada, etc.?
Difícil saber, na verdade, qual é a parte de nossos sistemas jurídico-penais que não
deve ser abandonada, se em grande medida os conceitos centrais que os sustentam são
passíveis de crítica, em particular a de subjetividade e a centralidade do castigo nas práticas
penais.
Nessa direção, para que seja possível a desmontagem desse atual sistema de justiça e a
proposição de um sistema de justiça baseado em bons encontros é fundamental que possamos
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rever conceitos, inventar outros novos, duvidar dos valores que nos guiam há séculos. A
empreitada abolicionista só funciona como ato revolucionário. É preciso que se ataquem as
estruturas que mantém de pé nossas engrenagens jurídico-penais. Embora longa, vale a pena
ler a citação de Foucault nos alertando nessa direção:
Se se tratasse simplesmente de atingir a consciência das pessoas, bastaria publicar
jornais e livros, seduzir um produtor de rádio ou de televisão. Queremos atacar a
instituição até o ponto em que ela culmina e se encarna em uma ideologia simples e
fundamental como as noções de bem, de mal, de inocência, de culpabilidade.
Queremos mudar essa ideologia vivida através da espessa camada institucional na qual
ela se investiu, cristalizou, reproduziu. Para simplificar, o humanismo consiste em
querer mudar o sistema ideológico sem tocar na instituição; o reformista em mudar a
instituição sem tocar no sistema ideológico. A ação revolucionária se define, ao
contrário, como um abalo simultâneo da consciência e da instituição; o que supõe que
se ataquem as relações de poder de que elas são o instrumento, a armação, a armadura.
Vocês acreditam que se poderá ensinar filosofia da mesma maneira, e seu código
moral, se o sistema penal desmoronar? (1971c, p. 70).
Nesse sentido, como fazer o sistema penal e seu código moral desmoronar? Como
permitir que outra realidade se crie? Tais perguntam me obrigam a tentar traçar novamente
um diálogo com as ideias do filósofo Nietzsche. Primeiro, vejamos como o autor concebe a
história, e sua importância na direção da construção do presente.
O autor distingue três modos de fazer história: a história antiquária, que vê o passado
com veneração, preservando-o e rechaçando o que é novo, atuando a favor da conservação da
vida; já a história monumental diz respeito a uma admiração das grandezas do passado, numa
crença de que tal estado retorne, produzindo algo grandioso; e, por fim, a história crítica está
disposta a “explodir e dissolver o passado” (Nietzsche, 2003, p. 29), julgando-o com base no
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presente, avaliando-o em que medida expande ou reduz nossas possibilidades de vida. Nas
palavras de Nietzsche:
Se o homem que quer criar algo grandioso precisa efetivamente do passado, então ele
se apodera dele por intermédio da história monumental; em contrapartida, quem quer
fincar pé no familiar e na veneração do antigo cuida do passado como o historiador
antiquário; e somente aquele que tem o peito oprimido por uma necessidade atual e
que quer a qualquer preço se livrar do peso em suas costas carece de uma história
crítica, isto é, uma história que julga e condena (2003, p. 25).
Ao olharmos para trás, para a história do sistema penal, devemos estar atento ao modo
crítico de fazer história. Para o autor, fazer história, analisar o passado só deve ter sentido em
função do presente, e é somente pela força do presente que podemos interpretar o passado
(Nietzsche, 2003). E o que o presente nos diz, nos mostra, é que nosso modo de compreensão
do crime, do direito e da justiça tem produzido a despotencialização da vida e sujeitos
contidos em suas possibilidades de existência. Atravessados por esse mau encontro que
tivemos e temos com a justiça, nosso conatus é enfraquecido pelo medo, conforme explicitei
no capítulo anterior, produzindo uma existência passiva, diminuindo a potência de agir do
nosso corpo. É esse o norte que devemos ter ao avaliar nosso sistema jurídico-penal: produz
dor, medo, perigo, morte. Assim, sou forçado a concordar com o autor quando diz: “Os pesos
de todas as coisas precisam ser novamente determinados” (Nietzsche 2012, p. 165).
Nesse sentido, nada mais justo, necessário, do que vislumbrar novos horizontes.
Nietzsche nos alerta para essa difícil empreitada, onde tendemos a reproduzir aquilo que já foi
construído: “Ouvir algo novo é difícil e penoso para o ouvido; ouvimos mal a música
estranha” (Nietzsche, 1992, p. 92). Seguindo os ensinamentos do filósofo, a ideia é que
possamos por em cheque toda a penalidade moderna (e contemporânea), toda a centralidade
do castigo nas práticas jurídicas, enfim, combater essa herança “implantando um novo hábito,
um novo instinto, uma segunda natureza, de modo que a primeira natureza se debilite” (idem,
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p. 31). Reinventar, “transvalorar” os valores, redefinir o que é bom, belo, forte, etc.
(Nietzsche, 1989; 1992).
Nietzsche nos ajuda a refletir sobre o surgimento do sentimento de justiça, segundo o
qual, o criminoso deve sofrer, pois poderia ter agido de outro modo. Para o filósofo, durante
muito tempo não se castigou com intuito de responsabilizar o delinquente, mas unicamente
por “raiva devida a um dano sofrido”, raiva essa que sempre pode encontrar um equivalente,
mesmo que seja a dor infringida ao outro: “De onde retira sua força, agora talvez
inerradicável, a ideia da equivalência entre dano e dor?” O mesmo autor responde: “Já revelei:
na relação contratual entre credor e devedor, que é tão velha quanto a existência de ‘pessoas
jurídicas’, e que por sua vez remete às formas básicas de compra, venda, troca e tráfico”
(Nietzsche, 2009, pp. 48-49). Prossegue o autor: “a equivalência está em substituir uma
vantagem diretamente relacionada ao dano (uma compensação em dinheiro, terra, bens de
algum tipo) por uma espécie de satisfação íntima, concedida ao credor como reparação e
recompensa – a satisfação de quem pode livremente descarregar seu poder sobre um
impotente, a volúpia de ‘fair ele mal pour le plaisir de le faire’ [ ], o prazer de ultrajar”
(Nietzsche, 2009, pp. 49-50). Trata-se de um “direito a crueldade” (idem).
Nesse sentido, temos de recusar, questionar esse direito a crueldade. Devemos sim,
questionar os pilares conceituais de nossos sistemas de justiça para que possamos de fato
produzir uma forma de relação entre os homens capaz de produzir outras subjetividades. Não
mais aquela sedenta por castigo, nem aquela amedrontada. O que está por vir talvez seja
difícil prever, já que o modelo abolicionista tem poucas experiências práticas em sua curta
existência, mas isso de nenhuma forma enfraquece os argumentos colocados contra a prisão (e
nosso modelo de justiça baseado no castigo). O próximo passo deverá ser inventado. Para
isso, será preciso coragem:
É uma nova justiça que se faz necessária! E uma nova senha! E novos filósofos!
Também a Terra moral é redonda! Também a Terra moral tem seus antípodas!

240

Também os antípodas tem seu direito à existência! Há um outro mundo a descobrir –
mais do que um! Embarquem filósofos! (Nietzsche, 2012, p. 173).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegar ao final de uma tese é um momento difícil por diversos motivos. Seja pela
dificuldade mesmo em concluir a pesquisa, seja pela difícil tarefa de praticar o desapego, e
encerrar reflexões que poderiam render, talvez, até outra tese. Dentre as reflexões que povoam
meus pensamentos nesse momento, alguns se sobressaem, marcando presença em meu
corpo/afetos, e que merecem ser externadas nesse momento.
Tive como objetivo central cartografar os efeitos do trabalho no cárcere em agentes
penitenciários, o que persegui exaustivamente ao longo de todo o processo de pesquisa. Como
resultado, a cartografia revelou processos de subjetivação operando, em um primeiro plano, o
desenvolvimento de saberes (atravessado pelos saberes psi), direcionados a uma determinada
concepção de homem, concepção essa que resgata as clássicas construções acerca de uma
subjetividade privatizada, essencialista, biologicista que, no campo penal, forja a ideia de
sujeitos perigosos. Conectados a tais processos, os agentes (e seus familiares) tem suas
subjetividades moldadas na direção do medo e da vigilância. Produz-se assim, subjetividades
amedrontadas, controladas e limitadas em suas possibilidades de ação no mundo. Associado a
isso, o processo de formação e iniciação à profissão de agente penitenciário é responsável
pelo processo de militarização das subjetividades, produzindo sujeitos enrijecidos, duros,
prontos pra batalha. Nessa paisagem psicossocial, difícil não se produzirem sujeitos violentos,
dispostos a violar direitos e torturar.
Embora minha pesquisa e minha relação com o sistema prisional tenha começado a
partir do contato com os agentes penitenciários, sempre foi meu desejo (meu nível de
implicação talvez) realizar uma reflexão mais ampla, sobre a prisão, os sistemas de justiça,
enfim, os modos de controle que se materializam no contemporâneo. Dessa forma, o que pode
ser dito sobre esses elementos que, terrivelmente, compõem nosso cotidiano? Imbuído desse
questionamento meu objetivo de pesquisa, esmiuçado no parágrafo anterior, escondia uma
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proposta mais ampla de crítica/questionamento do sistema penal. Os resultados encontrados,
embora tenham enorme importância do ponto de vista das teorias do trabalho/saúde do
trabalhador, me interessam sobretudo pela possibilidade que carregam de operar uma crítica
radical de nosso modelo jurídico-penal. Em última análise, meu desejo é que esses dados
sirvam de munição aos movimentos que apostam numa outra concepção de justiça, num outro
mundo.
Que a prisão é um equipamento detestável, solução preguiçosa e brutal que admitimos
há séculos, todos sabemos. O que me chama a atenção é o lugar que ocupa nas novas
engrenagens (jurídicas) de nossa sociedade de controle. A prisão deixou, já há algum tempo,
de ser mero equipamento, destinado ao armazenamento e custódia de pessoas condenadas pela
justiça. Age produzindo subjetividade; produzindo, articulando, armazenando determinados
saberes sobre o homem (sobre o “criminoso”, sobretudo); e se articula a uma ampla rede de
atores/equipamentos/dispositivos, dando novas configurações às relações de poder. A
articulação do dispositivo prisão com os equipamentos midiáticos contemporâneos, por
exemplo, potencializam a estratégia de produzir sujeitos perigosos e subjetividades
amedrontadas, fazendo a vigilância ultrapassar os muros dos antigos espaços de reclusão e se
espalhar por becos, semáforos, ruas, vidas, capturando intensidades, colonizando nossos
desejos, enfraquecendo nosso conatus, assim como qualquer possibilidade de uma
coletividade potente.
Como colocou Guattari e Rolnik (1986), é pela produção de subjetividades que o
controle contemporâneo mostra sua principal força. É produzindo nossos modos de vida,
nossa maneira de sentir e de interpretar o mundo que se fortalecem as linhas de força
hegemônicas, forças capitalísticas (idem), sustentando nosso modelo de vida pautado pelo
consumo. Daí a importância de se pensar a prisão como dispositivo (como argumentei ao
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longo desse trabalho), materializando importantes vetores de subjetivação no campo da
justiça, potencializando as estratégicas da sociedade de controle.
Tal constatação nos lança um enorme desafio: como vencer a prisão em sua versão
contemporânea? Como criar novos vetores de subjetivação, capazes de disparar processos e
singularização, de afirmar o novo, o devir?
As novas configurações do controle, e o lugar que a prisão vem ocupando nessa
história, nos mostra que a luta contra as prisões será muito mais difícil, muito mais árdua, e
que precisaremos de outras armas se quisermos produzir outra realidade. Nesse sentido,
considero fundamental que possamos avançar na direção de uma ampliação de nosso
arcabouço teórico-conceitual, com intuito de subsidiar novos modelos de justiça. Por isso
minha aposta no abolicionismo penal, além de autores da filosofia da diferença, pela abertura
que ambas as correntes de pensamento possuem para a produção do novo.
O abolicionismo penal não deve ser pensado como um saber técnico, aplicável apenas
ao campo penal, no sentido de produzir uma reforma de nosso aparelho judicial. Mais do que
isso, é preciso apostar numa mudança de paradigmas, da forma como pensamos nossa
sociabilidade. Dessa forma, não se trata de criticar a centralidade do castigo apenas nas
práticas jurídico-penais, mas repensar nosso modelo educacional, familiar, o modo como
criamos nossos filhos, todos campos ainda impregnados da ideia de castigo como prática
civilizatória. A abolição do castigo, portanto, pode fundar um mundo absolutamente novo.
Para avançarmos nessa direção, tenho considerado a academia (com suas
possibilidades de pesquisa, ensino e extensão) um campo fértil de possibilidades, e potente no
que diz respeito a produção de informações, afirmação de um novo campo teórico-conceitual,
além da formação de novos sujeitos capazes de operar novos agenciamentos, outras linhas de
subjetivação. A análise institucional, aqui, tem lugar de destaque, sobretudo pela possibilidade
de pôr em análise aquilo que tomamos como natural (e, muitas vezes, eterno) há séculos.
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Tratar a justiça como uma grande e complexa instituição (com seus equipamentos,
organizações, agentes, etc.) pode revelar diversos analisadores e forças instituintes capazes de
transformar nossa realidade. Pensar o castigo, suas contradições e efeitos em nossa
organização social é outro ponto basilar desse processo.
Por fim, gostaria de tecer alguns comentários sobre o papel da psicologia no campo da
segurança pública. Historicamente, a psicologia tem se colocado à disposição das estratégias
de controle, esquadrinhamento e disciplinarização da sociedade. Colaboramos com nossos
testes, com nossa participação nos exames criminológicos, nas pseudo-avaliações que
fazemos dos criminosos de sempre. Quando recusamos esse papel, muitas vezes, nos
propomos a desenvolver práticas “libertárias”, questionadoras do sistema, mas que quase
sempre cumpre o papel de produzir uma dinâmica alternativa, voltado ao bem estar de quem
quer que seja, e que por isso mesmo reforça toda a engrenagem jurídico-penal. Nas duas
possibilidades, nada de revolucionário se produz. Já está mais do que na hora, penso eu, de a
psicologia se posicionar com mais vigor e potência diante de determinadas estruturas que, não
importa com que roupagem, oprimem, mutilam, matam. Se a psicologia e demais ciências não
conseguiram dar boas contribuições para a elaboração de nosso sistema prisional, que pelo
menos sejamos capazes de construir saberes que possam desmontá-lo.
Penso, portanto, ser possível mais que uma psicologia jurídica, uma psicologia jurídica
abolicionista, capaz de propor uma nova bagagem conceitual na discussão do crime na
contemporaneidade, mas, sobretudo, capaz de compor com o abolicionismo penal em sua
dimensão de movimento social, cotidiano, libertário, urgente.
“Onde está o poder da multidão?
Uma flauta faz dormir o dragão
A ilusão é sempre melhor que a força
Para controlar a massa
Para que ela nada veja e ouça
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E assim nada faça”
(Trecho do poema “Milhões de Uns”
de Zenildo César Ferreira)
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9. ANEXOS
9.1 Roteiro de entrevista com agentes penitenciários:
1. Fale um pouco sobre o seu trabalho (rotina, atividades, etc.).
2. Quais as principais dificuldades enfrentadas em sua rotina laboral?
3. Você acredita na possibilidade de ressocialização dos presos?
4. Você percebe alguma mudança acerca de como você era antes de ser AP até os dias de
hoje?
5. Algum familiar seu já relatou alguma mudança em seu comportamento depois que você
se tornou um AP?
6. Se eu fosse me tornar um AP hoje, o que você acha que eu deveria aprender?
7. Na sua opinião, quais os efeitos/impactos/consequências do trabalho como AP pra sua
vida?
8. Você acha que corre algum risco por ser AP?
9. Que estratégias você utiliza para lidar com as dificuldades do trabalho?

9.2 Perfil dos AP:
Nome:
Idade:
Estado civil:
Nº de filhos:
Tempo de profissão:
Motivo de ingresso na carreira
Possui outra ocupação?
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9.3 Roteiro de entrevista com familiares (esposas) de agentes penitenciários:
1. Como é ser esposa (filho, etc.) de AP?
2. O que mudou na vida de vocês após a entrada de seu marido na carreira de AP?
3. Você consegue descrever seu marido antes e depois de se tornar AP?
4. Você percebe alguma mudança no comportamento de seu marido, pelo fato de ele ser
um AP?
5. Que outras coisas são percebidas como decorrente do trabalho no cárcere (mudança de
hábitos, rotina doméstica, etc...)?
9.4 Roteiro de entrevista com o coordenador do curso de formação de Agentes
Penitenciários do Rio Grande do Norte
1. Como está estruturado o atual curso de formação para AP?
2. Quais as principais disciplinas, e que tipo de conhecimento precisa ter um AP?
3. Como é a escolha e a composição do corpo docente do curso?
4. Qual o perfil de AP que o curso deseja formar? Que competências e habilidades um
AP precisa ter para desenvolver seu trabalho?
5. Você pode me dar um exemplo de um bom AP? E de um mau AP?
6. Quanto ao funcionamento de um presídio, o que um AP precisa saber?
9.5 Roteiro de entrevista para o secretário adjunto da SEJUC
1. Qual o objetivo do sistema prisional do RN?
2. Na sua opinião, como deve ser o funcionamento de um presídio?
3. Como você avalia a atual situação do sistema prisional do RN?
4. Fale um pouco sobre a sua gestão (características, objetivos, dificuldades, etc.).
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5. Você acha que há alguma relação entre o sistema prisional e a PM, já que o senhor é
um PM que assume a gestão do sistema prisional?
6. Você acha que a PM poderia contribuir de alguma forma com o sistema prisional (ou
com os AP)?
7. Historicamente, as unidades prisionais passaram de uma administração militar (PM)
para uma administração civil. Como você avalia essa mudança?
8. Há algo que os AP poderiam (ou deveriam) aprender com a PM, para o exercício de
suas funções?
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9.6 Autorização da SEJUC para a realização da pesquisa:

