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Fui Bandido 

[Leandro Sapucahy] 

 

Fui bandido 

E da vida bandida sai sem vacilo 

Pois entrei consciente que o crime é o bicho é aquilo 

E quem pular no bonde conhece a real 

Lá no morro isso é normal 

E bandido 

Quanto mais é responsa, mais é perseguido 

Vagabundo quer mais encontrar um motivo 

Pra te por no vacilo e depois conspirar 

Mais eu subi na cancha timtim por timtim 

Respeitando geral eu levei na moral 

Foi ai que de dentro pra fora veio o catatau 

Os parceiros pedindo pra eu assumir, assumir 

Eu tive dias de glórias, mas tudo tem fim 

De repente a polícia toda atrás de mim 

E a sociedade a me detestar 

Uma pá de inimigos querendo meu fim 

Eu sentindo na pele que ia rodar e rodei 

Por isso que hoje eu estou aqui 

Amargando o peso da minha sentença 

Ao contrário daquilo que essa gente pensa 

É aqui que se vê que o crime não compensa  
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação investiga as repercussões da prisionalização na 

constituição de sujeitos presos, com ênfase na compreensão do impacto 

desta prisionalização na constituição do sujeito. A pesquisa tem como 

referencial teórico a constituição do sujeito na perspectiva da Psicologia 

Social. As entrevistas foram realizadas no Presídio masculino de 

Florianópolis e contou com a participação de oito detentos. Os critérios 

de inclusão para pesquisa foram a reincidência dos presos e a qualidade 

de réu primário. Metodologicamente, foi utilizada a pesquisa qualitativa, 

com análise de conteúdo de Bardin (2011). Como instrumento utilizou-se 

entrevista semiestruturada. A partir da análise das entrevistas foi possível 

compreender que a rotina prisional traz impactos na subjetividade dessas 

pessoas. A partir dos relatos, contudo, foi possível perceber algumas 

estratégias e ferramentas que minimizam, de alguma forma, os impactos 

do processo de prisionalização. Foi possível evidenciar a importância das 

relações familiares na vida de alguns detentos, sendo que a família se 



 

mostrou como uma ferramenta importante para preservar a subjetividade 

e minimizar os sofrimentos dentro da instituição carcerária. Neste sentido, 

os laços sociais se mostraram ferramentas importantes para manter o 

equilíbrio e sustentar a vida psíquica dessas pessoas que se encontram 

afastadas do mundo externo. 

 

 

Palavras-chave: Prisão. Institucionalização. Subjetividade. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation investigates the repercussions of prisionalization on the 

constitution of prisoners, with an emphasis on the understanding of the 

impact of this prisionalization on the constitution of the subject. The 

research has as theoretical reference, the constitution of the subject in the 

perspective of Social Psychology. The interviews were carried out in the 

male prison of Florianópolis and counted on the participation of eight 

inmates. The inclusion criteria for search were arrested who were repeat 

offenders and primary offenders. Methodologically, we used the 

qualitative research, with content analysis of Bardin (2011). As 

instrument, a semi-structured interview was used. From the analysis of 

the interviews, it was possible to understand, that the prison routine, 

impacts on the subjectivity of these people. From the reports, it was 

possible to perceive that this prisionalization, impacts on the subjectivity 

of these people, however, it was possible to perceive strategies and tools 

that somehow minimized this prisionalization process. It was possible to 

highlight the importance of family relationships in the lives of some 

detainees, and the family proved to be a possible tool to preserve 

subjectivity and minimize the suffering of being behind bars. In this 

sense, social bonds have proved a tool to maintain balance and give "a 

gas" in the lives of these people, who are unrelated to the outside world. 

 

 

Keywords: Prison. Institutionalization. Subjectivity. 
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 1 INTRODUÇÃO 

“Nas relações de poder, há forçosamente 

possibilidade de resistência, pois se não houvesse 

possibilidade de resistência – de resistência 

violenta, de fuga, de astúcia, e estratégias que 

revertam a situação -, não haveria absolutamente 

relações de poder.” (FOUCAULT) 

 

É possível a ressocialização atrás das grades? De que maneira 

essa ressocialização está sendo feita? Se a prisão pretende ressocializar e 

“recuperar” essas pessoas, por que está exercendo de violência e coerção?  

É preciso discutir dois termos amplamente debatidos: 

“reeducação” e “ressocialização”. A reeducação pressupõe que houve 

uma educação, mas, no caso do preso, não podemos inferir que ele tenha 

recebido uma educação anteriormente. Pergunto-me em qual conceito de 

educação o sistema prisional se baseia? Nota-se que essa reeducação é 

fixada, muitas vezes, no próprio detento; mas, e as outras pessoas 

envolvidas na instituição: agentes prisionais, chefe de segurança, diretor 

e outros membros dessa instituição? Como é realizada esta “educação”? 

No que concerne a “ressocialização”? É preciso ter em mente que o delito 

não é apenas uma responsabilidade do infrator, mas também do Estado. 

Se o homem é produto do meio social e de suas relações, não podemos 

assumir que a responsabilidade de um determinado delito seja c do 

circunscrito apenas ao próprio acusado. 

Esta pesquisa visa compreender o impacto da prisionalização 

na constituição do sujeito em um presídio masculino de Santa Catarina. 

Como se observa nos mais variados meios de comunicação, livros, artigos 

e pesquisas, existe um índice elevado de reincidência. Esses dados 

corroboram uma pesquisa feita em 2015 pelo Instituto de Pesquisa 
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Econômica Aplicada (Ipea), que constata que a cada quatro ex-

condenados, um deles volta a ser condenado por algum crime no prazo de 

cinco anos, somando uma taxa de 24,4%. Esse fator pode ser determinado 

por inúmeras razões, dentre elas: superlotação, violações dos direitos 

humanos, ressocialização ineficaz, dentre outros aspectos sociais e 

relacionais. 

O Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) lançou em 

dezembro de 2014, o Levantamento Nacional de Informações, onde 

constam: população carcerária, estabelecimentos e serviços penais.  A 

fonte das informações é o DEPEN, com dados coletados junto às unidades 

prisionais brasileiras. Sobre a natureza dos crimes é possível observar que 

46% correspondem ao crime contra o patrimônio; 28% lei de drogas; 13% 

crimes contra a pessoa; 5% estatuto do desarmamento; 4% crimes contra 

a dignidade sexual; 2% crimes contra a paz pública e 2% outros. 

De acordo com o DEPEN (2014) a população prisional 

brasileira chegou a 622.202 em 2014, sendo que o número de pessoas 

privadas de liberdade em 2014 foi 6,7 vezes maior do que em 1990. 

Evidencia-se que a massa carcerária vem aumentando progressivamente, 

como indicam os dados coletados acima. Dados CNJ (Conselho Nacional 

de Justiça) de 2014, ainda incluem pessoas em prisão domiciliar, 

mostrando que o Brasil ocupa o 3° lugar dos países com maior população 

prisional (711.463), [levando em conta 147.937 pessoas em prisão 

domiciliar]. 

Quanto à faixa etária da população carcerária brasileira, os 

dados de INFOPEN e PNAD indicam que 30,12% possuem entre 18 a 24 

anos; 26% tem 35 anos ou mais; 24,96% tem entre 25 a 29 anos; 18,93% 



de 30 a 34 anos. Sendo que a faixa etária da população brasileira 

corresponde a 46,09% com idade entre 35 anos ou mais; 11,16% 18 a 24 

anos; 8,17% 30 a 34 anos; 7,74% 25 a 29 anos. 

No que se refere à cor/raça da população carcerária brasileira, 

foi possível observar que mais da metade da população carcerária é 

composta por pessoas negras, pretas e pardas (61,67%), sendo 37,22% 

brancos. Em Santa Catarina, onde a pesquisa foi realizada, foi possível 

constatar que a cor/raça da população carcerária é de 36,76% de pessoas 

negras, pretas e pardas; e 62,04% de pessoas brancas. Já no que se refere 

à escolaridade, foi possível observar que 75,08% tem até o ensino médio 

completo; e 24,92% possui ensino médio incompleto até acima de 

superior incompleto.1  

As rebeliões que acontecem nas prisões visam, de determinada 

forma, reivindicar as questões apontadas inicialmente, como melhores 

condições prisionais. De acordo com os dados do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (2016) a população carcerária brasileira chega a mais 

de 622 mil detentos. Destes, o perfil é de jovens, negros e de baixa 

escolaridade, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias - Infopen (2016). 

 De acordo com o INFOPEN, os crimes pelos quais as pessoas 

estão presas no Brasil são Crimes Contra o Patrimônio – 46%; Lei de 

Drogas – 28%; Crimes Contra Pessoa – 13%; Estatuto do Desarmamento 

– 5%; Crimes Contra a Dignidade Sexual – 4%; Crimes Contra a paz 

pública – 2%; e Outros – 2%. 

                                            
1 Fonte: Secretaria de Estado da Justiça/ Relatório de atividades 

desenvolvidas em abril a dezembro de 2016. Ministério da Justiça/Infopen 

2014)  
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 No que se refere à escolaridade dos presidiários brasileiros, 

dados do INFOPEN e PNAD mostram que 75,08% dos presos possui até 

o Ensino Fundamental Completo e 24,92% possui Ensino Médio 

Incompleto até Acima de Superior Completo. Esses dados ainda mostram 

que pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente e aquelas que têm 

até o ensino fundamental completo representam 72,13% da população 

prisional. Estas informações ainda mostram que 26,88% de pessoas têm 

o ensino médio completo ou incompleto e acima de ensino superior 

incompleto. 

 De acordo com dados mais específicos, INFOPEN e PNAD 

mostram que 53% possui o ensino fundamental incompleto; 12% ensino 

fundamental completo; 11% ensino médio incompleto; 7% ensino médio 

completo; 6% analfabeto; 1% ensino superior incompleto. De acordo com 

o IBGE (2017), em 2016, cerca de 66,3 milhões de pessoas de 25 anos de 

idade ou mais (ou 51% da população adulta) tinham concluído apenas o 

ensino fundamental. Além disso, menos de 20 milhões (ou 15,3% dessa 

população) haviam concluído o ensino superior. 

 Para as pessoas que acreditam que criar mais prisões seja a 

solução, não podemos deixar de falar dos custos incluídos nessa conta. 

De acordo com Costa (1999), uma prisão para 500 presos custa entre US$ 

8 milhões e US$ 15 milhões. Como assumir esses custos, se sabidamente 

há carência de investimento na saúde e educação, sem contar nos casos 

de desvio de dinheiro? 

 Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2016), a média 

nacional de custo por preso é de R$ 2.400. Esses custos se referem a: 

gastos com sistema de segurança, contratação de agentes penitenciários e 

http://www.cnj.jus.br/


outros funcionários, serviços como alimentação e compra de vestuário, 

assistência médica e jurídica, entre outros. Nota-se que existe um 

superfaturamento nesse custo, que seria ainda maior se as prisões fossem 

privatizadas. Cabe salientar que esse custo médio varia de acordo com a 

estrutura de cada unidade prisional. Nas penitenciárias federais, 

administradas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o 

governo gasta em média R$3.472,22.2  

 Acredita-se que privatizar não seja a solução. Costa (1999) 

aponta que uma solução possível é restringir ao máximo as prisões 

fechadas, ou seja, ocupar as prisões apenas com presos de alta 

periculosidade, enquanto os demais, segundo o autor, deveriam estar em 

regime aberto ou semiaberto. O autor ainda aponta que um dos problemas 

se refere ao fato de que no Brasil existem apenas três formas de pena 

alternativa, sendo que nos EUA, por exemplo, existem 17 formas de penas 

alternativas. 

 Hoje em dia existem cinco penas alternativas 3  em vigor no 

Brasil, são elas: 1. Prestação pecuniária, que corresponde ao pagamento 

de um valor em dinheiro à vítima do crime, seus dependentes, ou a uma 

instituição pública ou privada que vá destinar esse valor ao uso social; 2. 

Perda de bens e valores, ou seja, confisco de bens e valores do condenado, 

que são convertidos para o Fundo Penitenciário Nacional; 3. Prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, também conhecida como 

serviço comunitário; 4. Interdição temporária de direitos, essa pena 

impede que a pessoa condenada exerça qualquer função, cargo ou 

                                            
2 Fonte: http://www.politize.com.br/quanto-custa-preso-no-brasil/ 

3 Fonte: Art. 44 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEUnidadeGestora.asp?Ano=2013&CodigoOS=30000&CodigoOrgao=30907
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atividade pública, bem como a suspensão do direito de dirigir; 5. 

Limitação do fim de semana, refere-se à obrigatoriedade de permanecer, 

durante os sábados e domingos, ao menos 5 horas diárias em casa, em um 

albergue, ou outro tipo de estabelecimento considerado adequado pelo 

juiz. (Art. 44 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40) 

Desde a antiguidade os pobres, miseráveis, doentes, negros e 

outras populações marginalizadas eram vistas como indesejáveis, e, como 

tal, deveriam ser segregadas da sociedade. Wacquant (2003) traz como 

exemplo a criminalização da pobreza, o que o autor chamou de “onda 

punitiva”, que causou o encarceramento em massa dessa população. Não 

muito distante a este pensamento, vemos ainda hoje o encarceramento em 

massa da população pobre e negra, por exemplo. 

 

O meio milhão de reclusos que abarrotaram as 

quase 3.300 casas de detenção do país – e os 10 

milhões que passam por seus portões a cada ano – 

são recrutados prioritariamente nos setores mais 

deserdados da classe operária, e notadamente entre 

as famílias do subproletariado de cor nas cidades 

profundamente abaladas pela transformação 

conjunta do assalariado e da proteção social. E 

mostra, portanto, que reelaborando sua missão 

histórica, o encarceramento serve bem antes à 

regulação da miséria, quiçá à sua perpetuação, e ao 

armazenamento dos refugos do mercado. 

(Wacquant 2003, p.33) 

 

De acordo com Batista (2009) o encarceramento dos indesejáveis, 

sobretudo dos latino-americanos, africanos e asiáticos - os pobres do 

mundo -, produziu uma nova economia prisional, que, de acordo com a 

autora, resultou em um sistema de controle do tempo livre e lucrativo, 

http://www.politize.com.br/unidades-prisionais-brasil-tipos/


pela privatização da sua administração e pela indústria do controle social 

do crime. 

Beneficiar-se-ão com a pesquisa os detentos, agentes 

prisionais, população não encarcerada, pesquisadores e o sistema 

penal/carcerário. Neste sentido, a partir do momento em que há uma 

aproximação ética com a realidade do outro, a partir do momento em que 

se propicia a alguém a possibilidade da escuta, começamos, de algum 

modo, a adentrar à vida do sujeito, a procurar entender como ele se 

constitui, quais suas angústias, medos, raiva e outros sentimentos 

referentes ao seu mundo. Assim, pretendo que o resultado deste trabalho 

atue como mais uma ferramenta para pensar o ambiente prisional, seja no 

contexto florianopolitano ou em outros territórios.  

Garantir os direitos do detento não se trata de “passar a mão na 

cabeça.”. Garantir direitos a esses sujeitos é possibilitar que possam 

transcender ao ato praticado, é garantir o direito da sociedade, já que esta 

anseia em recebê-los “curados”4. 

Quando nos referimos aos Direitos Humanos, estamos falando 

dos direitos essenciais para uma vida digna, e que todos, 

independentemente de cor, classe, condição social, devem ter esses 

direitos respeitados. Contudo, apesar desta conquista, ainda existe muito 

preconceito no que se refere aos direitos humanos, seja por 

desmerecimento ou ignorância.  

A violação aos direitos humanos dos presos são consequências 

do Estado, que deveria ser o responsável por observar essas violações; e 

a própria sociedade, que acredita que para se fazer justiça, o preso precisa 

                                            
4 Grifo do autor 



25 

 

sofrer, como na ideia de que “bandido bom, é bandido morto”, ou “está 

com dó, leva para casa”. Porém, não é colocado em questão o fato de que 

o detento é, acima de tudo, uma pessoa, e que merece ser tratada como 

tal, sendo mantidos sua liberdade e seus direitos. 

A LEP (Lei de Execução Penal) é uma Lei Federal, de nº 7.210, 

de 11 de julho de 1984. Essa Lei dispõe sobre como se deve desenvolver 

qualquer aprisionamento no Brasil, além de dispor sobre as penas não 

privativas de liberdade. (BRASIL, 2008a) 

A Lei nº 7.210/1984 assegura, em seu capítulo II, assistência ao 

preso, determinando que o recluso tenha direito à alimentação, vestuário, 

instalações higiênicas, além de atendimentos de saúde – médico, 

odontológico e farmacêutico, assistência jurídica, educacional, social e 

religiosa, e de acompanhamento ao egresso e assistência à família. Porém, 

nota-se que a realidade nas prisões brasileiras é diferente do que está 

normatizado, já que em muitos casos quem leva alimento, vestimenta e 

outros materiais é a própria família do preso. 

O Art. 10 da LEP salienta que a assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado, objetivando previr o crime e orientar o 

retorno à convivência em sociedade, como explica Maia Neto (1998). A 

autora ainda lembra a diferença entre dois conceitos básicos: assistência 

e direito. O primeiro se refere às atribuições do Estado, como 

proporcionar condições mínimas para pessoas privadas de liberdade, já o 

segundo, se refere à garantia dos direitos fundamentais. 

Ainda sobre a LEP, cabe salientar que a mesma contempla 

expressamente os direitos básicos dos detentos. São eles: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84


a)    Direito à alimentação e vestimenta fornecidos 

pelo Estado. 

b)    Direito a uma ala arejada e higiênica; 

c)    Direito à visita da família e amigos; 

d)    Direito de escrever e receber cartas; 

e)    Direito a ser chamado pelo nome, sem 

nenhuma discriminação; 

f)     Direito ao trabalho remunerado em, no 

mínimo, 3/4 do salário mínimo; 

g)    Direito à assistência médica; 

h)    Direito à assistência educacional: estudos de 

1º grau e cursos técnicos; 

i)      Direito à assistência social: para propor 

atividades recreativas e de integração no presídio, 

fazendo ligação com a família e amigos do preso; 

j)     Direito à assistência religiosa: todo preso, se 

quiser, pode seguir a religião que preferir, e o 

presídio deve propiciar locais adequados aos 

cultos; 

k)    Direito à assistência judiciária e contato com 

advogado: todo preso pode conversar em particular 

com seu advogado e se não puder contratar um o 

Estado tem o dever de lhe fornecer gratuitamente. 

  

 No que concerne ao Art. 17 da LEP “assistência educacional 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do 

internado” De acordo com o Art. 26 Declaração Universal dos Direitos 

Humanos “toda pessoa tem direito a educação” E, também na 

Constituição Federal, em seu Art. 205, “a educação, direito e dever do 

Estado”. No entanto, é possível observar que nem todos os detentos 

usufruem desses direitos. 

 Nota-se um contrassenso, pois a realidade das prisões não é essa 

que está preconizada pela Lei, tendo em vista que um dos Princípios 

Básicos para o Tratamento dos Reclusos (ONU)  diz que “todos os 

reclusos terão direito a participar em atividades culturais e educativas 

encaminhadas a desenvolver plenamente a personalidade humana” Se 
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essas medidas fossem adotadas, - e os detentos  recebessem um 

tratamento digno, com acesso à educação e ao trabalho, por exemplo, - os 

mesmos, ao saírem da prisão, vislumbrariam maiores oportunidades. 

A mídia exerce um grande poder quando divulga as mais 

variadas notícias sobre o encarceramento. Ela vende a ideia de que 

encarcerar é a solução para o fim da criminalidade, assim como acredita 

que a construção de novas prisões seja a solução para a superlotação. Mas 

fica a questão: O encarceramento é a solução? O que existe atrás do 

encarceramento? Quem se beneficia com o encarceramento? No que 

tange à política de criminalização das drogas, quem é beneficiado e quem 

é prejudicado?  

Hulsman (1982) indica que a sociedade é movida pelo 

sentimento de vingança e punição. A sociedade não quer que o preso se 

recupere e se reabilite. Em uma rede social de direitos humanos, foi 

possível verificar alguns clichês quando se trata de direitos humanos: “Tá 

com dó de bandido? Leva pra casa!”; “Direitos Humanos são coisa da 

esquerda”; “Direitos humanos não vai à casa das vítimas, só dos 

bandidos.” Podemos perceber o quanto esse discurso é falacioso e 

proferido por pessoas que defendem a violência policial e a penalidade 

excessiva como forma de combater o crime. Essas pessoas não clamam 

por uma mudança social, apenas defendem a bandeira da vingança e 

punição a todo custo. 

Esse poder punitivo acaba por aumentar cada vez mais a 

população carcerária, como vimos nos dados do DEPEN. Cada vez mais 

estamos construindo “Carandirus”, afastando os detentos de seus laços 

sociais e impossibilitando que os mesmos possam ter seus direitos 



garantidos. A ideia de direitos humanos passou a ser entendida (por 

algumas pessoas) como direitos para os “bandidos”, mas o direito humano 

está além dessa suposição elitista, já que ele garante um espaço 

democrático a qualquer um. 

Neste sentido, para ressocializar o detento precisamos conhecê-

lo: entender seus anseios, medos, desejos e compreender quais são as 

estratégias utilizadas por ele para manter sua subjetividade. Podemos 

inferir que a vida na prisão traz significativos prejuízos à vida do detento, 

influenciando sua subjetividade. Porém, saber quais estratégias o detento 

utiliza para lidar com as mais variadas adversidades pode contribuir para 

seu bem-estar físico e mental. 

De acordo com Zaffaroni (1991) “as penas privativas de 

liberdade constituem o núcleo central de todos os sistemas punitivos do 

mundo contemporâneo”. O objetivo da pena de privação de liberdade, em 

teoria, é corrigir, reeducar ou curar. Neste viés, antes de discorrer sobre 

as prisões e sobre como elas estão constituídas na atualidade, se faz 

necessário compreender como as penas surgiram. 

Com o nascimento do capitalismo e o fim do absolutismo, surge 

a pena de prisão. A expressão pena, segundo o Dicionário Houaiss (2009) 

significa “sanção aplicada como punição ou como reparação por uma 

ação julgada repreensível; castigo, condenação, penitência”. Como 

esclarece Chiaverini (2009) para ser aplicada a pena, faz-se necessário 

uma autoridade pública que a imponha. Neste sentido, a pena, no contexto 

público, dependeu da evolução política da comunidade, que passou a se 

organizar em grupos, cidades e Estado.  

A Lei de Execuções Penais – Lei Federal nº 7210/84, em 

seu artigo 1º estabelece como objetivo da execução penal: “a execução 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11703049/artigo-1-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
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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, 2008).  

Porém, nota-se que a mesma não é colocada em prática, tendo 

em vista que o Estado, muitas vezes, prefere tratar as penas como castigo 

ao indivíduo que cometeu algum crime.  

Se considerarmos que um dos objetivos da prisão é “recuperar” 

pessoas que cometeram algum crime, quais são os mecanismos e 

estratégias que estão sendo utilizados para chegar a determinado fim? A 

ressocialização da pessoa encarcerada está seguindo os critérios 

determinados? 

Segundo Rossini (2014) ressocializar “é dar ao preso o suporte 

necessário para reintegrá-lo à sociedade, é buscar compreender os 

motivos que o levaram a praticar tais delitos, é dar a ele uma chance de 

mudar, de ter um futuro melhor independente daquilo que aconteceu no 

passado”. 

Contudo, não é o que acontece no sistema prisional brasileiro, 

tendo em vista que o detendo não tem a possibilidade de ressocialização, 

nem mesmo condições mínimas de alimentação, saúde e espaço físico. 

Notam-se condições adversas nas prisões, como celas superlotadas e 

ambientes insalubres. Assim, percebe-se que o ambiente prisional é um 

palco de violações de direitos, violações que prejudicam tanto a 

subjetividade do detento quanto as condições de “ressocialização” e 

“recuperação.” 

Existe um índice elevado de enfermidades nas prisões, um 

exemplo é a tuberculose. Mas não apenas as doenças “do corpo” 



acometem os detentos, também as doenças psíquicas, tais como: 

depressão, esquizofrenia, demência, que muitas vezes levam ao suicídio. 

A saúde nas prisões deveria ser pauta para questionar o bem-estar 

coletivo, desafio à ética e indicador do fracasso/sucesso do processo 

civilizatório e da evolução cultural e social. 

A primeira política específica destinada a responder aos 

problemas de saúde da população carcerária no contexto do SUS é o 

PNSSP – Plano Nacional de Saúde para o Sistema Prisional - 2003. Seu 

objetivo primordial é promover atenção integral à população das unidades 

prisionais masculinas e femininas, inclusive HCTPs (Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico). 

Diante de alguns questionamentos feitos anteriormente e que 

guiaram o percurso reflexivo desta dissertação, ressalto algumas 

questões: É possível a ressocialização atrás das grades? De que maneira 

essa ressocialização está sendo feita? Se a prisão pretende ressocializar e 

“recuperar” essas pessoas, por que está exercendo de violência e coerção?  

Neste viés, surgem mais indagações: Quais os efeitos do 

aprisionamento para o detento? As vivências dentro da prisão influenciam 

de alguma forma a subjetividade do preso? Se sim, quais são essas 

influências e como elas são vistas pelo próprio detento? 

Neste ponto, ao compreender o impacto da prisionalização na 

vida desses sujeitos, estamos adentrando nas suas histórias de vida, 

entendendo como se constituem no mundo prisional e as repercussões da 

prisionalização no seu dia a dia.  

Nessa lógica, para análise das entrevistas, a autora utilizou a 

análise de conteúdo. A análise tece algumas considerações no que se 

refere à prisão e como ela se apresenta obsoleta. Assim, se outrora a pena 
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de morte era algo aceitável, na atualidade a mesma é considerada uma 

violação dos princípios básicos dos direitos humanos. Neste sentido, faz-

se necessário desconstruir conceitos enraizados que sugerem que para 

acabar com a criminalidade seja necessário construir mais prisões. 

Convido vocês a adentrarem comigo nesse mundo tão hostil, 

mas que nos faz querer olhar com empatia, cuidado e respeito. Adentrar 

ao mundo de alguém é saber escutar, ouvir, silenciar e acima de tudo: 

respeitar. 



2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

✓ Feito estes questionamentos, cabe-nos perguntar: o sistema 

prisional interfere na vida dos sujeitos presos? Haveria espaço 

para o preso expor seus sentimentos e anseios? Quais aspectos 

institucionais interferem na vida dessas pessoas? E qual a 

consequência da institucionalização para esta construção de 

subjetividade? 

 

2.1 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Quais são as repercussões da prisionalização na vida dos sujeitos presos? 

 

2.1.1 Objetivos 

 

2.1.2 Objetivo Geral 

 

Compreender o impacto da prisionalização na vida de pessoas 

encarceradas em um presídio masculino de Santa Catarina. 

 

2.1.3 Objetivos Específicos 

✓ Identificar de que forma ocorre o processo de institucionalização; 

✓ Apontar aspectos da vida cotidiana dos detentos na prisão; 

✓ Compreender as estratégias utilizadas pelos detentos para lidar 

com o dia a dia no contexto prisional. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DAS PRISÕES 

“É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-

los; e todo legislador sábio deve procurar antes 

impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa 

legislação não é senão a arte de proporcionar aos 

homens o maior bem-estar possível e preservá-los 

de todos os sofrimentos que se lhes possam 

causar, segundo o cálculo dos bens e dos males da 

vida. ” (BECCARIA, 1997) 

 

Outrora não havia como sanção penal a privação de liberdade. 

De acordo com Oliveira; Damas (2016) as penas estavam ligadas a 

castigos corporais e pena de morte, sendo aplicadas conforme os delitos 

cometidos. 

A legislação mais antiga foi promulgada pelo rei Hamurábi, por 

volta de 1.772 a.C. Segundo Oliveira; Damas (2016) o Código de 

Hamurábi é um conjunto de 282 artigos que refletiam a desigualdade 

existente naquela cidade. Esse Código também é conhecido como “olho 

por olho, dente por dente”.  

Na antiguidade a prisão era vista de maneira diferente da que 

vemos na atualidade, as pessoas que ali estavam não cumpriam uma pena, 

mas aguardavam até a sua execução, ou pena de morte. Ou seja, a prisão 

possuía um caráter de custódia. Oliveira; Damas (2016) explicam que a 

custódia tinha o objetivo de reter e preservar os réus até seu julgamento 



ou execução, bem como era usada no sentido de tortura e para obtenção 

de confissões. 

De acordo com Costa (1999), no século XVI, apareceram as 

primeiras prisões leigas na Europa, destinadas a recolher mendigos, 

vagabundos, prostitutas e jovens delinquentes. Com as mudanças 

econômicas ocorridas na Europa na década de XVI e XVII, surgiram as 

famosas casas de internamento, onde eram colocados os ditos 

transgressores, andarilhos, prostitutas, ou seja, aqueles que eram 

considerados indesejáveis perante a burguesia da época. 

Na antiguidade as pessoas aguardavam em masmorras, torres, 

calabouços ou castelos. Em muitos casos, ocorriam torturas e maus tratos, 

por exemplo. Foi com a influência da Igreja Católica e do Direito 

Canônico, que as penas tiveram um caráter proporcional ao crime 

cometido. Cabe mencionar que foi por volta do século XVII, com 

Beccaria, que a ideia de humanizar a aplicação da pena ganhou peso. 

Sendo que por volta do século XIX a pena privativa de liberdade se tornou 

a principal forma de punição. 

Desde a antiguidade os indesejáveis são retirados do convívio 

em sociedade com o intuito de “limpá-la”. Isso aconteceu e ainda 

acontece com pessoas com transtorno mental, pobres, negros, indígenas, 

moradores de rua e outras pessoas consideradas como não merecedores 

de estar em sociedade. 

Neste período a prisão existia também como forma de reter os 

indivíduos. (MAIA et al., 2017) explica que esse procedimento era um 

meio para se assegurar que o preso ficasse à disposição da justiça para 

receber o castigo. Esses castigos variavam: morte, deportação, tortura, 

venda como escravo, ou a pena de galés. (MAIA et al, 2017, p. 12) 
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Oliveira; Damas (2016) salientam que na Idade Média, na 

maior parte da Europa ocidental, as penas eram submetidas ao arbítrio dos 

governantes, sendo que as execuções eram orquestradas pelo clero e 

autoridades locais. Como exemplos dessas penas estavam: forca, 

fogueira, amputações, guilhotinas dentre outros exemplos. Essas penas 

eram realizadas em praça pública, o que virava um espetáculo a céu aberto 

das maiores atrocidades. 

O sistema penal era baseado na ideia de castigo, e foi na Idade 

Moderna que se passou a entender a pena como uma forma de correção e 

recuperação do preso. Neste viés, o nascimento da prisão se dá na Idade 

Moderna, ou seja, a pena de encarceramento. Assim, é criado um tipo de 

instrumento de punição pautado na prerrogativa da existência de um perfil 

de criminoso. 

No que se refere aos sujeitos ditos criminosos, considerados 

anormais e perigosos, Martins; Prado, Filho (2012) explicam que desde a 

Idade Média eram pesquisadas as características biopsíquicas desses 

sujeitos - com a finalidade de compreender as causas da criminalidade. 

Esses saberes (criminologia positivista) visavam investigar os 

comportamentos de sujeitos a partir de análises anatômicas. 

 

A criminologia positivista caracteriza sujeitos, 

classifica-os conforme sua periculosidade e 

potencial reincidência na criminalidade e aponta a 

constituição destes a partir de uma maior ou menor 

influência dos fatores criminógenos individuais, 

sociais e ambientais. (MARTINS; PRADO, 

FILHO 2012, p. 21) 

 



Nessa perspectiva, é possível verificar que a criminologia 

positivista procurava compreender as causas dos fenômenos criminosos, 

trabalhando com questões de causalidade, medições do crânio e 

fisionomia, traçando assim um perfil de criminoso. Nessa lógica, 

Lombroso (2001) tralhava com a ideia de características do indivíduo 

criminoso que o diferenciavam dos indivíduos ditos normais. 

Maia et al (2017) explica que no século XVII o ato de punir 

passa a ser um direito da sociedade de se defender contra aqueles 

indivíduos que aparecessem como um risco à propriedade e à vida. A 

punição, agora, seria marcada por alguns critérios: para cada crime, uma 

porção de tempo seria retida do delinquente. Nota-se que esse tempo 

estaria ligado ao controle do corpo e da mente do indivíduo. 

Até o fim do século XVIII, a privação de liberdade era apenas 

como garantia de contenção do acusado, no sentido de preservá-lo 

fisicamente até o momento do julgamento ou execução. Cabe salientar 

que, em determinados casos, o intuito era fazer o uso da tortura, para que 

se pudesse descobrir a verdade de um determinado crime. 

Beccaria, com sua obra intitulada “Dos Delitos e Das Penas”, 

provocou mudanças na legislação de diversos países. De acordo com 

Beccaria (2009), a função das leis e da ordem seria evitar as injustiças e 

abusos dentro de uma sociedade. Para esse autor, a pena para o criminoso 

deveria deixar de exercer o caráter de punição e assumir o caráter de 

sanção. Para Beccaria, o criminoso deveria ser tratado como alguém que 

não se adaptou às normas estabelecidas. 

De acordo com Foucault (1987), foi entre o século XVIII e XIX 

que a ideia de pena passou a ser entendida como uma forma de corrigir, 

reeducar e curar; e não mais aquele espetáculo que existia em praça 
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pública. Para esse autor, o que se pretendia nessa época era o 

disciplinamento dos corpos, corpos dóceis. O corpo passa a ser entendido 

como um instrumento de poder, que para Foucault, está ligado ao 

surgimento da Disciplina, esta que torna o corpo dócil e útil ao mesmo 

tempo (politicamente e economicamente). 

Em sua obra “Vigiar e Punir”, Foucault (1987) discute o 

sistema pan-óptico, que foi idealizado por Bentham no século XVIII, 

onde os prisioneiros eram observados por um vigia que se encontrava em 

uma torre central. Os muros laterais impediam que os detentos entrassem 

em contato entre eles, ou seja, o olhar controlador era apenas do vigia. 

Assim, os detentos eram vigiados o todo tempo, mas sem ver o seu 

observador, nem o momento em que estavam sendo vigiados. Neste 

sentido, é possível observar como a vigilância se tornou internalizada. 

Maia, et al., (2017) afirmam que em fins do século XVIII a 

prisão foi se transformando no que temos hoje, ou seja, tornou-se pautada 

na ideia de “punir, defender a sociedade, isolando o malfeitor para evitar 

o contágio do mal e inspirando o temor ao seu destino, corrigir o culpado 

para reintegrá-lo à sociedade, no nível que lhe é próprio.” (PERROT, 

apud MAIA et al., 2009, p. 13). 

Segundo Maia et al (2017) foi no século XIX que houve a 

criação dos primeiros sistemas penitenciários nos Estados Unidos. Esses 

sistemas penitenciários seguiam a lógica do isolamento, silêncio e o 

trabalho como o cerne da pena de prisão. Esse estilo de penitenciária é 

mais conhecido como sistema pan-óptico, idealizado pelo inglês Jeremy 

Bentham em 1785. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
https://pt.wikipedia.org/wiki/1785


De acordo com Oliveira; Damas (2016), as primeiras 

penitenciárias visavam à privação de liberdade do criminoso e buscavam 

cumprir o papel de combater a criminalidade. Porém nota-se que ela 

nunca chegou a cumprir seu real papel, muito pelo contrário, estudos 

apontam o número elevado de reincidência, onde fica claro que ela 

funciona mais como uma “escola do crime” do que como prevenção de 

novos delitos. 

Foucault (1987), ao refletir sobre a prisão e suas finalidades, 

mostra que a prisão surge como uma forma eficaz de punição, bem como 

marca um momento importante na história da justiça penal, sendo que 

uma nova legislação define o poder de punir. No entanto, nota-se que a 

forma de punir não é igual para todos os indivíduos. 

 

Uma justiça que se diz igual, um aparelho 

judiciário que se pretende autônomo, mas que é 

investido pelas assimetrias das sujeições 

disciplinares, tal é a conjunção do nascimento da 

prisão, ‘pena’ das sociedades civilizadas 

(FOUCAULT, 1987, p. 207) 

 

A prisão também faz parte dos mecanismos disciplinares, onde 

se tem poder sobre o corpo e o tempo do condenado. Os mecanismos de 

vigilância também fazem parte da instituição carcerária, de onde decorre 

o controle, seja individual e/ ou coletivo. Com isso, nota-se que a mesma 

utiliza de estratégias de coerção para tornar os indivíduos dóceis e úteis, 

assim como utiliza de mecanismos de exclusão, já que “a prisão é a 

eliminação física das pessoas que saem dela, que morrem nela, às vezes 

diretamente, e quase sempre indiretamente, uma vez que elas não podem 

mais encontrar um emprego, não têm mais nenhum meio de subsistência, 

não podem mais reconstruir uma família. ” (FOUCAULT, 2003a, p.137)  
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De acordo com a Legislação Brasileira, existem duas 

classificações dos processos aos presos: quem está respondendo processo 

e os apenados. Os que estão respondendo processo são aqueles que 

aguardam, em confinamento, a decisão a respeito do delito a que estão 

acusados; já os apenados, são os que já foram julgados e têm uma 

sentença definitiva (trânsito em julgado). Os apenados, via de regra, 

deveriam ir para os presídios, onde aguardariam julgamento, mas nota-se 

que isso não acontece, tendo em vista a superlotação das penitenciárias, 

por exemplo. Os apenados são encaminhados para penitenciária ou seção 

especial de prisão comum (caso de pena de detenção), ou penitenciária, 

no caso de pena de reclusão.  

Quando uma pessoa é condenada à prisão, significa que ela 

(supostamente) transgrediu alguma norma pré-estabelecida em uma 

determinada sociedade. Ao ser preso, o sujeito passa a ser segregado desta 

em prol da proteção da sociedade aos atos criminosos. Ao preso é dada a 

oportunidade de “regenerar-se”, ou seja, corrigir sua conduta. 

BRASIL (1984) define os estabelecimentos penitenciários: I - 

Cadeia pública ou presídio, destinado à custódia dos presos à disposição 

do juiz processante; II - Penitenciária, para o sentenciado em regime 

fechado; III - Colônia agrícola industrial ou similar, para o sentenciado 

em regime aberto; IV - Casa do albergado, para o sentenciado em regime 

aberto; V - Centro de reeducação do jovem adulto; VI - Centro de 

observação para realização de exame criminológico; VII - Hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico, para inimputáveis e semi-imputáveis. 

(Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument


 Segundo Thompson (1998), no que se refere às finalidades das 

penas, existe a Teoria Retributiva ou Absoluta, esta tem como 

fundamento a sanção penal e está associada a uma forma de retribuição 

ao criminoso pela conduta ilícita realizada. Ou seja, é uma forma que o 

Estado tem de recompensar pelo possível mal causado a uma pessoa, ou 

sociedade. Neste sentido, essa teoria está ligada à punição do condenado 

e à retribuição do mal causado, em outras palavras, pune-se o condenado 

pelo mal causado. 

 Já a Teoria Relativa ou Preventiva trabalha com a ideia de 

prevenção e ressocialização. Assim, ela visa a prevenção de novas 

infrações, buscando coibir outras condutas criminosas. Assim, a mesma 

se preocupa com a prevenção de novos delitos e em garantir que os 

mesmos não voltem a se repetir. 

 A Teoria Mista ou Unificadora se refere tanto como uma forma 

de prevenir novas infrações, quanto uma retribuição ao condenado pela 

realização de um delito. Assim, essa Teoria se pauta em duas premissas: 

respeito à dignidade humana e respeito à segurança da sociedade. 

Com a Lei de Execução Penal o preso passa a ser um sujeito de 

direitos, mas até que ponto esses direitos estão sendo garantidos e 

assegurados? Ele passa a ser um sujeito de direitos e um sujeito de 

desejos? Não estou negando o passo importante que foi dado no que se 

refere à garantida de direitos da pessoa privada de liberdade, apenas me 

questiono se esses direitos estão sendo de fato assegurados e garantidos. 

A LEP, em seus artigos, aponta recompensas para os sujeitos 

em situação de cárcere. Essas recompensas são cedidas aos sujeitos 

considerados com “bom comportamento”, ou seja, os comportamentos 

esperados pelo Estado. Neste sentido, como elucidam Martins; Prado, 
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Filho (2012), essas práticas são consideradas reeducativas, em 

consonância com o discurso criminológico positivista, que se pauta na 

ideia de responsabilidade e culpabilização do sujeito no nível individual. 

É notável que o princípio da humanidade foi um passo 

importante no que tange a essas garantias, que começou a firmar-se no 

primeiro quartel do século XX. O preso passa a ser considerado um 

sujeito, não mais um mero objeto do sistema penal. Embora ainda 

possamos refletir criticamente e perceber que o preso ainda é um mero 

objeto do sistema penal.  

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, foram 

inseridos no art. 5º garantias para a pessoa presa. Dentre elas estão: 

 

III - ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante; 

XLVIII - a pena será cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas condições 

para que possam permanecer com seus filhos 

durante o período de amamentação; 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal;   

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito 

ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, 

entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada 

pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela 



mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança; 

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre 

que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

 

Assim, é direito de todos os cidadãos, ainda que tenham 

cometido algum delito, serem tratados com dignidade e respeito. Cabe 

salientar que além dessas garantias, existem outras, decorrentes de 

Tratados Internacionais. 

A partir do momento que esses direitos não são garantidos ou 

assegurados, todos perdem com isso - por um lado o preso, tendo seus 

direitos violados, e, por outro, a sociedade que vê a taxa de reincidência 

aumentar ano após ano. Neste sentido, nota-se que a reincidência é um 

fator que precisa ser levado em conta quando discutimos sobre as prisões, 

já que ela é um indicador de que algo não está caminhando como deveria.  

A LEP em seu artigo 10º cita que “a assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 

retorno à convivência em sociedade”. Porém, nota-se que o Estado não 

está fazendo o seu papel no que se refere à lei, apenas fazendo com que a 

prisão seja um depósito de pessoas que sairão de lá sem nenhuma garantia 

e, quiçá, pior do que entraram.  

Neste viés, como salienta Foucault (1987) “as prisões não 

diminuem a taxa de criminalidade pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou 

transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece 

estável, ou ainda pior, aumenta.” (FOUCAULT, 1987, p.234) 

Assim, podemos verificar que as prisões no Brasil se 

encontram, de certo modo, falidas, pois elas não estão cumprindo com seu 

papel fundamental – a ressocialização. Elas estão se tornando depósitos 
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de pessoas, que acabam por reproduzir a violência no dia a dia prisional. 

Cabe salientar que o sistema prisional é seletivo, onde a população menos 

favorecida ocupa a maior parcela dessa massa prisional, ponto que Baratta 

(2002) discute sobre a seletividade do sistema penal.  

Ao falar em seletividade do sistema penal, também precisamos 

falar sobre essa intersecionalidade. O termo intersecionalidade, refere-se 

ao estudo de temas como opressão, dominação, racismo, discriminação e 

intolerância, que as mais variadas camadas da população sofrem e que 

muitas vezes, são segregadas da sociedade. Cabe salientar que esse 

conceito foi criado pela advogada feminista Kimberlé Williams 

Crenshaw. Assim, a partir desse conceito de intersecionalidade, podemos 

compreender como essas injustiças e desigualdades sociais acontecem no 

meio prisional.  

A interseccionalidade é uma conceituação do 

problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou 

mais eixos da subordinação. Ela trata 

especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros 

sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de 

mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além 

disso, a interseccionalidade trata da forma como 

ações e políticas específicas geram opressões que 

fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 

dinâmicos ou ativos do desempoderamento 

(CRENSHAW 2002). 

 

Crenshaw (2002) explica que existem as mais variadas formas de 

discriminação, racismo e invisibilidade, e que muitas pessoas, sejam elas 



negras, mulheres, pobres, passam, ao longo da vida. A intersecionalidade 

vem falar como os diferentes tipos de discriminação interagem 

simultaneamente. Somado a tudo isso, podemos refletir como essa 

seletividade do sistema penal ocorre no nosso meio social. Neste contexto, 

podemos pensar na discriminação com mulheres-negras-pobres, homens-

negros-pobres que estão presos, enquanto podemos perceber que os 

“crimes de colarinho branco” continuam impunes no Brasil. 

O trabalho desenvolvido por Judith Butler em sua obra Quadros 

de Guerra Butler (2015) nos ajuda a pensar e a refletir sobre o porquê de 

algumas vidas serem mais visíveis que outras. Assim, lanço um 

questionamento: o que faz com que algumas vidas tenham mais valor do 

que outras? Como isso é construído no nosso meio social? 

Butler (2015) explica sobre essa normatividade que nos atravessa 

enquanto sujeitos e como somos constituídos através das normas. Neste 

sentido, essa normatividade é que nos guia no sentido de temer os 

“pretos”, “pobres”, “favelados”, “usuários de drogas”, o “louco”. Com 

isso, esses sistemas normativos vão nos guiar e determinar que uma vida 

“tem mais valor” que a outra, ou seja, se a vida segue as normas existentes. 

Existe sim um reconhecimento, caso contrário, essa vida é segregada, 

marginalizada e sofre inúmeras sanções.  

Butler (2015) propõe que nos questionemos a respeito do 

“enquadramento”, ou seja, dessa moldura que se coloca no “louco”, 

“detento”, “negro”, “pobre” e outros rótulos existentes e fixados em nossa 

sociedade, já que existem inúmeros fatores extrínsecos. Precisamos 

romper com esses enquadramentos, precisamos muitas vezes nos indagar 

e nos indignar frente a esses rótulos que segregam, marginalizam e trazem 

prejuízos à vida dessas pessoas que não são valorizadas como tal. 
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Ao falar sobre prisões também estamos falando das pessoas 

“marginalizadas”, rotuladas e esquecidas. Neste sentido, faz-se 

necessário compreender como a prisão afeta a vida desses sujeitos. A 

superlotação do sistema carcerário é um tema discutido frequentemente, 

mas não é criando mais prisões que a criminalidade poderá diminuir. Falar 

sobre as prisões e como elas afetam a subjetividade do detento é contribuir 

para a compreensão de um tema que persiste em nosso meio social.  

Ao discorrer sobre a prisão e sobre como ela afeta na vida das 

pessoas encarceradas, precisamos falar nos aspectos de saúde específicos 

desse contexto. É preciso pensar no conceito de saúde da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde (1986), que entende que a “saúde é resultante das 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e 

acesso a serviços de saúde.” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE, 1986, p. 4) 

Se pensarmos que esse direito à saúde é respaldado pelo Estado, 

como essas garantias estão sendo exercidas? Por que não existem 

condições dignas nas prisões brasileiras? Por que não se tem acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde nas prisões? Sim, a prisão brasileira está exercendo 

seu papel, que muitas vezes é invisível para muitas pessoas: a segregação 

e a exclusão. 

A LEP assegura no título II, capítulo II, art. 14, “atenção à 

saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, deve 

compreender atendimento médico, farmacêutico e odontológico; e 

quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover tal 



assistência, esta será prestada em outro local, mediante autorização da 

direção da instituição”. Diante disso, questiono-me: Por que cada vez 

mais as taxas de tuberculose estão aumentando nas prisões brasileiras? E 

no que se refere aos dados não publicados, por que os suicídios nas prisões 

são escondidos, por exemplo? 

Algumas doenças são comumente observadas nas prisões: 

tuberculose, infecção pelo Vírus da Hepatite B (VHB), sofrimento 

psíquico, bem como o elevado o risco de contaminação com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Assim, é primordial falar em saúde na 

prisão, tendo em vista que a prisão, por ter caráter institucional, faz com 

que as pessoas que ali estão submetidas deixem de ser vistas como 

indivíduos e passam a ser vistas sob o prisma do crime que cometeram. O 

sujeito passa a se moldar e sua constituição da subjetividade passa por um 

novo eu, um eu institucionalizado, que segue normas e sofre com sua 

despersonalização.   

As condições de vida e saúde nas prisões precisam ser 

discutidas e refletidas, já que, embora se tenha garantias no que se refere 

à legislação, essas garantias não estão sendo exercidas - tendo em vista as 

precárias condições de confinamento que os presos se encontram, 

condições insalubres e desumanas. A AIDS pode ser um fator de risco 

para o desenvolvimento da tuberculose, assim como a tuberculose pode 

ser transmitida em larga escala, tendo em vista a superlotação nas celas, 

a pouca ventilação e condições sanitárias adversas. 

Em 2003, foi instituído o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário (PNSSP), este que segue os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), cujo objetivo é promover atenção integral à população 

confinada em unidades prisionais masculinas e femininas, inclusive nas 
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psiquiátricas. Tem como objetivos: prestar assistência integral resolutiva, 

contínua e de boa qualidade às necessidades de saúde da população 

penitenciária; contribuir para o controle e/ou redução dos agravos mais 

frequentes que acometem a população penitenciária. É inegável a 

importância do PNSSP, tendo em vista que é uma política de saúde 

específica para população carcerária, mas não podemos deixar que essa 

população específica seja esquecida e segregada dos direitos à saúde. 

Um exemplo que foge aos modelos prisionais do Brasil é 

uma prisão situada na Noruega. Halden é conhecida como modelo de 

reabilitação de pessoas que cometeram algum delito. Para alguns, Halden 

é uma utopia no que se refere ao tratamento de presos, mas dados mostram 

que a taxa de reincidência na Noruega é a mais baixa do mundo, sendo de 

20%. Evidencia-se que o sistema carcerário da Noruega aposta na 

recuperação e ressocialização do preso ao invés da punição, diferentemente 

da lógica do sistema carcerário do Brasil. 

Faz-se necessário romper com discursos estigmatizantes e 

individualizantes, que apenas reproduzem práticas normatizadoras e 

coercitivas. A lógica do sistema carcerário brasileiro é de punição e 

penalização; não acolhe as vidas dentro da prisão, mas exerce práticas que 

degradam a vida dessas pessoas, produzindo doenças e sofrimento 

psíquico. 

Observa-se que a saúde dos detentos também é um tema latente 

e que precisa ser cada vez mais estudado, já que é uma questão de saúde 

pública. Neste viés, pesquisar e fomentar o conhecimento, no que se 

refere às estratégias e ferramentas utilizadas para o cuidado dessas 



pessoas, se mostra também relevante à saúde física e psíquica dessa 

população específica. 

 

3.2  SUBJETIVIDADE E CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

 

“Existem momentos na vida da gente, em que as 

palavras perdem o sentido ou parecem inúteis e, 

por mais que a gente pense numa forma de 

empregá-las, elas parecem não servir. Então a 

gente não diz, apenas sente.”  (FREUD, Sigmund) 

 

 

Segundo o dicionário Aurélio5, subjetividade é o caráter do que 

é subjetivo; adj. Que diz respeito ao sujeito. / Que se passa no íntimo do 

sujeito pensante (por opos. a objetivo, que diz respeito ao objeto pensado). 

/ Que varia de acordo com o julgamento, os sentimentos, os hábitos etc. 

de cada um; individual. 

De acordo com Bock (2001) 

 

[...] o fenômeno psicológico deve ser entendido 

como construção no nível individual do mundo 

simbólico que é social. O fenômeno deve ser visto 

como subjetividade, concebida como algo que se 

constitui na relação com o mundo material e social, 

mundo este que só existe pela atividade humana. 

Subjetividade e objetividade se constituem uma à 

outra sem se confundir. A linguagem é mediação 

para a internalização da objetividade, permitindo a 

construção de sentidos pessoais que constituem a 

subjetividade. O mundo psicológico é um mundo 

em relação dialética com o mundo social. Conhecer 

                                            
5 Fonte: https://www.dicio.com.br/subjetividade/ 
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o fenômeno psicológico significa conhecer a 

expressão subjetiva de um mundo objetivo/coletivo; 

um fenômeno que se constitui em um processo de 

conversão do social em individual; de construção 

interna dos elementos e atividades do mundo 

externo. Conhecê-lo desta forma significa retirá-lo 

de um campo abstrato e idealista e dar a ele uma 

base material vigorosa. (BOCK, 2001, p.23) 

 

 Entender a constituição do sujeito é perceber que existem 

diversas perspectivas teóricas que permeiam esse conceito. Neste sentido, 

um dos autores que nos ajudam a pensar a constituição do sujeito é 

Vygotsky. A teoria deste autor é pautada no materialismo dialético e 

entende o ser humano como um sujeito social, bem como entende o 

sujeito e a subjetividade como constituídos e constituintes nas e pelas 

relações sociais. 

 Vygotsky elaborou a teoria sócio-histórica entre o período de 

1928 a 1932. No que concerne à constituição do sujeito e da subjetividade, 

optou-se por realizar algumas reflexões a respeito dessas duas temáticas 

sob a perspectiva de Vygotsky. O autor trabalha com a noção social da 

consciência, bem como a importância da linguagem enquanto constituinte 

da consciência. 

 O Eu, para Vygotsky (1993), constrói-se na relação com o Outro. 

A linguagem vai desempenhar a função de contato social, ou seja, a 

linguagem é um signo que se refere às normas sociais e às regras 

convencionais. Neste viés, é através do contato com o outro que a pessoa 

se constituirá. Assim, é a partir do Outro que temos consciência de nós e 

vice-versa. 



 É a partir da consciência, na teoria de Vygotsky (1996), que a 

pessoa vai refletir sobre sua vida. No processo de constituição do sujeito, 

as atividades humanas são operacionalizadas ao longo do 

desenvolvimento pelos signos. Os signos referem-se aos meios de 

comunicação e funções psicológicas superiores (atenção voluntária, 

percepção, a memória e o pensamento). 

 A mediação é um pressuposto básico para se compreender a 

teoria vygotskiana. Entende que a mediação é um processo que permite a 

relação entre as pessoas, assim, ela ocorre através dos signos, da palavra 

e dos instrumentos de mediação, não apenas na presença física de alguém.  

 Para Vygotsky (1993), o sujeito precisa do reconhecimento do 

outro para se constituir enquanto sujeito, em um processo de relação 

dialética. Deste modo, o sujeito é constituído e constituinte nas e pelas 

relações sociais. 

De acordo com Vygotsky (1991) a constituição do sujeito passa 

pelo significado que o outro dá às ações que o sujeito estabelece, sendo 

que o significado que o outro dá a essas ações é produto de todo um 

processo histórico e cultural. Neste viés, como podemos observar, a 

subjetividade do indivíduo é construída nas relações dos indivíduos entre 

si, constituindo uma relação dialética. 

Para a teoria histórico-cultural, a subjetividade é formada na 

relação do sujeito com o outro, processo mediado pela linguagem e pelo 

contexto histórico-cultural. Segundo Prado, Filho; Martins, S. (2007) a 

questão da subjetividade surge, no contexto filosófico das preocupações 

epistemológicas quanto à produção do conhecimento, de forma negativa: 

como aquilo que precisa ser neutralizado e superado para se ter acesso a 

uma verdade objetiva. 
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Prado, Filho; Martins, S. (2007) explicam que a subjetividade, 

além de ser da ordem dos efeitos, é também da ordem da exterioridade, 

produzida em relações saber/poder e dos sujeitos consigo mesmos, 

quando estes se colocam como objetos para um trabalho sobre si. Segundo 

esses autores:  

 

[...] a subjetividade é resultado e efeito das relações 

de saber/poder e remete a sujeitos diversos que não 

o sujeito universal da razão, da cognição, ou da 

consciência, nem sujeito autônomo, livre, ator ou 

agente. (PRADO FILHO; MARTINS, S., 2007.) 

 

 Bock, Furtado e Teixeira (1999) também trazem o conceito de 

subjetividade e entendem que por mais que a subjetividade seja 

individual, ela é construída a partir do social:  

A subjetividade é a síntese singular e individual 

que cada um de nós vai construindo conforme 

vamos nos desenvolvendo e vivenciando as 

experiências da vida social e cultural; é uma síntese 

que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos 

iguala, de outro lado, na medida em que os 

elementos que a constituem são experienciados no 

campo comum da objetividade social. Esta síntese 

– a subjetividade – é o mundo de ideais, 

significados e emoções construído internamente 

pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas 

vivências e de sua constituição biológica; é, 

também, fonte de suas manifestações afetivas e 

comportamentais (BOCK; FURTADO e 

TEIXEIRA, 1999, p. 23). 

 



 Acredito que não exista uma subjetividade, mas subjetividades 

que são construídas ao longo do tempo, através das relações sociais. Deste 

modo, amparada na teoria de Vygotsky, acredita-se que a subjetividade 

seja constituída tanto por fatores internos, quanto externos. Assim, o 

indivíduo se reconhece a partir do Outro e como ele estabelece suas 

relações sociais. 

 De acordo com Molon (2003, p.46) o sujeito e a subjetividade 

“são constituídos e constituintes na e pela relação social que acontece na 

e pela linguagem.” Neste posto, o sujeito se constrói pelo reconhecimento 

do Outro e pelo seu autoreconhecimento. A autora ainda salienta que a 

subjetividade não é algo cristalizado, ela é constituída e constituinte.  

[...] ela é processo que não se cristaliza, não se 

torna condição ne.m estado estático e nem existe 

como algo em si, abstrato, imutável. É 

permanentemente constituinte e constituída. Está 

na interface do psicológico e das relações sociais. 

(MOLON (2003, p. 119) 

 

 Vygotsky (1993) ressalta que o fundamento de todas as funções 

psicológicas superiores são as relações humanas; sua gênese é social. 

Deste modo, o indivíduo se constitui a partir do Outro, desenvolvendo-se 

em um específico contexto sócio-histórico-cultural.  

Nossa subjetividade, composta de valores, julgamentos e visões 

de mundo, está ligada diretamente à posição que ocupamos na 

sociedade. A subjetividade é, portanto, constituída por fatores internos e 

externos, onde a forma de o indivíduo se perceber está relacionada com o 

modo como os sujeitos estabelecem as relações sociais em um contexto 
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específico, decorrente de condições histórico-sociais (AITA e FACCI, 

2011). 

 Nota-se que na prisão a subjetividade não se refere apenas aos 

comportamentos aprendidos lá, mas também a forma de pensar, sentir e 

existir nesse contexto. Tudo isso vai constituindo e marcando o sujeito 

na sua subjetividade e na sua maneira de enxergar o mundo e o contexto 

no qual eles estão inseridos, que é a prisão. 

Outro autor que nos ajuda a tecer considerações a respeito das 

prisões é Foucault. Para Foucault os sujeitos são vistos de modo histórico 

e localizado. Neste sentido, existe conforme Foucault, uma multiplicidade 

de sujeitos, ou seja: de direito, das disciplinas, da norma, da moral, da 

sexualidade. Sendo que esses sujeitos são produzidos pelo conhecimento. 

(PRADO, FILHO; MARTINS, S., 2007).  

Se existe uma multiplicidade de sujeitos, existe uma 

multiplicidade de formas de existência, de modos históricos de ser. Neste 

viés, compreender as subjetividades, bem como elas se dão no contexto 

prisional, é de suma importância para entender como os detentos se 

constituem no contexto prisional. 

Segundo Foucault (2008) as relações de poder, sejam elas 

exercidas por: instituições, escolas e prisões, por exemplo, foram 

marcadas pela disciplina: “mas a disciplina traz consigo uma maneira 

específica de punir, que é apenas um modelo reduzido do tribunal” 

(FOUCAULT, 2008, p.149). Nota-se que é através da disciplina que as 

relações de poder se tornam mais facilmente observáveis, pois é por meio 

da disciplina que se estabelecem as relações de violência e dominação. 



 A subjetividade é uma produção social e, no que tange às prisões, 

seu objetivo é a criação de indivíduos normalizados, submissos e 

reconhecidos numa mesma identidade, ou seja, que seguem os padrões 

rígidos e estabelecidos pela instituição. Coexistem assim o opressor 

(instituição, Estado, sociedade) e o oprimido (detentos). Operando dentro 

da prisão a culpabilidade, a segregação e a perda da identidade. 

A segregação social traz prejuízos ao indivíduo, já que ele está 

isolado da sociedade, não é escutado e não pode expressar seus 

sentimentos frente à situação de estar em cárcere. Neste sentido, essa 

pesquisa visa entender a realidade desses sujeitos, a fim de compreender 

a constituição da subjetividade em contexto prisional. 

 

 

3.3 EFEITOS DA 

PRISIONIZAÇÃO/INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

“Um belo dia, o poder político para de caçar as 

bruxas e aí não existem mais bruxas... É a lei que 

cria o criminoso.” (Louk-Hulsman) 

 

Diante dos impasses de estar preso, o detento precisa se adaptar 

às condições prisionais, ou seja, à cultura prisional. Neste viés, quando o 

detento entra nesse “novo mundo”, ele perde a sua identidade e passa a 

ser uma figura anônima que cometeu dado crime. Para fazer parte desse 

novo mundo, o detento precisa seguir novas regras que lhe são impostas 

por parte da instituição, ou por parte dos próprios detentos. 

Estar em um novo mundo é ter que se adaptar, caso contrário o 

sujeito pode sofrer inúmeros tipos de violência, sejam físicos, 
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psicológicos e/ou simbólicos. No mundo prisional é comum, caso o preso 

não siga determinadas normas, ser morto por determinados grupos ou 

facções. 

Segundo Sá (1996), a rotina prisional se constitui de um 

conjunto de práticas suficientes para colocar em choque a estrutura de 

identidade do interno e delimitar o delineamento de uma nova identidade. 

Essa nova identidade é adquirida no contexto prisional, determinada seja 

por ordem da instituição, ou por grupos considerados de liderança por 

parte dos detentos. 

Goffman (1987, p.11) define a instituição total “como um local 

de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situações semelhantes, separados da sociedade mais ampla, por um 

período considerável de tempo, leva uma vida fechada e formalmente 

administrada.” O autor define cinco categorias de instituições totais: a) as 

criadas para cuidar de pessoas que são consideradas incapazes e 

inofensivas, tais como as casas de cegos, asilos para idosos, órfãos e 

indigentes; b) locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas 

incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça não 

intencional para a comunidade, como sanatórios para tuberculosos, 

hospitais para doentes mentais e leprosários; c) as criadas para proteger a 

comunidade contra ameaças e perigos intencionais, sem se importar muito 

com o bem-estar das pessoas segregadas, onde se inserem as cadeias, 

penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e campos de 

concentração; d) as erigidas com a intenção de realizar de um modo mais 

adequado alguma tarefa instrumental, tais como: quartéis, navios, escolas 

internas, campos de trabalho, colônias; e) os estabelecimentos destinados 



a servir de refúgio do mundo, que também podem servir como locais de 

instrução para religiosos, tais como: abadias, mosteiros, conventos e 

outros claustros.  

Goffman, ao analisar as instituições, percebeu que as prisões 

possuem técnicas disciplinares comuns às instituições totais. Thompson 

(1998, p. 36) ainda salienta que a prisão está organizada para manter e 

guardar um segmento social “submetido a um regime de controle total ou 

quase total.” Essas questões são observadas na arquitetura (muro, grades), 

isolamento desses prédios (prisões), e por pessoas que fazem a segurança 

(armamento); além de outros elementos ditos simbólicos, como revistas 

íntimas, controle de seus pertences e outros meios que acabam exercendo 

certa censura. 

Goffman (2001) explica que na instituição total o preso é visto 

como um ser passivo, que se submete ao sistema trajando determinadas 

vestimentas, seguindo critérios rigorosos impostos pela instituição 

carcerária, como: lazer, alimentação, horário para dormir e etc. Isso acaba 

acarretando consequências na formação do indivíduo, ou seja, na sua 

subjetividade. 

Nota-se que além de perder a liberdade, o preso é privado de 

seus bens pessoais, de coisas que ele fazia ou usava cotidianamente. Estar 

preso não é apenas perder a liberdade, estar preso é perder sua identidade; 

é ter que se moldar a um mundo hostil e violento. Neste sentido, perder a 

identidade é muitas vezes sucumbir, ao ponto de causar um desequilíbrio 

no que se refere a sua personalidade. 

Foucault discorre sobre as instituições totais, salientando que: 

 
A instituição total foi formada fora do aparelho 

judiciário, quando se elaboraram, por todo o corpo 



57 

 

social, os processos para repartir os indivíduos, 

fixá-los e distribuí-los espacialmente, classificá-

los, tirar deles o máximo de tempo e máximo de 

forças, treinar seus corpos, codificar seu 

comportamento contínuo, mantê-los numa 

visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um 

aparelho completo de observação, registro e 

notações, constituir sobre eles um saber que se 

acumula e se centraliza (FOUCAULT 2013, 

p.217). 
 

 Goffman (2001) explica que nas instituições totais todas as 

atividades diárias seguem uma regra rígida, onde as pessoas seguem 

rotinas comandadas por autoridades (agentes prisionais, por exemplo). 

Neste sentido, as pessoas que seguem as normas e rotinas não têm opinião 

ou voz dentro dessas instituições, elas estão subordinadas. Caso essas 

pessoas não sigam essas normas, elas sofrem sanções, humilhações, 

retaliações e outros dispositivos perversos.  

Essa institucionalização provoca alguns efeitos para o 

indivíduo: depressão, suicídio, degradações e humilhações. O detento é 

classificado pelo seu crime, e não por “João”. Assim, ocorre a 

despersonalização, que se refere à perda da identidade, ou seja, o detento 

acaba por modificar sua subjetividade para se moldar ao mundo prisional. 

Lembrando que, apesar das violências normativas deste contexto, cada 

pessoa encarcerada mantém a sua singularidade, conseguindo estabelecer 

alianças, parcerias e outras estratégias de sobrevivência no espaço. 

Para Goffman (2001), as mudanças nas crenças do indivíduo 

sobre si e dos outros em relação a ele dentro das instituições totais levam 

ao que ele chamou de “processo de mortificação do eu”. A mortificação 

do eu se refere à separação entre o preso e o mundo externo, que seria a 



perda de seu nome, sendo reconhecido pelo crime que ele cometeu. Outro 

exemplo é raspar o cabelo, obedecer a rotina diária imposta pela 

instituição, adaptar-se a uma rotina imposta a ele e não a uma rotina que 

seja do seu interesse. A perda não apenas da liberdade, mas do seu eu, e 

a perda da sua privacidade. 

Outro conceito que Goffman (2001) explica é o de aculturação, 

que pode ser entendida como um modo de se adaptar às normas impostas 

pelos próprios detentos, como: costumes, linguagem, a gíria, novos 

hábitos no comer, vestir-se. 

Como esclarece Thompson (1998) a “prisionização” 

corresponde à assimilação dos padrões vigentes da penitenciária, 

estabelecidos pelos internos que estão há mais tempo presos. É a partir da 

prisionização que as tradições, valores e atitudes impostos pela população 

carcerária são aprendidos e assimilados pelos reclusos, como uma forma 

natural de adaptação ou até mesmo de sobrevivência. Cabe lembrar que, 

muitas vezes, essas violências acabam se tornando naturais em tal meio 

e, portanto, invisíveis. 

O processo de prisionização vai agir de forma distinta para cada 

preso. Porém, todos, de alguma forma, serão afetados pela cultura 

prisional, justamente por estarem imersos nesta realidade. O preso precisa 

se adaptar ao novo mundo e acaba perdendo antigas referências que 

possuía fora da prisão. Ao entrar na prisão o preso perde sua autonomia, 

já que quem determina o que ele deve fazer e como deve fazer é a 

instituição. Neste sentido, todas essas perdas contribuem para a perda de 

identidade desse preso. 

Em nossa sociedade, ainda há uma visão de que se alguém foi 

condenado por algo, precisa pagar sua pena na prisão. Esta visão 
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retributiva, que é “ele mereceu estar preso”, acaba ofuscando a ideia de 

uma justiça restaurativa. A função da pena deve ser a garantia da ordem 

pública, entendida aqui como prevenção e ressocialização. Assim, a pena 

tem, em seu caráter, a garantia de que a pessoa não venha a cometer o 

delito novamente. 

Ao se adotar a ótica restaurativa, partimos da premissa de que 

o contexto é relevante para entendermos o que motivou tal 

comportamento. A reintegração desse indivíduo é primordial para que se 

possa pensar no futuro do mesmo, não o fixando num papel de criminoso, 

mas sim, cumprindo o dever de reintegrá-lo à sociedade, enxergando-o 

como sujeito de direitos. 

 



4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa se caracteriza como qualitativa, uma vez que 

“trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças e das atitudes” (MINAYO, 2009, p.21).  Teve caráter 

exploratório, já que seu objetivo foi compreender as vivências e impactos 

do encarceramento na vida de sujeitos encarcerados “Pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.” (GIL 1995, p. 

44-45). 

O trabalho pautou-se em um estudo descritivo, pautado na 

compreensão desses sujeitos, com intuito de descrever as atividades 

cotidianas dos detentos no contexto prisional; identificar de que forma 

ocorre o processo de institucionalização; compreender como o sistema 

prisional promove mudanças na vida dessas pessoas; e compreender quais 

são as estratégias que os mesmos encontram para lidar com a vida e suas 

relações no contexto prisional. 

Bardin (1977) explica que a análise temática é uma das formas 

que melhor se adequa às investigações qualitativas e se constitui de várias 

técnicas, buscando descrever o conteúdo emitido no processo de 

comunicação. A autora ainda salienta que a Análise de Conteúdo é “um 

conjunto de instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa 

constantemente e que se aplicam a discursos diversificados.” 

De acordo com Bardin (2011), existem três fases fundamentais 

para análise de conteúdo, compreendidas da seguinte forma: 1. pré-
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análise, que se refere à fase de organização, onde se tem procedimentos 

bem definidos e flexíveis, que se refere à leitura flutuante (primeiro 

contato com o material transcrito). Em seguida, são criadas categorias e 

os temas que são repetidos com frequência, são recortados para análise 

temática para o registro dos dados; 2. Exploração do material, nessa fase, 

são escolhidas as unidades de codificação (escolha de categoria – 

características comuns). Neste passo, foram criadas colunas para uma 

maior visualização das falas.  Cabe salientar, que as categorias foram 

criadas a posteriori, ou seja, após a coleta dos dados e foi preservada a 

fala dos participantes na íntegra; 3. Tratamento dos resultados, que refere 

à interpretação dos mesmos, tornando-os significativos. Cabe evidenciar, 

que ao interpretar os resultados, a autora voltou algumas vezes para o 

referencial teórico e foi incorporando mais dados à pesquisa e à própria 

análise dos dados. 

Assim, a análise das entrevistas foi dividida nos seguintes 

temas: Da liberdade ao cárcere; Rotina e adaptação (o camaleão); O 

sistema; Prisão, escola do crime; Facção; Mundo do tráfico; Não sou 

bandido (não sou criminoso); Saúde na prisão; Oportunidade; Trabalho; 

Mudanças com (na prisão); Perdas e ganhos com a prisão; Ser reincidente; 

Presídio de Florianópolis e Relação com o mundo de fora (a importância 

da família). 

 

Abaixo segue a figura, para maior visualização dos 

procedimentos adotados: 

 



 

 

Figura: Ferreira, Nádia de Melo (2018) 

 

Assim, a partir da “leitura flutuante” foi possível que a autora 

pudesse tecer impressões iniciais acerca das entrevistas transcritas. Na 

fase de exploração do material, procedeu-se o recorte das falas, buscando 

criar categorias que se repetissem na fala dos participantes, ou seja, a 

criação de categorias temáticas. Para a fase de tratamento e interpretação 

dos resultados, procedeu-se da seguinte forma: “O analista, tendo à sua 

disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências 

e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou que 

digam respeito a outras descobertas inesperadas”. (BARDIN, 1977, p. 

101). Neste sentido, recorreu-se à análise de conteúdo, pois a mesma 

permite que o pesquisador proponha inferências e interpretações no que 

concerne à pesquisa propriamente dita.  

 

1. Análise de 
conteúdo

4. Tratamento dos 
dados e 

interpretação

3. Exploração do 
material"categoria 

temática"

2. Pré análise

"leitura flutuante"
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4.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, 

elaborou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

B) com todos os cuidados, para que não ocorresse qualquer prejuízo para 

integridade física, moral e psicológica dos participantes. O roteiro das 

entrevistas encontra-se no (APÊNDICE A). Também foi elaborado o 

Termo de autorização para gravação da entrevista. (ANEXO A). 

A direção do Presídio de Florianópolis autorizou a pesquisa, 

sendo que o Termo de Ciência e Concordância das Instituições (ANEXO 

B) encontra-se assinado pelo diretor do presídio masculino de 

Florianópolis – SC. Cabe frisar que os participantes não receberam 

qualquer tipo de pagamento, bem como não tiveram nenhum custo ao 

participar da pesquisa. 

A pesquisa está em consonância com a Resolução n. 466/12 do 

CNS, sendo aprovado pelo CPE, com CAAE - Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (71410617.8.0000.0121) e número 

do parecer: 2.308.466 

Espera-se que essa pesquisa contribua com informações 

importantes que possam acrescentar elementos relevantes à literatura, 

pesquisa e sociedade.  

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/cep/caae.cfm?VCOD=405721
http://portal2.saude.gov.br/sisnep/cep/caae.cfm?VCOD=405721


A coleta de dados ocorreu no Presídio masculino de Santa 

Catarina. De acordo com Minayo (2009), a pesquisa de campo visa uma 

aproximação da pesquisadora com a realidade sobre a qual formulou uma 

pergunta. 

Utilizou-se a técnica de entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE A). No que se refere à técnica de entrevista semiestruturada, 

optou-se por iniciar com perguntas norteadoras, tendo em vista que ela 

propicia uma abertura ao diálogo, funcionando de guia para as perguntas 

subsequentes. Cabe enfatizar que as entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra. 

A pesquisadora adotou alguns procedimentos para a realização 

da pesquisa: 1. Conversa informal, onde a pesquisadora apontou o seu 

lugar de fala (percurso acadêmico, motivações para fazer a pesquisa e 

situou os participantes da pesquisa), ou seja, uma conversa para “quebrar 

o gelo”; 2. A pesquisadora leu o TCLE para os participantes e explicou 

todos os itens. Apenas com o aceite dos participantes, a mesma iniciou a 

entrevista propriamente dita.  

Foi utilizado um gravador a fim de obter mais fidedignidade 

das falas dos participantes. Após cada entrevista, a pesquisadora 

transcreveu as entrevistas para melhor organização e tratamento dos 

dados.  

Ao investigar a subjetividade no contexto prisional, a 

pesquisadora partiu das experiências vivenciadas dos sujeitos da pesquisa 

e obteve as descrições desses sujeitos no que se refere às suas 

experiências, que são consideradas dentro de um discurso significativo 

para compreensão do fenômeno estudado.  



65 

 

Corroborando com o pensamento de Donzelli (1988), quando o 

mesmo destaca que o ser possui uma vivência de consciência única e 

singular, buscou-se compreender como cada detendo percebe a sua 

realidade na prisão. Só podemos compreender a realidade de determinado 

fenômeno ouvindo o que cada sujeito experiência de sua realidade. Se o 

detento pode falar? Acredito que sim, mas não são todas as pessoas que 

querem escutá-los e (ou) entendê-los. 

 

  

      4.4 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A estrutura física do Presídio Masculino de Florianópolis é 

composta por um prédio retangular, dividido em cinco galerias, além de 

três pátios para o banho de sol. Galeria A e D (convívio – normal); B e C 

(crimes sexuais); E (seguro). 

Para a realização das entrevistas, o diretor do Presídio 

disponibilizou uma sala, garantindo que a pesquisadora realizasse as 

entrevistas com todos os cuidados éticos. As entrevistas foram realizadas 

em três dias, sendo que no primeiro dia as três primeiras entrevistas foram 

realizadas na sala do diretor, tendo em vista que a sala que seria ocupada 

estava sendo utilizada por um advogado. Nos outros dias, as entrevistas 

foram realizadas na sala utilizada por advogados. 

A sala obedecia aos cuidados éticos, sendo que as pessoas que 

trabalhavam no presídio sabiam sobre a realização da pesquisa e por isso 

não poderiam interromper ou entrar na sala no momento das entrevistas. 

O chefe de segurança acompanhava os participantes até a sala, onde a 



pesquisadora já estava aguardando. A pesquisadora cumprimentou cada 

participante, pediu para que os mesmos sentassem em uma cadeira e 

ofereceu um copo de água. Foram entrevistados o total de 8 (oito) homens 

que estão apenados. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS 

A seguir, serão descritos os procedimentos adotados quanto ao 

contato com os participantes, bem como os critérios de seleção dos 

participantes, coleta e registro dos dados. 

 

4.5.1 Seleção dos participantes 

 

O chefe de segurança combinou com a pesquisadora que ele 

selecionaria os 08 (oito) detentos, tendo em vista questões relativas à 

segurança. O mesmo explicou que optaria por separar oito detentos que 

poderiam contribuir para pesquisa, no sentido de vivência.  

Após a escolha desses participantes, a pesquisadora explicou os 

objetivos da pesquisa e perguntou se os mesmos tinham interesse em 

participar. Foram explicadas as questões referentes ao sigilo e anonimato. 

Foram incluídos como participantes da pesquisa 05 (cinco) reincidentes e 

03 (três) que cumprem pena pela primeira vez, por acreditar que são dois 

mundos distintos - o mundo de quem já cumpriu pena e retornou à prisão; 

e o mundo de quem entrou no sistema carcerário pela primeira vez. 

A partir do primeiro contato com os participantes, foi possível 

perceber a diferença entre estar preso pela primeira vez e retornar ao 

sistema carcerário. Os participantes reincidentes mostraram um misto de 
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sentimentos: um conhecimento do que iriam enfrentar na prisão, raiva por 

terem cometido novamente algum delito e acreditarem que haviam saído 

“mais espertos.” 

A escolha por reincidentes se deu pelo fato de propiciar 

compreender como é para estes voltar a ser preso, como também para 

alguém que é condenado pela primeira vez. Tais informações contribuem 

para compreender como a subjetividade se dá no contexto prisional. 

Entrelaçando com a ideia de se pesquisar homens reincidentes 

e réus primários, é importante destacar que as pessoas vivenciam o seu 

dia a dia de formas diferentes, a partir de experiências distintas, o que faz 

com que as experiências subjetivas não sejam iguais para todos os 

indivíduos. 

 

4.5.1.1 Critérios de inclusão 

 

✓ Detentos reincidentes; 

✓ Detentos condenados pela primeira vez (réu primário); 

✓  Homens 

 

4.5.1.2 Critérios de exclusão 

✓ Mulheres 

✓ Homens não condenados 



 

4.5.2 Contato com os participantes 

 

No dia marcado para entrevista, foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, este foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da UFSC (CEPSH - UFSC). A pesquisadora explicou os objetivos 

da pesquisa e destacou aspectos relevantes do TCLE, como: entrevistado 

não é obrigado a responder todas as perguntas e poderá desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento (antes, durante ou depois de 

já ter aceitado participar dela ou de já ter feito a entrevista), sem ser 

prejudicado por isso. Os dados serão sigilosos, caso o participante tenha 

alguma dúvida, poderá pedir informações sobre a pesquisa à pesquisadora 

e todos os seus dados de identificação serão mantidos em sigilo e a 

identidade do participante não será revelada em momento algum. 

 

4.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise foi feita a partir da organização sistemática das falas, 

onde a pesquisadora separou cada entrevista por sujeitos, buscando assim 

apreender o significado que cada participante deu ao que foi perguntado. 

Após essa etapa, as falas foram agrupadas de acordo com as categorias 

temáticas, facilitando assim a apreensão global do texto. 

Durante a realização do processo de descrição das falas, foi 

extraído o que os entrevistados pensavam em relação às perguntas 

realizadas e qual a experiência de vida de cada sujeito. Tendo em vista 

esse princípio, a análise privilegiou o que nas falas dos participantes 

http://cep.ufsc.br/
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mostrava-se em consonância com a subjetividade, aspectos relacionados 

à institucionalização, ou seja, o que e como ela influencia na subjetividade 

do preso. O olhar metodológico foi a partir do marco teórico e a análise a 

partir da análise de conteúdo. 

 

4.6.1 Sutilezas dos nomes 

 

 A pesquisadora optou por adotar nomes de árvores floríferas e 

frutíferas aos sujeitos de pesquisa, tendo em vista a simbologia. Acredita-

se que todos podem florir e mostrar sua beleza e crescimento, mesmo com 

as intempéries do tempo, do solo árido, da escassez de recursos e outros 

impedimentos. 

 Ao admirar a natureza, é possível observar que estas árvores têm 

suas belezas singulares, assim como cada entrevistado, que tem sua 

trajetória de vida, sua forma de enxergar e mundo e percebê-lo. Neste 

sentido, foram adotados os oito seguintes nomes de árvores floríferas e 

frutíferas: Ipê, Flamboyant, Aroeira, Jacarandá, Pitangueira, 

Jabuticabeira, Cambuci e Candelabro. 

Pensar na escolha desses nomes também é pensar em trazer um 

pouco de leveza para essa temática, já que a mesma é densa e, muitas 

vezes, as falas dessas pessoas ficaram marcadas no meu dia a dia, no 

modo de enxergar a vida e minhas lutas diárias. Assim, pensou-se em 

trazer certa leveza, já que poucos os enxergam na sua singularidade e 

subjetividade. 

Ipê morou por muitos anos na rua, por conta das constantes 

violências que sofria de sua vó. Ao contar sua história de vida, o mesmo 



explicou que sua vida foi toda dentro do sistema prisional, ou seja, ficou 

apenas um ano e onze meses na rua. Diz que entrou no mundo do crime 

quando tinha catorze anos com roubos e com dezoito anos por tráfico. 

Conta que se sente abandonado, pois não tem amigos na cadeia e sua 

família não vai visitá-lo. 

Flamboyant já é conhecido no mundo do crime por assaltar banco 

e cometer homicídio. Diz que, na sua época, a pessoa tinha que conquistar 

seu espaço (na cadeia) à força para ser respeitado. Ao contrário de Ipê, 

Flamboyant sempre teve o apoio da sua família. Foi casado por dezoito 

anos e não pode acompanhar todo crescimento e desenvolvimento de seus 

filhos.  

Aroeira é réu primário, foi condenado por doze anos e está há 

cinco anos preso. Diz que a maior perda na prisão é a sentimental, já que 

acabou machucando sua família e a família da menina cujo 

relacionamento ocasionou sua sentença. Conta que se envolveu com uma 

menina que tinha catorze anos (hoje ela tem dezenove anos). Não se 

considera pedófilo, já que mantinha uma relação com a menina, mas o pai 

dela descobriu e o denunciou. Afirma que gostaria de pedir perdão para a 

família da menina. Diz que a prisão o ajudou a dar mais valor às pequenas 

coisas e a sua família que o visita com frequência. 

Jacarandá é réu primário e está há nove anos preso, sendo que 

está há sete anos no presídio de Florianópolis. Foi condenado por matar 

sua namorada e um amigo dela. Sua motivação foi passional; explicou 

que a namorada o provocou dizendo que o amigo dela era seu amante. 

Diz que não queria ter cometido o crime e se arrepende. Quando foi preso, 

sua filha tinha quinze anos. Explica que sua esposa faleceu em um 

acidente de carro e teve que cuidar sozinho dos filhos.  
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Pitangueira é reincidente e está há quatro anos preso no Presídio 

Masculino de Florianópolis. Diz que começou no mundo do crime aos 

dezesseis anos para manter o padrão de vida alto. Tem passagem nas 

seguintes prisões: São Pedro de Alcântara e Penitenciária; já foi preso por 

assalto e furto e hoje responde por crime sexual infantil (condenado há 10 

anos). Conta que por já ser da vida do crime, responder por esse crime 

não foi tão difícil, pois ele tinha uma explicação; o mesmo conta que se 

envolveu com a menina e não a forçou (estupro), mas conta que mesmo 

assim, o fato de ter isso na ficha criminal já é um “peso.” 

Jabuticabeira está preso pela terceira vez e está há um total de 

doze anos no sistema prisional. Conta que sua primeira prisão foi aos 

vinte e três anos; explica que a primeira vez ficou dois anos preso, a 

segunda nove anos e agora está há dois e meio. Tem passagem por três 

assaltos e tráfico. Comenta que as amizades acabaram o influenciando. 

Afirma que o começo é por um crime pequeno, mas se aprende a fazer 

coisas maiores. Quando foi preso, sua esposa o abandonou, o que o 

revoltou ainda mais, pois não teve o suporte dela. 

Cambuci é reincidente e foi condenado por tráfico. Conta que foi 

preso pela primeira vez aos 19 anos. Sempre teve o apoio da família e 

explica que foi o único que optou pelo tráfico, já que queria manter um 

padrão de vida alto. 

Candelabro é réu primário e foi condenado há vinte e dois anos 

por homicídio e está há três anos preso. Explica que resolveu se entregar 

e foi a júri popular. Sua mãe e esposa sempre vão visitá-lo. Diz que não é 

ladrão ou bandido, foi uma fatalidade que aconteceu.  

 



Nome Idade Estado Crime 

Ipê 50 anos SC  Tráfico 

Flamboyant 53 anos SC Homicídio e 

assalto a banco 

Aroeira 43 anos SC Crime sexual 

infantil 

Jacarandá 58 anos SC Homicídio 

Pitangueira 35 anos SC Crime sexual 

infantil 

Jabuticabeira 36 anos RS Assalto e 

tráfico 

Cambuci  24 anos SC Tráfico 

Candelabro 34 anos  PR Homicídio 
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5.ANÁLISE  

Embora no início das entrevistas não se tenha pensado em 

adentrar diretamente à categoria do crime cometido por cada um, durante 

o decorrer dos diálogos os sujeitos acabaram se referindo ao crime, uma 

vez que, para eles, o crime faz diferença dentro da cadeia. Assim, os 

entrevistados se identificavam de acordo com o número dos artigos do 

Código Penal. Essa identificação é usual dentro do próprio mundo 

prisional, já que eles se reconhecem a partir do crime que lhes foi 

imputado, o que os caracteriza como institucionalizados. 

 Após a transcrição das entrevistas, foi realizada uma leitura 

prévia das entrevistas, sem o intuito de interpretar ou ajuizar o que estava 

ali relatado. Após essa leitura prévia, a pesquisadora elencou alguns 

pontos que se repetiam da fala dos entrevistados. 

Ressaltados alguns pontos, foi adotada a metodologia de corte 

das falas e colagem em uma cartolina, para que se pudesse ligar as falas 

e apreender pontos de conexão e diferenciação entre as falas, para 

posterior análise e discussão dos resultados. 

 Ao caracterizar a prisão na perspectiva do preso, podemos fazer 

um contraponto com as ideias de Spivak (2010) com sua obra “Pode o 

subalterno falar.” A autora traz uma reflexão de como o poder opera. O 

conceito de subalterno, para essa autora, corresponde “às camadas mais 

baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos 

mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se 

tornarem membros plenos no estrato social dominante” (p.12). 



A autora explica que a ideia de subalterno está mais ligada ao 

gênero feminino, mas também podemos fazer um contraponto com as 

pessoas que estão em situação de cárcere, que têm seus direitos negados, 

que não são permitidas a falar, expressar-se e a serem pessoas de direitos. 

Apenas estão reproduzindo a violência que sofrem e se sentindo cada vez 

mais impotentes diante do caos que é o sistema carcerário. 

Spivak (2010) salienta a violência epistêmica, que se refere à 

ideia de silenciar o subalterno, impedindo-o de qualquer tipo de 

representação. É o que acontece na prisão, onde o detento precisa cumprir 

regras e, caso venha a questionar tal regra, o mesmo é silenciado, seja 

verbalmente, fisicamente ou psicologicamente. Assim, ao preso é retirado 

qualquer tipo de representação, a fim de silenciá-lo. 

 

 

5.1 DA LIBERDADE AO CÁRCERE 

 

“Após a morte, a prisão é o exercício 

mais severo do poder que o Estado tem 

disponível. Todos nós temos liberdade limitada de 

alguma forma, forçados a trabalhar para 

sobreviver, forçados a ser subordinados a nossos 

superiores, presos em classes ou salas de aula, os 

prisioneiros da família (...), mas, exceto para 

a pena de morte e torturas físicas, nada é tão 

extremo quanto às restrições, degradação e 

desenvolvimento do poder como prisão.” 

(CHRISTIE, Nils) 

 

Neste capítulo será abordado como foi para cada sujeito a 

experiência de estar preso. Foram ressaltadas particularidades na fala de 

cada participante, seja pelo fato de ser preso pela primeira vez, ou por já 

ter sido preso anteriormente. 
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Ao ser presa, a pessoa precisa deixar seus pertences pessoais para 

entrar no mundo prisional. Essa deterioração da identidade fica evidente 

na prisão, tendo em vista a institucionalização. Assim, a pessoa passa a 

trajar um determinado uniforme, cortar o cabelo de determinado jeito, 

seguir as regras tanto de horário, como de comportamento. 

A partir do momento que o preso perde sua identidade, ele forma 

uma nova identidade, que está ligada à cultura prisional. A cultura 

prisional está ligada às relações cotidianas dos detentos, que pode ser 

expressa na forma de falar (linguajar prisional), forma de andar e outros 

comportamentos desenvolvidos no espaço prisional. 

 Aroeira, ao falar de sua chegada no mundo prisional, relata as 

dificuldades encontradas ao adentrar no cárcere. O mesmo explica que 

para quem entra pela primeira vez, é mais difícil, pois não está 

acostumado ao mundo do crime. Por isso, buscou-se entender essas duas 

realidades: reincidentes e réu primários. 

 

“A chegada é sempre mais conturbada né, de 

chegar, o tratamento, claro que no começo ele é 

mais áspero, mais selvagem, podemos dizer assim. 

Depois você entra dentro de um presídio, do 

sistema, os presos também é um pouco mais 

selvagem. Mas depois você vai se adaptando, tanto 

com os agentes, como com os presos. Vai 

conhecendo, eles vão te conhecendo e as coisas vão 

acalmando mais. E no começo é isso, depois você 

chega: primeiro momento você fica meio 

assustado, você não sabe, eu que não sou...é, como 

eu posso dizer, não sou...agora eu tô como 

criminoso no caso, mas nunca participei do crime. 

É a primeira vez que venho preso, então nunca 

participei de crime algum, lá fora não era 

criminoso. Então, para nós que chega, que não é do 



ramo da criminalidade é mais difícil; de se adaptar, 

é mais difícil a convivência, né. O linguajar é outro, 

é diferente, então você acaba, até você entrar no 

ritmo, né, você acaba ficando um pouco meio 

perdido. Como te falei no início o ser humano vai 

se adaptando.” [Aroeira] 

 

“Eu me apavorei, quando eu vim preso eu tinha 

apanhado um monte. Eu fui ali para o estreito, para 

cadeia que tinha ali, fui mandado ficar pelado, 

máquina de choque, daí eu me apavorei. Só fui me 

revoltando com isso. Só pensava em me vingar de 

quem me colocou ali dentro. Só pensava, quando 

eu sair, tudo que eu passei, tu vai passar. Meu 

pensamento era só esse aí, revolta com quem me 

colocou ali dentro.” [Cambuci] 

“Olha...quando você entra numa cadeia, sempre 

tem um líder né. É o cara que manda tudo, tem o 

colchão no chão, ele: “tira, fala tira o chinelo, pode 

pisar aqui e agora tu me conta o teu BO”. Bem 

assim. “Conta tudo certinho, senão amanhã eu fico 

sabendo e se tu me mentir, a coisa fica feia para o 

teu lado.” Bem assim que o cara me falou, porque 

ele era o chefe dali, daqueles dezesseis que estavam 

ali embaixo. [...] as regras é do líder lá dentro. Cada 

cubículo tem um líder. E tem os regalias que 

mandam em todo mundo, daí. Tem quatro, cinco 

regalias, que mandam em todo mundo. Para pedir 

coisa para saúde, para pedir remédio, para pedir 

alguma coisa que tá incomodando. Daí tem uns 

cinco e seis que são os que mandam. [Jacarandá] 

 

 Ao entrar na prisão, a pessoa precisa informar ao “líder” por qual 

motivo foi preso e explicar como aconteceu, esse ritual faz parte das 

normas internas dos detentos. Outro dado mostrado refere-se ao 

sentimento de revolta, impotência e violência que essas pessoas são 

submetidas desde o momento em que o policial dá voz de prisão, até o 

momento em que chega à prisão. 
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 Na fala de Aroeira se pode compreender como esse tratamento 

funciona ao ingressar na prisão. O mesmo ainda explica sobre as 

dificuldades encontradas quando não se é do “ramo da criminalidade”, 

tendo em vista que não há o conhecimento do linguajar e costumes. 

Porém, uma coisa é certa: requer adaptação, caso contrário, não se 

sobrevive. 

 Esse ritual de entrada na prisão aparece na fala de Aroeira, por 

exemplo. Nota-se que, na maioria das falas, existe um medo que emerge 

por ter de manter a integridade física, ou seja, o medo de sofrer retaliações 

e violência, tanto no corpo, como na alma. Sobre a violência na “alma”, 

Flamboyant vai discorrer posteriormente. 

 Quando perguntado sobre esse tratamento ‘selvagem’ Aroeira 

ainda descreve: 

“É a forma de linguagem na verdade, a forma do 

tratamento é a linguagem. Eles usam uns termos 

pejorativo que você não tá acostumado, né. É 

aquilo que eu tô te falando, como você não é do 

crime...quando você é, já está acostumado com uns 

termos né. Mesmo quando não está na cadeia, preso, 

quem é do crime já está acostumado com alguns 

termos pejorativos, com algumas coisas que não é 

da convivência de quem não é preso, de quem não 

é do crime. No meu caso eu não era do crime, então 

não tava acostumado, ou com palavrões, ou termos 

pejorativos.” [Aroeira] 

 Aroeira ainda salienta que para quem está entrando nesse mundo 

pela primeira vez, é mais difícil, tanto no sentido de não ter um “nome” 

dentro da prisão, como quanto às ameaças sofridas e outros 



comportamentos sobre os quais não está habituado. O participante ainda 

comenta que, muitas vezes, os próprios presos perdem seus benefícios: 

“E outras coisas...e palavras que querem 

amedrontar as pessoas na chegada, entendeu. Pra 

ela chegar lá em cima e ficar amedrontada. Coisas 

que eles usam, que realmente não acontece. Que é 

falado no começo ‘vou fazer aquilo, vou fazer 

aquilo’ e na verdade, aqui não acontece; pode ser 

que em outra unidade aconteça, mas aqui nessa 

unidade não acontece. Pelo menos que eles falaram. 

Então sentir isso não é nada bom, nada bom, não é 

agradável. Você se sente oprimido, na verdade, na 

verdade você se sente oprimido no começo. Mas 

depois você acaba entendendo as coisas. Você 

acaba entendendo que por um lado, não só...é, os 

agentes prisionais às vezes, em algumas situações, 

você até compreende, entendeu. Em algumas 

situações você até compreende, porque o próprio 

preso, às vezes perde os benefícios que ele mesmo 

adquire. Às vezes ele consegue uns benefícios, mas 

às vezes ele mesmo perde os benefícios. Então eles 

usam os termos às vezes por isso, porque se você 

for dar realmente toda a liberdade, ou tá tudo certo, 

tá tudo bem, né...o preso é um ser que é folgado. 

‘Os agentes são isso, os agentes são aquilo’, mas às 

vezes o preso também é, né. A zona dele também é 

uma zona de guerra. Entendeu? Então ele acha, 

‘não o agente é um ser de guerra’, mas ele também 

é. Tá entendendo, então a coisa pega diferente. 

Então pra você que não tá acostumado, o preso tá 

acostumado. Aquele que já é reincidente, aquele 

que já é do crime. E quem não é, já é mais 

complicado.” [Aroeira] 

Aroeira se recorda da época em que estava na galeria e como foi 

difícil, já que, afirma ele, quando você entra na prisão, você não está 

habituado a conviver com pessoas não conhecidas: 
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“É mais hostil, claro, cada coisa que você faz é 

diferente daquela que tá habituado; e aquilo que ela 

faz é diferente daquilo que você tá habituado. Aí 

você não gosta, se irrita de conviver com qualquer 

pessoa, em qualquer ambiente não é fácil. Na 

cadeia, seja em qualquer lugar. Eu acho que não é 

fácil; claro que na cadeia é pior, porque você tá 

isolado né, você não tem para onde ir. Lá fora se 

você não quer falar com a pessoa você sai, né. Eu 

fiquei 1 ano e meio dentro da galeria; tive que me 

adaptar a cada pessoa, né. Depois eu fui regalia ali 

em cima também. Aí tudo que acontece na galeria, 

vem para o regalia resolver. Então de vez enquanto 

tinha que resolver algum problema. Sabe, várias 

questões pequenas, que aqui dentro é muito; é 

questão tão pequena que ali dentro é muito. ‘Ah o 

cara me esbarrou, derrubou meu pão no chão. Ah o 

cara pegou o pão com a mão que não lavou.’ Todas 

as questões pequenas, se tornam grande dentro da 

cadeia. Lá dentro tem que tomar banho quando 

levanta, por exemplo. Cada coisa que você faz tem 

que lavar a mão. Tem regras que são mais rígidas 

que lá fora. Se não cumpre, tem pessoas que fazem 

um alvoroço total. Você como regalia tem que 

resolver, tem que conversar, às vezes tem que 

trocar uma pessoa de barraco; e às vezes acaba 

dando uma briga e tal, mas você acaba tendo que 

resolver ali mesmo. Porque nem tudo você desce lá 

pra baixo como a gente chama – para o chefe de 

segurança ou diretor. Às vezes resolve por ali 

mesmo que é melhor. Então tenta resolver ali em 

cima mesmo, senão pode levar uma tranca. E é isso 

aí, fui me adaptando, fui me adaptando. Você que 

vive na regalia vira meio psicólogo [risos]. É 

verdade.” [Aroeira] 
  

 

 O “regalia” é um mediador na prisão, ou seja, ele resolve (ou 

tenta) questões e conflitos dentro das galerias, como também repassa os 

pedidos e solicitações para os agentes prisionais. Assim, o regalia media 



questões internas e, caso não tenha êxito, é repassado para o chefe de 

segurança, que pode aplicar sanções. Esse papel é conquistado por bom 

comportamento, ou seja, nos plantões dos agentes, os mesmos passam 

para o diretor e chefe de segurança como se sucedeu o plantão, é feita 

uma reunião e decidido quem está “apto” a ocupar o papel de regalia 

interno e externo. 

 A questão do isolamento também precisa ser entendida tanto no 

sentido de estar isolado, ou seja, em um lugar específico e não conseguir 

sair, quanto sobre os efeitos desse isolamento, que pode trazer prejuízos 

à subjetividade. Assim, o ambiente prisional impossibilita a criação de 

estratégias para manter o equilíbrio mental, psíquico e de saúde geral. 

Observa-se que alguns detentos precisam recorrer a medicamentos para 

minimizar tais sofrimentos. Sobre essa questão específica a autora 

trabalhará no capítulo: Saúde na prisão. 

Cambuci, ao lembrar-se do momento em que foi preso, comenta 

sobre as perdas que ele teve, bem como seu sofrimento: 

“Foi difícil, eu era costumado a sair todo dia. 

Fiquei trancado, quase três anos, deixei minha 

mulher, meu pai e minha mãe. É difícil, eu sofri um 

monte. Foi difícil, acostumado com a liberdade. 

Com essa comida ruim, comia do bom e do melhor.” 

[Cambici] 

  

Ferreira (2000) explica que o significado de prisão é: “prender 

alguém, o privar da liberdade”. Como podemos evidenciar na fala dos 

participantes, a prisão é um mundo de perdas, tanto materiais, quantos 

sentimentais e a perda da própria liberdade. O sujeito perde seu direito de 

ir e vir, de trajar a roupa que deseja, de comer a comida que gostaria, de 
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estar com algum ente querido e todas as perdas que decorrem de estar em 

uma instituição como a prisão. 

 Como exposto acima, Beccaria (1998) explica que o preso não 

perde apenas o direito de ir e vir, mas outras esferas que compõem a 

subjetividade da pessoa, incluindo o direito de se expressar, que 

geralmente é negado pelos agentes prisionais. Ao adentrar a qualquer 

ambiente desconhecido, o sujeito precisa se adaptar a uma nova realidade, 

como ocorre na prisão. Neste sentido, para sobreviver, é preciso se 

adaptar, como Cambuci comentou. 

 Candelabro explica como é a entrada na prisão e como funciona 

o tratamento e as regras dentro da cela. O mesmo comenta que a 

adaptação6 é necessária, para a própria sobrevivência: 

“Teve também, tipo um rito de passagem, os que 

chegam dormem no chão, entendeu. Tipo, tu tem 

que passar por um tempo, para ver os valores e vai 

melhorando, aqui funciona tudo assim. Aqui não 

chega na janela, até mesmo no chão, tem um 

processo que quem chegou por último do lado do 

‘boi’, boi é banheiro, entendeu...é o pior lugar que 

tem. Entendeu...eu no meu caso, eu ainda tive sorte, 

logo que cheguei fiquei na ‘capa, capa é grade. A 

capa tu tem que ter responsabilidade também, tem 

que tipo observar, por exemplo, ter que pedir uma 
água, pedir uma comida, tipo eles lançam, tipo 

                                            
6 A adaptação na prisão é um processo que varia de pessoa a pessoa. Nota-

se que ela pode ajudar a prevenir situações de risco e promover 

ajustamentos psíquicos, assim como pode ser um fator que cause 

sofrimento, quando não se tem êxito, contribuindo para o estresse pós-

traumático após a libertação, como aponta Haney, 2003. Neste posto, para 

se adaptar, o detento precisa seguir as hierarquias institucionais e aceitar 

as normas e regras institucionais e de convivência entre os presos, para 

que possam sobreviver 



sendo transparente, eles lançam um papel, um 

recado...um recadinho, um recadinho...tipo, para 

outra cela, no caso. E assim vai, você vai se 

adaptando a essas coisas; senão se adaptar, não 

sobrevive. É uma coisa que tem que se adaptar, 

senão não é aceito.” [Candelabro] 
 

Gonçalves (2008) define a adaptação à prisão como “a 

capacidade que o indivíduo possui para identificar as regras que norteiam 

esta instituição total e de lidar com elas, quer através de um afrontamento 

ou recusa mais ou menos diretos, quer através da sua aceitação e/ou 

eventual interiorização” (GONÇALVES, 2008, p.145). 

Assim, a adaptação se mostra como uma ferramenta importante 

para a realidade prisional. Como cada indivíduo é único, o processo de 

adaptação também; os processos de vivência e subjetividade são distintos 

para cada pessoa. Nota-se que quando o detento não se adapta a essa 

realidade, em alguns casos, pode sofrer com estresse, uso constante de 

medicamentos, dentre outros sofrimentos provenientes da não adaptação. 

Neste viés, mostra-se que a adaptação também é fator decisivo para 

manter a saúde física e mental do indivíduo. 

 Um marcador importante para não adaptação é referida pelos 

processos disciplinares, já que é um indicativo de não aderência à 

instituição, ou seja, de não ajustamento às regras estabelecidas. Estudos 

de Gonçalves (2012) também evidenciam que os reclusos que acedem 

mais vezes aos serviços clínicos têm maiores dificuldades de adaptação. 

Com isso, podemos perceber que tanto os processos disciplinares, quanto 

a entrada nos serviços de saúde podem ser indicativos de uma não 

adaptação à prisão.  

Ao ser perguntado como é a realidade dentro da prisão, 

Pitangueiras explica que algo pequeno pode se tornar algo grande lá 
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dentro. O mesmo ainda fala sobre seus sentimentos ao estar confinado, a 

saber: 

 

“Aqui é uma doidera, outro mundo, outras regras. 

Aqui a gente sente tudo, sentimento que tu nunca 

imaginava que existia, tu passa a sentir.” 

[Pitangueira] 

 

Entrevistadora: Podes dar um exemplo?  

 

“Porra, a raiva...tipo, antes quando tu sentia uma 

raiva com um amigo, ali do sente outro tipo de 

raiva, sabe. Raiva de matar sabe, é diferente. É uma 

coisa mais ruim.” [Pitangueira] 

 

Entrevistadora: Mais forte?  

 

“Mais forte, mais forte...não sei se é por causa do 

confinamento, tu não tem muito pra onde correr, se 

esconder, não tem muita alternativa, então tu acaba 

remoendo...Tem que ter um pulso bem firme. 

Como eu falei para você, tô há quase 4 anos aqui 

dentro e graças a Deus eu nunca fiz nenhuma 

besteira, né. Nunca fiz e não vou fazer também.” 

[Pitangueira] 

 

  Como explicado anteriormente, a questão do confinamento e 

isolamento trazem prejuízos à saúde mental, mas essas consequências não 

se limitam apenas à prisão, também repercutem na realidade fora da 

prisão, ou seja, na vida do ex-detento, que precisará lidar com outros 



sentimentos: rejeição e indiferença por parte da sociedade. Essa rejeição 

e a indiferença também são provenientes do próprio Estado, o que faz 

com que a readaptação em sociedade se torne ainda mais complexa, assim 

como a recolocação no mercado de trabalho. 

 Acredito que ninguém imagina que será preso ou espera que isso 

um dia aconteça. Jabuticabeira explica um pouco sobre esses sentimentos 

e como foi a sua adaptação a essa realidade: 

 

“Olha, vou te ser bem sincero, é uma coisa que a 

gente não tem nem como pensar. Se a gente 

imaginasse que ia preso, a gente não faria, entendeu. 

A gente vai fazendo as coisas e acha que não tem 

problema. Eu botei na minha cabeça que eu tinha 

que me adaptar aquilo. Não adiantava eu fazer nada, 

sem... Entendesse, que eu tinha que pagar pelo 

crime, pelo o que eu fiz.” [Jabuticabeira] 

Jabuticabeira conta sobre a sua trajetória nas mais variadas 

prisões e explica que antigamente não acatava algumas regras, pois existe 

a relação preso x polícia. Nota-se que existe uma linha tênue entre ser 

policial e ser detento. 

“Já fiquei em um monte de cadeia, na verdade. Que 

tipo assim, na verdade, querendo ou não, eu era 

meio problemático, entendeu.” [Jabuticabeira] 

 

Entrevistadora: Problemático em que sentido? 

 

“Intuição, né. Tipo assim, eles vêm querer dar a 

regra, a gente, os preso não aceita. Hoje eu sei, que 

querendo ou não, eles só tão querendo fazer o 

serviço deles.” [Jabuticabeira] 
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Entrevistadora: E antes, que tu não aceitavas as regras da 

instituição, tu não aceitavas por algum motivo? 

“Assim, o preso é assim, revoltado, tipo, eles são 

polícia e nós preso; então eles ficam no lugar deles, 

e nós no nosso e já era. Isso eu tinha na cabeça, e 

de uns tempos pra cá, eu vi que não, eles só tão 

fazendo o serviço deles. Não foram eles que foram 

lá buscar.” [Jabuticabeira] 

 

 A relação preso x agente (polícia) muitas vezes é vista como uma 

não aceitação e motivo de repulsa, tanto por parte dos presos, quanto dos 

agentes prisionais, já que essa relação é marcada por forças de poder 

desiguais. Essa relação assimétrica de poder faz com que, em alguns 

casos, os agentes utilizem de truculência, assim como os presos se postam 

como em um campo de guerra. No que concerne à figura do agente 

prisional, não podemos deixar de mencionar o constante estresse a que o 

mesmo está submetido em sua rotina desgastante, que prejudica sua saúde 

e fortalece os fatores de estresse associados. 

 No que concerne ao tempo para absorver toda essa realidade, os 

entrevistados explicam que o tempo é fundamental. Explicam que é um 

processo, onde depois de um período é que passam a assimilar tudo isso, 

como mencionado na fala de Aroeira: 

 

“Olha, vou te falar, no momento, na realidade 

você...a tua cabeça vira, quer dizer, o teu mundo 

virou, então você...não sei se você é capaz de estar 

pensando...você pode tá pensando em mil e uma 

coisas, então não há um pensamento lógico na hora 

ali, porque, você pensa em mil e uma coisas, 

então...você vai pensar mesmo é com o tempo. 



Você vai começar a pensar em perdas, o que eu 

perdi, o que aconteceu, você vai pensar com o 

tempo. Porque no momento você tem mil e um 

pensamentos.” [Aroeira] 

 

Quando perguntado sobre os sentimentos que emergiram no 

momento em que soube da prisão, Flamboyant explica que é um momento 

de choque para pensar em algo, o pensamento vem depois de um tempo: 

 

“Vou dizer pra você, nem sei...naquela época eu 

não pensava muito não. A gente não pensa muito, 

o choque é abrupto. Tu não tem tempo de pensar. 

Você saiu, foi pego em uma situação em flagrante, 

no meu caso, e vim pra cadeia. Então a transição 

não existe, é abrupta, ela pegou você; e perdeu a 

liberdade [...] “Você começa a pensar depois de uns 

30 dias. Começa a pensar que você tá jovem, que 

quer a liberdade de volta, você fica ansioso, 

angustiado, porque naquela época era 2h de pátio, 

né...e nada para fazer. Imagina ficar assim. Eu 

trabalhava e estudava, né. Se vem para um meio, 

que realmente era hostil, naquela época era muito 

hostil.” [Flamboyant] 

 

Pitangueira salienta que o crime faz diferença dentro da prisão. 

Para ele, que já tinha um nome dentro do sistema carcerário, essa 

realidade não foi tão conturbada, embora ele explique que essa 

condenação não é aceita dentro da prisão: 

 

“O crime a gente fala porque faz diferença, porque 

perante os outros criminosos, é uma coisa, o 

estupro é outra coisa, estelionato é outra coisa. 

Então realmente faz a diferença aqui dentro e lá 

fora também. Faz diferença entre gangue, facção.” 

[Pitangueira] 
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Quando perguntado se o mesmo sentia alguma diferença, o 

mesmo responde:  

 

“Não, eu não sinto essa mudança, por causa do meu 

histórico, por eu ser do crime e tal. Mas aqui dentro 

não sinto diferença, eu me que sinto nojo e raiva de 

mim. Como fui fazer isso, sabe; uma coisa de 

momento, sabe.”  [Pitangueira] 

 

Pitangueira ainda relata que não sofreu nenhum tipo de violência 

no que se refere ao crime em questão. Explica que ter um “nome na 

prisão” o ajudou nessas questões:  

 

“Não, nunca” Como falei, cada caso é um caso, eu 

já tinha histórico de crime. Porque não foi um 

estupro, pegar a força...eu me envolvi com uma 

menor de idade e o pai dela denunciou.  Então tem 

uma explicação, perante ao crime, né. Mas só o fato 

de ter estupro na tua ficha, já é um peso né.” 

[Pitangueira] 

 

Na prisão também existem alguns estigmas no que se refere aos 

crimes específicos, tais como a pedofilia e o estupro. Como mencionado 

anteriormente, ao adentrar à prisão todos precisam explicar ao “líder” o 

crime e como ele se deu; faz parte de um contrato interno entre eles. Ao 

ser perguntado sobre isso, Pitangueira responde que houve esse 

questionamento quando entrou na prisão:  

 

“Precisa, precisa esclarecer, mostrar papel, 

comprovar que tu tá falando a verdade. Senão dá 

problema.” [Pitangueira] 

 



Foi possível verificar que ter um histórico na vida do crime pode 

ajudar no que se refere à adaptação na prisão. Nota-se também que em 

determinados crimes existem fortes estigmas, tanto dentro da prisão, 

como fora, que é o caso de estupro. 

Ao ser perguntado como era antigamente, Flamboyant explica 

que era diferente, exista mais violência, existia a figura do carcereiro e 

não se tinha todo monitoramento (câmeras) e as leis de hoje em dia: 

 

“É um impacto, você chega...a primeira vez (Art. 

155 - furto) eu tinha dezenove anos. Não é como 

hoje, era uma cadeia mais violenta. Era bem mais 

violenta. Você tinha que conquistar seu espaço a 

força, você tem que ser forte, para ser respeitado 

[...] hoje existem mais leis, mais câmeras, câmeras 

de filmagem, que filmam as galerias, que filmam 

os pátios. Tem uma vigilância, tem pessoas 

capacitadas. Aquela época era carcereiro, não 

estavam preparados para a função que exerciam. 

Hoje tem que tem diploma universitário, senão não 

consegue ingressar. Então é diferente, a 

metodologia é diferente. A mídia tá mais atenta, 

tem uma série de coisas, que naquela época era 

diferente. Não dá para traçar um parâmetro.” 

[Flamboyant] 

 

 De acordo com Foucault, com a progressão da modernidade o 

controle é aumentado, mas não necessariamente a segurança. Nota-se que 

algumas mudanças foram positivas: hoje em dia não existe a figura do 

carcereiro e os agentes prisionais precisam ter nível superior, por exemplo. 

As leis também trouxeram garantias aos presos, embora muitas vezes 

essas garantias sejam negadas. Neste viés, também podemos perceber no 

ciclo da violência algumas mudanças, tanto no sentido de mais rigor no 

que se refere à lei, quanto na figura do agente prisional, que hoje precisa 

ter um preparo maior do que antigamente. 
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5.1.2 Rotina e adaptação (O camaleão) 

“A verdadeira reeducação deveria começar pela 

sociedade, antes que pelo condenado: antes de 

querer modificar os excluídos, é preciso modificar 

a sociedade excludente, atingindo assim, a raiz do 

mecanismo de exclusão.” (BARATTA, 2011. p. 

186) 

 

 No capítulo anterior pôde-se perceber que para adentrar em um 

“mundo novo” é preciso adaptação. Na prisão, essa adaptação é 

necessária para própria sobrevivência do detento, já que a prisão é 

marcada por constantes violências (físicas, emocionais e sentimentais). 

 Bitencourt (1993) explica que essa adaptação é marcada pelo 

processo de prisionalização: 

 

A submissão do preso a essas experiências tem, 

como uma das suas consequências, a assimilação 

da cultura prisional pelo interno por meio de um 

processo descrito como ‘prisionização’ ou 

institucionalização. O fenômeno foi estudado por 

sociólogos, psicólogos, psiquiatras, entre outros, e 

revela a forma como os reclusos são moldados e 

transformados pelo ambiente institucional em que 

vivem (BITENCOURT, 1993, p. 60).  

 

 A questão do tempo apareceu na fala de alguns participantes 

quando os mesmos se referiam à forma de perceber a passagem do 

tempo dentro e fora da prisão – onde o tempo parece adquirir outra 

medida. Corroborando essa questão, Lira; Carvalho (2002) esclarecem 

que na prisão existe uma barreira entre o indivíduo e o mundo lá fora. 



Esta barreira faz com que o detento perca algumas referências, como a 

dimensão tempo e espaço, também a perda de alguns valores e crenças 

que significaram sua vida pessoal. Essas perdas somam-se à perda de seu 

nome, seus gostos, manias e até a perda de sua própria intimidade. 

 Goffman (1998) também ilustra essa perda de identidade e outras 

perdas que as instituições totais acarretam na vida das pessoas confinadas. 

 

A primeira mutilação do eu que uma instituição 

total impõe é a própria barreira que separa o interno 

do mundo externo, impossibilitando que os 

indivíduos se mantenham atualizados sobre o que 

acontece na sociedade em geral, operando uma 

espécie de ‘desculturação’ e ‘destreinamento’ para 

a vida em liberdade. A segunda mutilação é a perda 

do nome, e a sua substituição por um número ou 

apelido, geralmente percebido como humilhantes. 

A perda absoluta de espaços de intimidade, a 

submissão a procedimentos humilhantes, a perda 

de controle sobre as atividades são outras 

mutilações destacadas. (GOFFMAN, 1998, p.89) 

 

 Nota-se que na prisão a adaptação é mais abrupta, tendo em 

vista que a pessoa precisa se adaptar a todo custo, caso contrário, poderá 

sofrer sanções ou até mesmo vir a óbito.  

 

Dentro de algum tempo, compreende que ou se 

adapta à sociedade na qual foi lançado, assumindo 

um dos papéis sociais disponíveis, ou sofrerá 

padecimentos insuportáveis. Prisonizar-se será, 

normalmente, a solução. Prisionalização 

corresponde à assimilação dos padrões vigorantes 

na penitenciária, estabelecidos, precipuamente, 

pelos internos mais endurecidos, mais persistentes 
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e menos propensos a melhoras. Adaptar-se à 

cadeia, destarte, significa, em regra, adquirir as 

qualificações e atitudes do criminoso habitual. 

(THOMPSON, 2002, p. 95-96) 

 

 A prisionalização ocorre de forma gradual e muitas vezes 

inconscientemente. A partir das entrevistas, foi possível perceber que os 

presos passam a aceitar inconscientemente essa adaptação. Assim, essa 

aceitação vem como maneira de diminuir o impacto de estar preso. Os 

entrevistados puderam expressar as mudanças percebidas neles ao longo 

do tempo e como essas mudanças foram moldando sua subjetividade.  

 Ao falar em subjetividade, encontramos uma diversidade de 

conceitos a respeito da temática. Observando isso, pautou-se o 

entendimento da subjetividade a partir da perspectiva sociocultural, já que 

esta compreende a subjetividade como construção relacional do indivíduo 

com o seu meio social. 

 De acordo com Sá e Goffman (1996) algumas considerações 

devem ser elencadas no que se refere aos elementos componentes do 

mundo social do prisioneiro: ruptura de direitos, deterioração da 

identidade, já que a rotina prisional molda a subjetividade do preso, seja 

por conta da rotina de horários, pela vestimenta ou por um novo linguajar. 

Essa perda da identidade, a perda de um referencial, perda dos bens 

pessoais, rompem os alicerces que foram construídos anteriormente à 

chegada na prisão. 

 No que concerne à adaptação e rotina dentro da cadeia, alguns 

relatam a dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, e outros, que já 

foram presos anteriormente, mostram que o retorno é um pouco mais fácil, 



pois já viveram essa realidade. No entanto, mostram-se tristes, pois 

decepcionaram a família. A seguir alguns relatos: 

“A gente tem que se acostumar na marra com as 

pessoas. Tem vários tipos de pessoa que você 

encontra. Vários, vários...e essa gurizada nova tá 

problema. E a gente tem que levar, né moça.” [Ipê] 

“Pra mim foi fácil, porque eu já tinha um nome. Na 

época que eu comecei o crime, não tinha facção. 

Hoje eu saí do convívio por causa da facção. Nunca 

fui adepto de facção, nunca gostei. Não gosto de 

ser mandado, tenho alergia a ser mandado.” 

[Flamboyant] 

“A gente já começou numa vida difícil que é o 

crime, é difícil, mas a gente vai se adaptando. 

Quem é da vida do crime se adapta a qualquer 

coisa.” [Pitangueira] 

“Porque tipo assim, no começo era muita, tipo 

assim, no começo, se você saísse fora da norma, já 

te avançavam. Brigas esse negócio, até morte, 

como eu já vi que aconteceu. Daí já é umas coisas 

mais pesadas, que existem entre eles. Já vi várias 

mortes. Porque tipo assim, eu já fiz de tudo nessa 

vida, só não tive coragem de tirar a vida de outro. 

Sempre tive comigo, se Deus que colocou a gente, 

ele que tem o direito de tirar a vida. Eu penso assim, 

mas respeito cada um. Por isso eu nunca tirei a vida 

de ninguém. Não tenho coragem de fazer isso não.” 

[Jabuticabeira] 

A questão da fé também se mostrou como um fator de 

organização psíquica, somando-se à subsistência psicossocial nesse 

contexto difícil. Flamboyant explica que essa adaptação é obrigatória e 

que se faz necessário seguir as regras institucionais, como a organização 

dentro da cela. Nota-se no discurso dos entrevistados que a regra de 

limpeza e organização das celas é tida como primordial para os detentos. 



93 

 

“Tem, tem, é obrigado. Tem as regras da cadeia. Os 

agentes prisionais dizem, a regra é essa.” 

[Flamboyant] 

“Tipo, aqui dentro você nunca ia conseguir 

imaginar que você conseguiria sobreviver com um 

copinho descartável deste (mostrou o copo de água 

que estava em cima da mesa), se tiver que ficar 1 

ano com esse copo descartável, você fica, por causa 

da necessidade. Um talher de plástico, que a 

maioria usa talher de plástico, tu cuida dele com 

maior amor, lá fora ninguém da valor pra isso. 

Então.... às vezes as coisas mais fútil lá fora, aqui 

dentro se torna valor; tem muito valor.” 

[Candelabro] 

 A partir da fala de Candelabro, foi possível entender que essa 

adaptação ocorre independente das condições que lhes é dada. Para tal, 

manter-se na prisão, é moldar-se a essa realidade, independente dos 

recursos. Contudo, a adaptação ocorrerá de maneira diferente para cada 

indivíduo, seja no linguajar ou no modo de agir, por exemplo. 

Flamboyant, ao ser perguntado sobre quais são as regras da 

cadeia e dos agentes prisionais, responde: 

“Primeiro, vocês tem que respeitar os agentes 

prisionais, manter a roupa, cela organizada...isso é 

a base deles. Você tá lá dentro da galeria, tem outra 

lei [risos], que é a lei dos presos, que é diferente.” 

[Flamboyant] 

“É, cada cela tem sua regra. Sua maneira de 

‘faxola’, que é a faxina. Setor de banho, não pode 

simplesmente jogar as coisa, o sabonete, tudo é 

organizado. Não é a casa deles, então é a casa de 

todo mundo. Então tem que ter esse respeito. Tipo, 

mil grau é uma reunião, se chegar a uma mil grau, 



pode se complicar, porque pode até ser expulso da 

galeria. [Candelabro] 

Flamboyant ainda explica como funciona cada galeria: 

“É difícil, é diferente para cada um. A galeria A e 

D aqui é de facção, então você só tem que se 

adaptar a nada, só seguir as normas; é que nem 

cavalo de cabeça, você já assinou o papelzinho 

deles, faz parte da facção e segue o estatuto deles, 

acabou. Se você vai para galeria B, C e E é seguro; 

lá não tem facção, lá cada um faz o seu mundo. As 

normas não mudam para A, B, C, D e E, as internas 

mudam, as externas não. Cada galeria tem a sua 

norma.” Por exemplo, a galeria A, B e E não 

aceitam pessoas de crime sexual, só a C, são 

normas. Às vezes a pessoa que delatou fica na B e 

na E, às vezes não fica, e é tudo seguro; porque é 

seguro, tem guerra com a facção, não pode entrar 

para o convívio. Entende, tem que se adaptar. Vi, 

um lugarzinho desse tem cinco mundos diferentes.” 

[Flamboyant] 

Flamboyant comenta como são as regras de convivência e as 

regras dos próprios presos. Explica que essas questões não são fáceis, 

ainda mais quando se trata de um crime específico ou de algum delator: 

“É pior um pouco, né. Que se você foi delator, não 

vai ficar no meio deles, vai morrer; se você 

cometeu um crime de pedofilia, você não vai ficar 

lá, é uma galeria diferente. Então se você é um 

preso normal, digo, que não é delator, não praticou 

pedofilia, ou estupro...crime sexual, não matou 

criança, não matou mulher, você pode ir para uma 

galeria normal, mas mesmo assim, quando chega lá, 

não quer dizer que você vai ficar lá. Você tem que 

sair de lá para o chamado seguro, que não aceitam 

você lá, porque não faz parte da facção; porque 

você não quer entrar para facção. A prisão em si é 

difícil, não é fácil.” [Flamboyant] 
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 Aroeira percebe as regras pelo lado positivo; na visão dele, as 

regras são fundamentais, pois se não existissem, viraria um caos: 

“Com certeza. Se não tivesse regras tanto do preso, 

como do agente isso daqui seria uma loucura. A 

realidade é uma só viraria numa loucura. Ainda 

bem que existem as regras e as normas para serem 

cumpridas. Mas se não tivesse, mas elas tem que 

ser rígidas mesmo, porque senão...você vai se 

sentir em casa, não que você vai se sentir em casa, 

mas se tornaria muito supérfluo. É a realidade, 

então você acaba se adaptando, se adaptando. ‘Não 

mexa, não fale ou não diga, ou não fale dessa 

forma.’ Um pão você tá acostumado em casa com 

pão, chega ali você chama de marrocos, né, os caras 

chamam de marrocos. Você tá acostumado com 

pão. Se você fala com o preso me dá pão, ele vai 

falar ‘que pão é marrocos que tem que falar.’ Então 

você acaba...até você aprender que aquilo ali é 

marrocos, você tá acostumado com pão, e não com 

marrocos. Você está acostumado com café, e não 

com moca, né. Então nesse tipo, você tá 

acostumado com ovo, mas não com semente. Então 

você tá acostumado com um linguajar totalmente 

diferente. Tá acostumado com sabonete, mas é lixa, 

então você tem que se adaptar. Mas até você se 

adaptar, você não tá acostumado com esse linguajar, 

pegar demora.” [Aroeira] 

 

Neste contexto, fica evidenciado que a internalização das regras 

ocorre a partir do processo de admissão e do rito de entrada na prisão, 

demarcando uma passagem entre mundos distintos: do mundo externo 

para o mundo prisional. Nota-se que essa obrigatoriedade de cumprir as 

normas e as regras acaba limitando a liberdade do detento e acaba 

impedindo que o mesmo realize escolhas cotidianas. Assim, o controle e 



o poder da instituição fazem com que o detento se torne dependente da 

instituição. 

Pitangueira mostra o outro lado do funcionamento prisional. 

Explica que os próprios agentes criam algumas regras que não são do 

conhecimento do chefe de segurança, por exemplo. Também mostra 

descontentamento, já que não são escutados na maioria das vezes. No 

entanto, também entende que não existe apenas um “culpado”, mas que 

todo o sistema se retroalimenta. 

“Tipo assim, às vezes a gente vai pedir alguma 

coisa para um agente e ele não deixa tu terminar de 

falar as coisas sabe e fecha a portinhola na tua cara 

e tu não pode fazer nada, sabe. [...] as regras deles. 

Na realidade o chefe de segurança não passa isso 

para os agentes. Os agentes que criam as regras 

deles mesmo. Às vezes o seu [nome do chefe de 

segurança] nem sabe dessas coisas, né. Mas uma 

coisa que eu também tô voltando atrás aqui, é a 

respeito da mudança. Eu acho que não é a casa que 

é só a culpada de mudar, acho que o preso também 

é bastante errado. Também não respeita o agente. 

A gente fala só deles, também não adianta falar só 

dos agentes. Que eles também tem os problemas 

deles. Ameaça que eles também recebem de facção. 

Eu pelo menos tento entender um pouco do lado 

deles, mas eu não sei se eles tentam entender o 

nosso lado.” [Pitangueira] 

 No que concerne à adaptação, Flamboyant comenta que usou 

estratégias de forma inconsciente para que pudesse sobreviver a essa 

realidade. Ter um nome, ou fazer um nome na prisão é uma estratégia que 

se mostrou presente na fala de mais de um dos entrevistados: 

“Usei um pouco do quê, eu criei um nome dentro 

do crime, entre aspas, né. A gente cria um nome. 

Vou usar o meu vulgo que eu não gosto [....] ah ele 

já assaltou banco, já matou, já trocou tiro com a 
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polícia...ele é um cara perigoso. Então tudo isso eu 

podia usar a meu favor. ‘O cara, não se mete 

comigo, na boa. Deixa eu no meu canto, fica no teu. 

Não me atrapalha. Você não vai gostar de me ver 

bravo e tal.’ É uma forma de intimidação, é; mas às 

vezes é necessário. E também meu conhecimento, 

você começa a ser útil para as pessoas. Eu conheço 

um pouco de enfermagem, de direito penal, sou 

uma pessoa que me expresso bem. Já fui mediador 

entre preso e agente. Se você usar só de violência, 

vai ser suplantado por ela. Hoje em dia não usa 

mais da violência, não preciso mais; tô aqui na 

frente, aqui é um risco curto. Só o que eu tenho que 

fazer é meu trabalho e respeitar as regras. Na 

galeria é mais complicado, lá eu era regalia, tinha 

responsabilidade: paga comida, faz limpeza da 

cadeia, tem chamada mil graus, que eles dizem, que 

é reunião no pátio com todos os presos, que dá 

opinião, votação; então tem que saber coordenar 

tudo aquilo, pra não deixar a galeria entrar em uma 

guerra. Cadeia é um mundo político.” [Flamboyant] 

“[...] Então tu aprende a dar valor às pequenas 

coisas, num gesto, numa palavra boa.; até mesmo 

nas palavras duras, alguns conseguem ser mais 

humildes do que eram. No meu caso, eu fui 

humilde para um lado, mas eu vi que eu não era tão 

humilde assim. Aqui hoje eu vejo, que aqui a gente 

é lapidado, tanto para o bem, como para o mal. Tem 

que saber distinguir o que é bom e o que é ruim.” 

[Candelabro] 

  

 Assim, foi possível identificar algumas estratégias utilizadas 

pelos próprios detentos, como: ter um nome ou fazer um nome na prisão; 

não deixar questões externas (que estão fora da prisão) interferirem na 

vida dentro da prisão - assim, alguns preferem não saber se um familiar 

está doente ou não, pois não podem fazer nada de dentro da prisão - 

exemplificado por Jabuticabeira (sentimento de impotência); outros 



procuram fazer o seu dia a dia e acabam aprendendo a valorizar as coisas 

pequenas - como Candelabro mencionou. 

 Jabuticabeira ainda comenta sobre a impotência de estar preso e 

as estratégias que ele utiliza para não adoecer, já que, para ele, quando se 

está preso não há possibilidade para resolver algo que está fora da prisão, 

como por exemplo o adoecimento de um familiar: 

“É que na verdade o que tu sente aqui dentro, não 

pode...não consegue, assim dizendo, não consegue 

resolver nada. Por isso eu sempre procurei, se eu 

tenho algum problema na rua, não adianta, não vou 

poder resolver nada. Vou tá me acabando aqui 

dentro, então eu prefiro, não sei se eu sou uma 

pessoa fria, eu prefiro deixar de lado. Eu não posso 

resolver. ‘Ah se minha mãe tá doente, o que eu vou 

poder fazer daqui? Não vou poder fazer nada, só 

uma oração. Como a gente sempre faz, entendeu. 

Então sempre procurei deixar os problema lá da rua 

e fazer meu dia a dia aqui, até chegar o tempo pra 

ir para casa, que eu sempre procurei fazer. Não 

adianta eu querer ficar pensando em problema lá da 

rua, eu não vou poder resolver aqui dentro. É o que 

sempre digo, falo para os cara aí, não adianta, vou 

ficar pensando lá na minha mãe doente, o que posso 

fazer é só uma oração. Não vou poder levar ela no 

médico, ou o que seja. Então sempre procurei fazer 

meu dia a dia aqui, para me adaptar aqui dentro, 

entendeu. Porque querendo ou não...aqui...[pausa 

para respiração e silêncio] não é fácil. Imagina, um 

casal já não se dá, imagina um monte de homem 

aqui dentro. Assim a gente vai indo, entendeu.” 

[Jabuticabeira] 

A rotina na prisão é a rotina institucional, onde todos são 

destinados a seguir determinadas normas, sejam elas da própria 

instituição, ou dos próprios presos. Neste sentido, existe horário para 

refeição, para trabalhar, horários de banho de sol, horário para jogar 

futebol, faxina dentro da cela e outras regras. 
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“Aqui não faz é nada. Aqui a rotina é o seguinte, 

cada dia um limpa o barraco, cada dia tem o dia de 

faxola, de limpar o barraco, que a limpeza é 

essencial, tem que ter; então lá dentro, nessa parte 

é bem limpinho. É bem mais limpo que certos 

lugares lá fora. Tem certas casas que não é tão 

limpo como aqui. Cada dia é um, daí de manhã abre 

o pátio, daqui a pouco eles pagam um almoço, um 

rango horrível, mas paga. E daí a gente fica até 

17:30 solto. Daí abre a galeria, são vários cubículos 

um do lado do outro. Daí nos fica ali, nós lava nossa 

roupa, bota para secar. Às 15:00 tem futebol, quem 

quer jogar joga, quem não quer, não joga. Às 17:00 

vai pra tranca, às 7h abre, essa é a rotina. Tem uma 

televisão no barraco. Eu me acordo todo dia 4:30-

5:00h. Fico acordado até abrir a cela. Aí quem quer 

ficar dormindo, fica. Normal, é a rotina da cadeia.” 

[Ipê] 

“O dia a dia? O dia a dia é todo dia levantar 6h da 

manhã, eu venho para saúde, faço a limpeza do 

banheiro, da sala toda e daí tem a enfermeira que 

vem, ou tem a outra menina que também trabalha 

com nós (falou o nome) e a gente faz todo o 

procedimento do dia, né. Eu faço todo o meu 

remédio controlado, que eu sei, que eu que cuido, 

né. O meu remédio é controlado. [Jacarandá] 

 

Segundo Goffman (1987) as instituições totais, e neste caso o 

presídio, moldam o sujeito na rotina: banho de sol, horário de jogar 

futebol, horário de visita, refeição e outras rotinas institucionais. A rotina 

por si só é massacrante, ainda mais na prisão, quando os detentos são 

obrigados a fazer a mesma coisa, com as mesmas pessoas, com pouca 

margem para fazer diferente. 



Ao ser questionado sobre os horários, Pitangueira explica que 

apenas os regalias têm horário para acordar, pois eles possuem 

determinadas obrigações e responsabilidades: 

“Horário para acordar não, só os regalias né, que 

temos horário para acordar, para pagar o café, o pão, 

e está resolvendo alguns problemas que vem 

acontecendo nos barracos, né. Mas o que não são 

regalias não tem horário para acordar.” 

[Pitangueira] 

Já com relação ao almoço, foi observado que no Presídio de 

Florianópolis existe um diferencial: não há horário rígido para comer, 

como acontece na Penitenciária, por exemplo: 

“Marmita é paga 11h, se quiseres almoça agora, ou 

pode deixar para depois, não tem um horário certo. 

Mas tem um horário que chega a marmita, mas não 

um que tu é obrigado a comer.” [Pitangueira] 

Ao questionar sobre a rotina maçante dos dias, alguns 

demonstram certo cansaço, outros falam que, por mais que precisem 

seguir essas regras específicas, acabam trocando a ordem das coisas para 

não se tornar tão cansativo. Assim, os presos passam a criar suas 

estratégias para lidar com a situação no contexto institucional: 

“É péssima, é ruim. Todo dia a mesma coisa, todo 

dia a mesma coisa, não muda. É como eu falei pra 

ti, só rezo para poder pagar aqui. Que aqui é menos 

ruim que outros lugares. Imagina, duas horas de 

pátio e 22h no barraco? Bem pior, quer ver se não 

tem nenhuma TV para assistir, pior ainda.” [Ipê] 

“A rotina é massacrante, mas você tem que criar a 

sua rotina, senão é capaz de ficar louco.” 

[Flamboyant] 
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“Tem dia que cansa, tem dias que pensa: se pegasse 

outro serviço. Mas pensa que serviço? O serviço ali 

na saúde, é um serviço bom; todo mundo queria 

pegar a saúde. Mas..., mas que era bom dar uma 

mudada, era. Ou vai para obra, ou vai para 

limpeza..., mas eu já tô acostumado aí. Vamo 

levando aí, até onde dá. A enfermeira ali é uma 

pessoa muito legal. Cuido da rouparia de todo 

preso, que entra, que sai. Tem gente que sai embora, 

não tem roupa, tem que arranjar uma roupa para ele 

ir embora. Eu cuido disso também. Daí você fica 

correndo um pouco pra cá, um pouco pra lá e 

quando vê, passou o dia, né. Passou o dia. A gente 

vai para nosso barraco lá, eles fecham lá pelas 22h-

23h. Começa 5h-6h abre, toma café de manhã cedo. 

E assim vai indo (risos). Que nem os cara do pão, 

tem que fazer todo dia, a mesma coisa (risos). É 

tem vezes que: ah de novo, fazer isso sete anos a 

mesma coisa. Os agente perguntam se não cansa 

fazer a mesma coisa. Falam: ‘você não cansa, não 

se estressa?’ Mas o que vai fazer? Não tem que se 

estressar, tem que fazer e deu. Tem os pedreiro, os 

que limpam, os eletricista. Daí é isso, trabalho pra 

cá, trabalho pra lá. Mas sempre fazendo a mesma 

coisa, sempre fazendo o mesmo serviço. Tem os 

cara da cozinha, que vão fazer comida todo dia 

(risos).” [Jacarandá] 

 Ao ouvir a fala de Jacarandá, lembrei-me do filme Tempos 

Modernos7, onde o personagem Carlitos fazia sempre as mesmas coisas. 

Claro, o filme mostra a vida de operários, mostrando questões relevantes 

sobre as condições de trabalho (fazer sempre a mesma coisa), e os 

resultados físicos e psicológicas na vida desses sujeitos. Assim, trago um 

trecho específico da fala de Jacarandá: “[...] É tem vezes que: ah de novo, 

                                            
7 Fonte: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=181. 

Modern Times (Tempos Modernos, no Brasil e em Portugal) é 

um filme de 1936 dos Estados Unidos. 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=181
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/1936_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


fazer isso sete anos a mesma coisa [...] Mas sempre fazendo a mesma 

coisa, sempre fazendo o mesmo serviço.” Neste viés, remetendo-me ao 

filme, é válido refletir o contraponto com a exploração [trabalho] que os 

próprios detentos passam na prisão. 

Outra questão levantada se refere ao trabalho, como demonstrado 

na fala de Jacarandá; esse tema será abordado melhor no capítulo 

específico sobre Trabalho. 

Ao perguntar sobre como seria criar a própria rotina, Flamboyant 

responde:  

“Tem...tem que fazer uma rotina alternativa, pra 

sair da rotina. O que é a rotina aqui: levantar, sair 

no pátio, caminhar, tomar banho de sol, beber água 

e comer. Ah, então você tem que fazer ao contrário. 

Vou comer, amanhã eu faço física, amanhã eu 

escrevo, jogo futebol...amanhã jogo xadrez, 

amanhã baralho.” [Flamboyant] 

Outra marca da instituição total é que as atividades diárias dos 

presos são todas acompanhadas pelos agentes prisionais. Essas rotinas são 

sempre feitas no mesmo horário e mesmo dia, onde todos são obrigados 

a fazer as mesmas coisas. Essas atividades têm horários contínuos, como 

se evidenciou na fala dos entrevistados. O controle e a vigilância também 

estão presentes no dia a dia do preso. Alguns ainda usam como estratégia 

a troca de “afazeres”, como Flamboyant exemplificou acima. 

As visitas no Presídio masculino de Florianópolis ocorrem em 

dias alternados (sábado ou domingo) das 8h até às16h: 30, dependendo 

da galeria. Já o parlatório, que pode ser disponibilizado tanto para 

advogado, ou visita que não quer passar por revista, ocorre de segunda-

feira à sexta-feira, com duração de 15min.  
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Uma das dificuldades apontadas por Ipê se refere aos presos que 

não têm visitas e precisam ficar aguardando os visitantes dos demais irem 

embora para entrar no pavilhão. Nota-se que isso também pode ser um 

fator de tristeza para os presos que não têm um laço social e demonstram-

se entristecidos ao se verem sozinhos enquanto seus colegas estão com 

seus familiares. Essa dificuldade está presente também nos momentos de 

chuva, por exemplo.  

O sentimento de solidão pode trazer prejuízos à vida do detento, 

tendo em vista que eles já se encontram excluídos da sociedade e de seus 

laços afetivos. Neste sentido, o afastamento de suas redes de contato 

social íntimo pode afetar psicologicamente esses sujeitos, seja pelo uso 

constante de medicamentos para amenizar o sofrimento, ou pela própria 

tentativa de suicídio, por exemplo. Esses efeitos sugerem que os vínculos 

sociais podem ter efeito positivo no ajustamento dos presos, ou seja, 

manter essas relações pode ser significativo para uma melhor adaptação 

na prisão. 

Os presos mencionaram que as visitas no Presídio são mais 

duradouras do que nas demais unidades. Nota-se que o contato 

prolongado com os familiares ou outros laços sociais trazem ganhos 

significativos para a subjetividade do preso. 

Neste sentido, um dos participantes trouxe a diferença existente 

entre o Presídio e a Penitenciária de Florianópolis, no que se refere às 

visitas: 

 “Aqui é bom que a visita entra 8h se pode sair 

16:30, mas só para quem tem visita, quem não tem 

eles colocam um pano e ficam esperando no sol, no 



pátio. Na Penitenciária é uma vez de quinze e 

quinze dias; de duas horas e é visita conjugal. E 

final de semana, é duas horas de visita toda semana.” 

[Ipê] 

Quando alguns presos descem para regalia, já é outra adaptação, 

é como se fosse o “último estágio para liberdade”. Aroeira explica que se 

faz necessário mudar o linguajar e outros comportamentos aprendidos 

quando estavam na galeria: 

“Dá certo. Então hoje aqui embaixo, o pessoal 

quando desce aqui para regalia, quando ele vem pra 

cá, já tem que mudar o linguajar lá de cima. Porque 

aqui, tá numa beirada de sair, né. Vamos dizer, falta 

pouco. Se tá aqui, já ganhou alguma coisa a mais; 

então você já vai mudando o seu linguajar, vai 

mudando o seu jeito, vai mudando. Aqui embaixo 

você já se muda. Daí já chama o que é, cama é cama; 

lá em cima é jega. Você já chama de pão, você já 

chama de café. Se torna um negócio normal, 

porque o tratamento...o agente não fala isso. O 

agente não fala moca. Lá uma colher é pá. O agente 

não vai falar pá. Então aqui você já vai perdendo 

esse negócio. Você tem que falar de um jeito já 

diferente. Então eu nunca peguei muito bem esse 

ritmo, para ser bem sincero para você. Algumas 

vezes brigavam muito comigo, por causa disso 

[risos]. Mas depois eles vão conhecendo a pessoa e 

não dão muita atenção. E quando você tá na regalia, 

mais cuidando, regalia é ali em cima que eu tô 

falando, né. Lá você acaba escolhendo mais as 

pessoas que já tem uma cabeça melhor, né. Então o 

linguajar lá se muda também. Você já vai se 

mudando lá, ali o linguajar já é diferente, o 

tratamento já é diferente. Dá algumas confusões 

como em todo lugar, mas é menos. Se usa menos 

palavrão. Apesar que na cadeia se usa bastante 

palavrão, mas ali se usa menos palavrão. Aqui 

embaixo você usa bem menos também.” [Aroeira] 
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 Cabe uma breve explicação no que se refere aos regalias. 

Existem os regalias internos e externos. Os internos ficam responsáveis 

pela organização de sua cela, assim são responsáveis por manter o 

respeito dentro das celas e outras funções. Já os regalias externos, ficam 

na parte “debaixo”, têm quartos com cama e uma comodidade maior, 

desenvolvem os trabalhos externos, por exemplo. 

 No que se refere às estratégias utilizadas pelos detentos, podemos 

apontar mais algumas, como: dar importância à família; “falar menos e 

ouvir mais”, já que a partir do momento em que se causa algum atrito, ou 

não se segue as normas, os detentos podem sofrer sanções,  serem 

transferidos para outra unidade prisional. O desejo de não querer ser 

transferido foi um dado que apareceu em todas as entrevistas, já que os 

mesmos explicam que o Presídio de Florianópolis é um local diferenciado. 

Esta questão específica será abordada no capítulo: Presídio de 

Florianópolis [uma realidade à parte]. 

“Ouvir mais e falar menos. Não é meu caso, eu 

gosto de falar, né; mas eu tive que aprender, muitas 

vezes o silencia fala mais que palavras. Tanto como 

boa, como ruim. Muitas vezes, uma palavra mal 

colocada, como eles dizem, pode arrumar muita 

confusão; uma mentira, sempre falar o máximo 

possível de verdade. A adaptação pra mim foi 

tranquila, por um lado, por outro foi mais 

complicadinho, por causa da minha família, porque 

eu não dava tanta importância. Sempre gostava 

muito de viajar, então ligava pouco; minha mãe 

sempre foi muito apegada a mim, meu pai nem 

tanto.” [Candelabro] 

“Criar menos atrito e com certeza, acatar bastante 

coisa. Você tem que acatar, não que tenha que 



acatar...é... o termo pode ser esse, acatar e ficar 

tranquilo. Para não haver atrito, quanto menos 

atrito que você tiver, melhor. Porque se 

você...primeiro, se você criar atrito, daqui a pouco 

você é transferido, e você tá aqui, pelo menos aqui, 

do sistema, é um dos melhores lugares que tem. Eu 

nunca saí daqui, eu só fui preso aqui; mas a gente 

sabe, a gente escuta. Vem preso de tudo que é lugar, 

então eles vão falando. Eles chegam aqui e falam 

‘tamo no paraíso.’ Aí aqui embaixo também, é 

ótimo o tratamento. O tratamento é bom, o seu 

[falou o nome do chefe de segurança] o tratamento 

com ele é bom, ele é super educado, na verdade 

[nome do diretor do presídio] também é super 

educado. Quando a gente tem alguma necessidade, 

precisa de alguma coisa, pode entrar na sala dele, 

pode conversar. Entendeu? Ele sabe conversar com 

você. Conversa tranquilamente, também quando 

você tá errado, ele falam ‘você tá errado, você 

precisa melhorar nisso aqui.’” [Aroeira] 

“Ah, as regras que o (nome do chefe de segurança) 

passa aqui pra eles, eles tem que cumprir e nós 

também. O que ele passa para nós, nós tem que 

cumprir, né. Fazer certinho, bonitinho, senão 

fizer...uma, duas vezes que ele fala, senão é punido, 

né. Senão vai de volta para galeria, né. Daí na 

galeria já é outra coisa, né. Daí já não é mais a 

liberdade que a gente tinha aqui embaixo, né.” 

[Jacarandá] 

Pitangueira explica que os sentimentos dentro da prisão são mais 

concentrados, pois na rua teriam outras formas de lidar com a raiva, como 

por exemplo, saindo do local que gera o sentimento: 

“Aqui dentro é pior, é mais concentrado. A gente 

tem que manter muito o equilíbrio para não 

descontar no teu amigo. Também não deixar tua 

família sair triste daqui, sabe...é uma barra né, 

aguentar cada explosão.” [Pitangueira] 
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Como visto na fala dos participantes, o mundo prisional exige 

que o preso se adapte a um novo linguajar que faz parte das regras internas 

dos próprios detentos.  

“Um café não é café, é moca. Pão não é pão, é 

marrocos. Então, uma sacola plástica é plástica. 

Então não tem uma formalidade, é direto. O ruim 

de ter um pouco mais de informação, de ter um 

pouco mais de estudo, isso também provoca um 

pouco de ciúme, porque a maioria não tem estudo, 

ou foram abandonado pela família, não tem essa 

noção; e sentem um pouco de inveja, de ciúme. 

Vamos supor...é carência, eu sempre falo que é 

muita carência; eu sempre digo que todo o preso é 

carente de atenção. Porque ele tá isolado, a maioria 

é abandonado pela família, que não é o meu caso; 

e isso provoca ainda mais ciúme. Leite é vaquinha, 

ninguém chama de leite, água é gelada. Então como 

eu trabalhei como eu trabalhei na regalia, a gente 

tem que uma cordinha que vai passando comida e 

tal. Aqui até que é bacana, tem geladeira, consegue 

ter um pouco.... come bem, a comida aqui nunca 

gostei, sempre deixei ter bastante fome para comer. 

Mas como eu tenho a minha família, sempre tem 

almoço uma vez por semana; a maioria não tinha, 

eu sempre fui um cara que repartia, a maioria não.” 

[Candelabro] 

 

 A prisionalização - ou assimilação -, se refere a esse processo 

onde a pessoa acaba por adotar comportamentos característicos de um 

determinado grupo. Ou, em outras palavras, quando a pessoa adentra ao 

mundo prisional, ela deverá se adaptar e assimilar as características das 

pessoas que já estão há algum tempo presas, seja na forma de falar, agir 

ou seguir as regras impostas, tanto da instituição, como dos próprios 

presos. Nota-se que esse processo de assimilação, ou prisionalização, 



ocorre de maneiras diferentes para cada indivíduo, uns podem ter um 

processo mais rápido, outros mais lento; dependendo de como essa pessoa 

assimilará esses costumes e hábitos. Cabe salientar que, geralmente, esse 

processo se dá de forma inconsciente. 

 A partir das entrevistas foi possível compreender como ocorre o 

processo de prisionalização, como por exemplo: trajes típicos da prisão 

(vestimenta); interrogatório (quando entra na prisão, faz-se necessário 

explicar o crime e suas motivações); regras institucionais (poder e 

autoridade prisional); gírias (linguajar da prisão); horário para se 

alimentar, acordar, dormir e trabalhar. No que concerne ao horário para o 

almoço, o Presídio se mostrou novamente como uma realidade à parte, 

tendo em vista que não existe horário rígido para terminar a refeição, 

favorecendo a escolha pelo horário de comer, sendo o único limite o 

horário das 16h. 

 

5.2 O SISTEMA  

“A lei penal e a prática do sistema de justiça não 

podem ser usadas como padrão absolutamente 

autorizado para julgar o 'justo' ou o 'errado' de um 

comportamento.” (HULSMAN, Louk) 

 

A prisão, ao segregar o indivíduo, não cumpre com o seu papel, 

que é o de assegurar os direitos à vida, à saúde e bem-estar. Esses direitos 

estão assegurados na LEP (Lei de Execução Penal), como consta no Art. 

10: “a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. O Art. 

11 estabelece que a assistência será: material; à saúde; jurídica; 

educacional; social; religiosa. 

http://sociedadesemprisoes.blogspot.com.br/2011/10/louk-hulsman.html
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Na fala de Flamboyant foi possível perceber o conhecimento que 

o mesmo tem sobre a legislação. Ao comentar sobre o Código Penal e a 

LEP, o mesmo explica que se uma pune (direitos objetivos), a outra dá 

direitos ao preso (direitos subjetivos). O participante reflete sobre o 

motivo do não cumprimento do que está na LEP, já que essa garante ao 

preso um tratamento digno: 

 

“Quando você é julgado e condenado, você vai 

pagar sua sentença em unidade prisional, que pode 

ser em um presídio ou penitenciária. O correto seria 

uma penitenciária, né..., mas como nosso sistema é 

sob carregado, coloca onde não se pode. A Lei das 

Execuções Penais dá muitos direitos subjetivos e 

alguns objetivos. Os objetivos o que são: punição 

do seu crime; se você cometeu um crime taxado de 

hediondo, você vai lá e 2/5 ou 3/5 de uma 

pena...que pode ser de 12, 15, 18, 30; conforme 

sentença estipulada pelo meritíssimo. Só que 

quando essa pena é instituída, né, você também tem 

os direitos que são os subjetivos. Objetivo foi o que 

falei, cumprimento da pena. E o que é o subjetivo: 

você tem o direito de ter uma assistência, uma 

psicóloga uma psiquiatra, atendimento de 

enfermagem, de medicina, né...se tem tudo isso? 

Você não tem tudo isso. Então o subjetivo é falho. 

Você tem direito a estudar, a trabalhar...tá no papel. 

Papel serve para duas coisas: pra punir e para tentar 

reintegrar a sociedade. Só que...o papel aqui é 

punitivo. Poucas unidades trabalham o preso para 

voltar à sociedade. É culpa das pessoas que estão 

administrando? É culpa dos agentes prisionais? 

Não. É culpa do sistema. Ele foi moldado assim.” 

 

Ao longo do trabalho irei mostrar como o direito ao estudo e ao 

trabalho apareceram como essenciais na fala dos detentos, uma vez que 

os próprios entrevistados afirmam que trabalhando eles conseguem 



“ocupar a cabeça” e não ficam pensando em “besteiras”. Mas não apenas 

como uma forma de “ocupar a cabeça”, como também uma garantia 

financeira para quando cumprirem a pena. 

No que concerne ao sistema prisional, não podemos deixar de 

discorrer sobre a seletividade. A fala de Ipê demonstra como a 

seletividade do sistema penal funciona. Nota-se que o mesmo foi preso 

com duas gramas de crack. Observa-se que apenas uma parcela 

(específica) da sociedade é presa com essa quantia de drogas, por 

exemplo. Quando perguntado sobre como ele imagina a sua vida quando 

estiver livre, o mesmo responde sobre seus sentimentos e por qual crime 

foi condenado: 

“Felicidade. Imagina, livre. Só não cometer mais, 

né. Saber que tu, se ganhar uma oportunidade, se 

voltar...e não foi por muita coisa que eu vim preso, 

foi por duas gramas de droga, só.” [Ipê] 

 

Baratta (2002, p. 103), ao falar da seletividade do sistema penal, 

nos mostra que a lei não é igual para todos. Conforme o autor, os crimes 

de colarinho branco não têm essa sanção e muito menos o status de 

criminoso. Neste viés, nota-se que as pessoas que não recebem a etiqueta 

de criminosos, tendo em vista suas condições econômicas, recebem um 

tratamento diferenciado. 

 

Esta direção de pesquisa parte da consideração de 

que não se pode compreender a criminalidade se 

não se estuda a ação do sistema penal, que a define 

e reage contra ela, começando pelas normas 

abstratas até a ação das instâncias oficiais (polícia, 

juízes, promotores de justiça, instituições 

penitenciárias que as aplicam), e que, por isso, o 
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status social de delinquente pressupõe, 

necessariamente, o efeito da atividade das 

instâncias sociais de controle social da 

delinquência, enquanto não adquire esse status 

aquele que, apesar de ter realizado o mesmo 

comportamento punível, não é alcançado, todavia, 

pela ação daquelas instâncias. Portanto, este não é 

considerado e tratado pela sociedade como 

“delinquente.” Dessa forma, sob esse ponto de 

vista, tem-se estudado o efeito estigmatizante da 

atividade da polícia, dos órgãos de acusação 

pública e dos juízes. (BARATTA, 2005, p.86) 

 Outra questão apontada é que, muitas vezes, o judiciário não 

analisa cada caso, como podemos apreender na fala de Aroeira: 

“‘Ah, poderíamos ver melhor essa situação.’ Então 

não se abre esse leque no caso, né. Condenou, 

condenou, acabou. Então para um réu primário 

como eu, foi muita cadeia. Doze anos é muita 

cadeia. Você vai ficar seis anos presos, e depois 

mais seis anos fora vinculado. Uma coisa que 

poderia ser feita, é analisar as coisas, nesse sentido. 

Mas eu sei que é difícil, acontece muito isso. Ah 

falam que poderiam melhorar a lei, eu falo que não. 

Porque se a lei é assim, difícil, doída, que machuca, 

tá dessa forma, se melhorar a lei, o que vai virar? 

Olha os casos que acontecem todos os dias. Você 

não pode mudar, eu falei que deveria ser mais 

rígido [risos], se mudar vai virar um caos. Tem 

querer a norma, tem que ter a regra e tem que ter a 

lei” [Aroeira] 

 

Ainda no que se refere ao sistema, outro participante mostra o 

quão difícil é ir contra uma norma já imposta e naturalizada. Neste 

sentido, por mais que algumas pessoas tenham a intenção de fazer 



diferente, esse diferente acaba sendo impossibilitado por uma lógica 

institucional, lógica de difícil rompimento. 

“É que às vezes a pessoa se sente até acoada, ela 

quer até tratar melhor, mas como ela tá no meio 

daqueles que não tratam bem, que não tem um 

diálogo, ela acaba entrando nesse ritmo, não digo 

nesse ritmo, então ela vem, faz o papelzinho dela e 

vai embora. De repente alguns entram com esse 

intuito de se preocupar com o preso, mas às vezes 

acabam vindo fazer só a rotina delas.” [Aroeira] 

No que concerne ao tratamento dos agentes para com os presos, 

o respeito se mostrou como algo fundamental a ser observado, já que 

muitos participantes expuseram insatisfação com o tratamento dos 

agentes, sendo na maioria das vezes desrespeitoso. Pitangueira apontou 

críticas sobre o sistema prisional, como podemos observar a seguir:  

 

“Na verdade eles não fazem nada né...acho que eles 

podem tipo assim, o respeito, porque eles não 

respeitam o detento, eu acho que eles estudam 

tantos anos, fazem faculdade e tal para ser um 

exemplo, mas isso não acontece, né...é uma mentira 

que acontece. Falam humanização, reeducando, 

mas não tem nada...não tem reeducando, nós 

mesmo que estamos sendo reeducados, porque eles 

mesmos não dão oportunidade nenhuma, nem 

exemplo.” [Pitangueira] 

 

Candelabro ainda acrescenta que deveria existir uma 

homogeneização, mas o quanto isso também é difícil no próprio sistema, 

já que, como exposto, quebrar esse padrão que está institucionalizado é 

uma tarefa difícil: 
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“Eu acho que teria que ter um padrão. Vamos supor, 

não um policial mau e bom. Cobrar quando tem que 

ser cobrado e dar oportunidade quando tem que se 

dar oportunidade. Eu acho que deveria ter uma 

lapidação de tudo isso. Mas algumas pessoas 

simplesmente não querem, outras querem, mas não 

tem oportunidades que precisa, acaba se adaptando 

aquele mal, porque não tem oportunidade. Isso 

falta muito.” [Candelabro] 

 

Em um momento da entrevista, a pesquisadora comentou sobre 

importância da escuta, buscando observar em que nível os próprios 

detentos vivenciam o sentimento de acolhimento pela instituição, seja 

compreendendo a realidade de cada preso, bem como suas vivências; seja 

proporcionando trabalho ou um curso. Por exemplo, propiciar uma aula 

de jiu-jítsu, violão ou outro tipo de lazer. Um dos participantes mostrou o 

quão difícil é mudar essa realidade já institucionalizada: 

“Exemplo: falando em jiu-jitsu, ontem a gente 

estava treinando ali, daí de repente o agente abriu a 

portinhola, né ‘o que é isso aí? “Ah, a gente tá 

treinando jiu-jitsu.” ‘Se acontecer isso mais uma 

vez a gente vai colocar vocês lá para baixo e dar 

um castigo.’ “Tipo, não querem ver a gente bem 

sabe...Isso é um esporte sabe, não é uma coisa ruim, 

né...Essas coisas que indignam a gente, que é para 

uma coisa boa e eles querem proibir.” [Pitangueira] 

 

Outro ponto levantado por Jabuticabeira foi que por mais que a 

instituição possa dar alguma oportunidade, alguns presos acabam usando 

isso “ao seu favor; fazendo com que a instituição comece a desconfiar de 

alguns comportamentos, prejudicando assim os demais presos. Em 

contrapartida, podemos entender que a vigilância se faz necessária, a 



partir do momento que a responsabilidade sobre o preso é do próprio 

Estado, também é sua responsabilidade levá-lo ao hospital, assim como 

quando pune alguns, todos os outros sofrem com essa ação: 

“É, tipo assim, como eu vou falar...é que às vezes a 

direção sempre dá atenção para o preso. Aí às vezes, 

muitos presos, eles alegam que tem uma doença pra 

tá usando de oportunidade para fugir. Às vezes 

acontecesse de um monte de gente tá doente, 

morrendo e a direção não dá atenção, pensando 

essas coisas. Às vezes acontecesse, ficar doente, 

duas, três, quatro horas da manhã. Aí tem preso que 

aproveita da situação, vai lá e foge; como já vi que 

aconteceu. Às vezes, muita gente morre, por causa 

disso aí, entendeu. Mas em termos da direção dar 

atenção, disso aí, eu não posso reclamar. Eu sempre 

tive minha atenção, se eu tive doente, me levaram 

para o hospital. Eu não posso reclamar, falo por 

mim.” [Jabuticabeira] 

 

No que se refere ao papel da instituição, quando perguntado 

sobre como a instituição poderia fazer para manter a saúde mental e física 

dos detentos, a resposta é unânime entre os participantes: trabalho e 

escola. Tendo em vista que muitos dos participantes falaram sobre 

trabalho, optou-se por criar uma categoria: Trabalho. 

Outra questão se refere à qualificação profissional e o quanto 

esse aspecto é relevante para os detentos, uma vez que após cumprem a 

pena, encontrar um emprego se torna um desafio ainda maior. Deste 

modo, nota-se e reafirma-se que é na camada mais baixa da sociedade que 

a prisão se faz presente. Esta questão pode ser observada na fala de 

Flamboyant, que mostrou a dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho por conta dessas questões: 
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“Trabalho e escola. Não tenho outra coisa, trabalho 

e escola. Quer ressocializar, quer uma pessoa 

melhor na rua? Um trabalho e escola. um estudo e 

um trabalho, uma profissão. Primeira coisa é um 

curso técnico, tem que ter um curto técnico. Quer 

sair do crime? Tem que ter um curso técnico. Eu 

saio da cadeia com um ensino fundamental, como 

eu vou competir com você que tem um ensino 

superior, por exemplo; já com o estigma de ex 

presidiário, como vou competir lá fora.” 

[Flamboyant] 

 

Nota-se que tanto o trabalho quanto a educação fazem parte do 

papel da instituição, como consta na LEP. Flamboyant indaga sobre como 

um ex-detento pode competir com alguém, se não foi oportunizado ao 

mesmo um estudo, um curso técnico e um emprego? Evidencia-se que o 

mercado de trabalho já é competitivo; e a sociedade é predominantemente 

excludente e preconceituosa. 

“Ah ter uma boa escola, serviço, serviço distrai 

bastante. Qualquer coisa que distraia. Porque tem 

livro, mas eu não consigo ficar prestando atenção 

no livro aqui e outro falando em matar. Sem querer 

eu presto atenção na conversa dos outros. O 

trabalho é essencial.” [Cambuci]  

 

Flamboyant ainda comenta que se houvesse o cumprimento da 

lei, poderia haver uma mudança no sistema. Para Flamboyant, existem as 

pessoas que “são do crime” (sic) e outras que entraram por “aventura.”: 

“Tem, se cumprisse as leis. Já falei e volto a afirmar: 

cumpra as leis das execuções penais. Também 

volto a reafirmar, não é todos que vão conseguir 

melhorar, tem uns que não querem. Tem os 



profissionais do crime e os que entraram para o 

crime por aventura. Que entraram no crime por 

causa da droga, são os acidentes. Tem vários tipos 

de coisa.” [Flamboyant] 

“A única coisa que eu discordo é que se punem 

pelas leis, como te falei no começo, se tem o código 

de processo penal, se tem o código penal e tem a 

LEP? Não só pune, cumpra as duas. ‘Ah, mas o 

sistema não tem condições’ Problema não é meu. 

Problema foi de quem criou as leis. Se só criou para 

bonito, então não crie. Mas se quer só para punir, 

então pegue isso aqui, rasga e acaba. Vamos usar 

só isso aqui então. Não venha com maquiagem. 

Também não tô dizendo que só isso aqui vai 

resolver o problema, não. Vai ter sempre ladrão, 

vai ter sempre criminoso, vai ter sempre estuprador; 

a história da humanidade é assim. Vai ser sempre, 

não adianta. Não é que não vai existir pedófilo, 

sociopata; só que tem que ter forma de tratar. Se tá 

aqui na lei, vamos usar a lei. Não dá para questionar. 

Ninguém mandou criar uma lei de excussões 

penais que não vai ser cumprida. Não mandei criar. 

Essa não me pune, essa não me favorece?” 

[Flamboyant] 
 

Flamboyant, em um momento da entrevista, perguntou: quem 

matou mais? Uma arma ou essa caneta que está na sua mão? Esta pergunta 

pode trazer muitos pensamentos e questionamentos, mas, acima de tudo, 

mostra a realidade do nosso país. 

“Eu acho que as leis no nosso país é muito fraca. 

Entende...tanto para punir, como para ressocializar. 

São falhas, eu acho. Aí tem outra coisa também, ah 

quantos anos tão roubando o país, os corruptos. 

Vou te perguntar agora, quem matou mais? Uma 

arma ou essa caneta que está na sua mão? [...] 

Quantos papeis a caneta assinou, decretou guerras, 

quantos papeis ela assinou desviando verbas da 

saúde, da educação, né Quantos? Quantas pessoas 

morreram, tão morrendo agora nesse momento. 
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Nas filas dos hospitais, do SUS, porque nossos 

digníssimos roubaram dinheiro do país. Estão lá, eu 

considero a população brasileira covarde. Mas 

ninguém vai na rua se manifestar contra o Temer. 

Ninguém vai lá, ele tá vendendo o país, ele tá 

acabando com os direitos trabalhistas e ninguém 

faz nada.” [Flamboyant] 
 

Ainda de acordo com a lógica da seletividade penal, observa-se 

que o rigor da lei se aplica apenas a uma determinada camada social 

(pobres, negros (as) e outras populações consideradas indesejáveis). O 

participante ainda comenta sobre a crise do país e o desvio de recursos: 

. 

“Aí vejo o Gilmar Mendes falar um monte de 

besteiras. Eu falo tudo isso porque as coisas se 

englobam. Tudo que eu fiz foi um apanhado geral 

do que acredito. Tudo isso é ligado ao que...se eles 

fizessem o dinheiro da educação, teria menos 

ladrão, consequentemente teria menos prisão. Mas 

não, querem construir mais cadeia e menos escola.” 

[Flamboyant] 

  

Nota-se que, para haver mudança, é necessário que se conheça e 

realidade das pessoas, seus anseios, medos, angústias, bem como sua 

trajetória de vida, mas, acima de tudo, a mudança precisa ocorrer na 

própria sociedade. Assim, a mudança não pode partir apenas do 

indivíduo, mas de todo o sistema (social, familiar, institucional), para que 

se tenha uma real transformação, com amplitude significativa no todo. 

Aroeira mostra essa importância e como é fundamental conhecer 

a realidade do preso: 



“Conhecendo o preso, porque querendo ou não, 

uma conversa você não vai conversar tudo, mas se 

você tiver 1 mês de conversa, 1 ano de conversa, 

você acaba conhecendo o preso. É que nem uma 

convivência em casa, você acaba conhecendo as 

manias, você acaba conhecendo o jeito, você acaba 

conhecendo a pessoa. Então não tem como eles 

quererem que o preso se regenere no caso, se eles 

não tem conhecimento para isso. Se não tem 

conhecimento da vivência do preso. Se você dá um 

trabalho, um estudo, a professora que tá ali, junto, 

monitorando, vai tá conhecendo o preso; nem todo 

preso vão sair daqui bem, vão voltar para a 

sociedade e vão voltar bem, mas também nem 

todos vão para o fundo do poço, alguns vão, mas 

eu acho se tivesse algum..algo nesse sentido, uns 

80% acho que iriam mudar. Tipo ‘eu me preocupo 

com aquele ser ali, que ele mude, que ele sai daqui 

e tenha mudança’, entendeu. O sistema ‘quero ver 

que aquele cidadão saia daqui mudado.’ Esse é o 

pensamento, porque se não tiver esse pensamento, 

também ele não muda. Porque é esporádico ‘pega 

dez lá, bota lá, bota pra trabalhar; pega vinte, bota 

a trabalhar.’ Mas não conhecem o indivíduo, não 

conhecem a pessoa.” [...]Ficam: ‘ah quem é esse 

sem vergonha.’ Entende? Então essa que é a 

verdade. Enquanto isso não acontecer de fato, não 

vai ter uma mudança radical. Vai continuar na 

mesmice. ‘Ah, conseguimos que dez mude, que 

vinte mude, que cinco mude.’ Mas poderia ser 

oitenta. Seria ótima né.” [Aroeira] 

 

 Como foi mencionado na fala de Aroeira, é muito importante que 

as pessoas que trabalham no sistema prisional olhem de fato para o preso, 

sem preconceito ou pré-julgamentos. Para alguns, essa ideia pode ser 

difícil, ou quase impossível, mas nota-se que algumas pessoas que 

trabalham no sistema prisional tentam, de certa maneira, mudar essa 

realidade e olhar o preso como um ser humano de direitos, que muitas 
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vezes está em sofrimento psíquico, não tem laços sociais e precisa ser 

escutado e compreendido na sua singularidade. 

Aroeira aponta que essa mudança traria benefícios para todos e 

não apenas para determinada pessoa ou classe: 

 

“Para todos, para sociedade, para o ser, para 

família, para todos. Não é só para um indivíduo, até 

para o próprio sistema, até para a própria pessoa 

que trabalha no sistema. Até a pessoa que trabalha 

no sistema ela às vezes tá saturada disso aqui. Tem 

dias que a gente vê que nós tá melhor que a pessoa 

que tá trabalhando. Entende, nós tá melhor 

espiritualmente, psicologicamente; a pessoa que tá 

trabalhando, às vezes a gente vê que ele não tá bem. 

A pessoa não tá bem, porque a gente conhece, a 

gente sabe, a gente convive, ainda mais nós que tá 

na regalia. Aqui nós tá bem, não tá na galeria, faz 3 

anos que não tô na galeria. Então a gente acaba 

conhecendo cada um dos agentes prisionais. Como 

é o temperamento, como ele é, como é o 

tratamento, como quanto tá bem, como não tá, a 

gente já sabe.” [Aroeira] 

 

Falconi (1998, p. 133) cita Saporito ao concluir que “será 

necessário estudar o delinquente para conhecê-lo, conhecê-lo para tratá-

lo racionalmente, e tratá-lo para melhorar”. Neste sentido, a 

reintegração é um passo fundamental, sendo que a mesma traz 

benefícios tanto para a sociedade, quanto para o próprio apenado, 

reduzindo significativamente a reincidência. 

 

5.2.1 Prisão, escola do crime 

 



“A prisão representa muito mais do que a privação 

de liberdade com todas as suas seqüelas. Ela não é 

apenas a retirada do mundo normal da atividade e 

do afeto; a prisão é também principalmente, a 

entrada num universo artificial onde tudo é 

negativo. Eis o que faz da prisão um mal social 

específico: ela é um sofrimento estéril.” 

(HULSMAN, LOUK) 

 

A prisão é uma “escola do crime”, isso ficou presente em 

algumas falas e como tal, não poderia deixar de mencionar esse fato 

presente nas cadeias brasileiras. Isso se dá porque, muitas vezes, os presos 

são misturados nas celas e acabam cumprindo sua pena junto de presos 

acusados por crimes diferentes. Isso pode fazer com que os presos que 

não eram do “mundo do crime” entrem, e os que já eram se “qualifiquem” 

ainda mais. 

Essa ausência de separação entre réus primários e reincidentes 

pode acarretar no aumento da criminalidade dentro da prisão. Cabe 

salientar que essa divisão está prevista na Lei 13.167 de 2015 que 

alterou o Art. 84 da Lei de Execuções Penais e passou a determinar que 

os presos devam ser separados conforme a gravidade de crime cometido. 

Na fala dos participantes foi possível apreender que os mesmos 

percebem as instituições prisionais como violentas e os mesmos acabam 

reproduzindo a violência, seja contra os próprios agentes, seja com outros 

detentos. Por isso, muitos dos entrevistados percebem a prisão como 

“escola do crime.” 

“É...a gente entra num crime pequeno e chega aqui 

tu aprende a fazer coisas maiores, tipo traficar, 

roubar coisa maior. Foi o meu caso, né. Sempre 

trabalhei como operador de máquina. Desde os 

meus catorze anos. Foi só um deslize na minha vida 

e não deu mais certo. Foi coisa tipo de um ano, eu 

http://sociedadesemprisoes.blogspot.com.br/2011/10/louk-hulsman.html
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/240630972/lei-13167-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11692338/artigo-84-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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nunca tive passagem. Minha primeira passagem foi 

com vinte e três anos. Mas depois eu saí, caí dentro, 

daí tu pega mais conhecimento. Que tipo assim, 

tem gente que prega coisas boas, como tem gente 

que prega coisas ruins. Eu procurei pegar as coisas 

ruins. Não vou dizer que só tem pessoas boas, que 

pregam coisas boas, mas meu caso foi o contrário. 

[..] É uma escola do crime, mas tem as coisas boas 

e as coisas ruins, tu pega o que tu quer. Eu sempre 

tive de tudo, fiz uma vez, achei fácil. Não fiquei 

muito tempo na vida desse crime que eles dizem aí. 

Se fiquei um ano foi muito. Já caí preso, fiquei dois 

anos, daí saí na rua, fiquei um mês na rua, caí de 

novo e fiquei mais nove anos e onze meses; saí 

agora em 2015 e fiquei mais quatro dias na rua. Tô 

preso de novo, até hoje.” [Jabuticabeira] 

 

 Como exposto acima, a prisão acaba exercendo uma função que 

é de “fabricar delinquentes”, como expresso na fala dos próprios 

participantes. Cambuci, ao ser perguntado como seria estar em uma 

prisão que tivesse certa liberdade de ir e vir; tivesse respeito, trabalho para 

todos e atividades extras, o mesmo responde: 

“Ah, um monte ia mudar. Tem gente que vou te 

falar a verdade, acho que não tem mais jeito na vida. 

Tem um monte de pessoa boa, que tem bom 

coração” e acaba se transformando em um monstro 

aqui dentro.” [Cambuci] 

 

Nota-se, pela fala do entrevistado, que existe o desejo por 

mudança, mas por conta da falta de oportunidades, muitas vezes acabam 

seguindo outros caminhos. 

“A prisão é uma escola do crime isso aqui. Na rua, 

quem nunca foi preso, tá aprendendo uma 



faculdade, é como ter entrado numa faculdade, tá 

aqui preso, ensina como, tem um que roubou um 

banco, que matou com uma toca na cara e não foi 

preso, outro que vendeu droga não sei pra quem, e 

ali só vai guardando as coisas; e acaba se 

aprofundando nisso aí, aí quem não é bandido, vira 

bandido aqui dentro.” [Cambuci] 

 

Cambuci acredita que se hovesse uma separação por crime, como 

prevista na lei, talvez essa realidade fosse outra: 

“O certo, é tipo assim, quem foi preso por um crime 

maior, um matador de facção, essas coisas, ser 

colocado num canto e quem entrou nessa vida 

agora, quem nem bandido é, por uma besteira, tava 

doido...eu admito, tem gente que tomou uma 

cachaça, tava doido, foi roubar e já foi preso; e ali 

querendo ou não, ele vida bandido, pra não querer 

ficar por baixo da rapaziada. [...] O preso mais 

perigoso, não ficar com quem foi preso agora. Que 

esses sim vão mudar. Mas esses outros aí, é difícil. 

Já entrou para facção, já fez a palavra certa, já fez 

o pacto com capeta, não tem mais como voltar atrás. 

Igual pegar eu e colocar com eles, vai que eu entre 

para isso aí também. Daí já é tarde para pensar e 

voltar atrás. Eles misturam tudo, por isso dá isso aí. 

Cria um monte de bandido.” [Cambuci] 

 

Na fala de Cambuci, quando o mesmo afirma que “[...] Aqui é 

uma escola do crime, a gente sai pior que entrou.” Nota-se que a prisão 

está longe de ser um espaço de ressocialização; ela apenas cumpre com 

seu único papel: segregar os indesejáveis. 

Flamboyant explicou sobre o ciclo da violência que ocorre na 

prisão, o ambiente hostil, bem como as sucessivas formas de violência 

que ocorrem na instituição: 
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 “Vai entrando num ciclo de violência. Ciclo de 

violência, daqui a pouco você passa a ser 

respeitado pela violência, tipo, não mexe com ele 

porque é problema.” [Flamboyant] 

 

 Corroborando a ideia de Thompson, não resta alternativa que se 

adaptar. Adaptar-se aos costumes, atitudes e linguajar impostos pelos 

presos e pela própria instituição. Pode-se perceber que, depois de um 

tempo, as violências tornam-se naturalizadas. Nota-se que, em alguns 

casos, esse processo pode funcionar como um mecanismo de defesa, que 

faz com que o detento atenue, de alguma forma, esse sofrimento, como se 

percebe na fala de Flamboyant. 

Para ser respeitado dentro da instituição o preso incorpora a 

violência perpetrada pelos agentes prisionais. Angela Davis, na 

Conferência na UFBA (2017), nos faz refletir sobre essa violência 

institucional: “Se o Estado utiliza a violência policial para resolver 

problemas de maneira punitiva, então ele dissemina a mensagem que a 

violência pode ser uma solução para os problemas domésticos também.” 

A ausência do Estado faz com que as prisões sejam de fato uma 

“escola do crime.” Se o Estado não fornece condições dignas para o 

detento, há revolta, já que não lhe são garantidos seus direitos 

fundamentais. Neste sentido, além de incentivar a reincidência, a 

precariedade do sistema faz com que surjam as organizações criminosas. 

 

5.2.2 Facção 

 



 Esse tratamento desigual que os presos vivenciam todos os dias 

na prisão faz com que muitos deles se vejam novamente na vida 

criminosa, ou decidam seguir esse caminho. Alguns, dentro da prisão, 

decidem entrar para facções, seja como escolha, ou por sobrevivência. 

Nesse sentido, o tratamento degradante a que os presos são submetidos 

corrobora para a reincidência. 

 As organizações criminosas nasceram dentro do contingente 

precário em que funcionavam a maioria das prisões. O crime organizado 

no Brasil surgiu com o Comando Vermelho (CV) na cidade de Ilha 

Grande, no estado do Rio de Janeiro. Local conhecido como “Caldeirão 

do Diabo.” Neste local, os presos comuns eram misturados aos presos 

políticos. Junto aos presos políticos, os presos comuns começaram a 

adquirir um conhecimento mais aprofundado: “noções de organicidade, 

de não rendição frente à opressão, além de técnicas de guerrilha, 

ensinamentos que formaram os pilares em que se fundou uma das maiores 

organizações criminosas do Brasil, o Comando Vermelho.8”  

 A origem do Primeiro Comando da Capital (PCC) deu-se em 

1992, depois que os policiais invadiram o Carandiru, e culminou com a 

morte de 111 presos. A criação do PCC se deu em resposta aos maus 

tratos sofridos dentro da cadeia. Os presos lutavam por seus direitos, onde 

já estava instaurado o descaso por parte do Estado no que se refere à 

situação dos presídios: superlotação, insalubridade, falta de condições 

básicas de higiene, alimentação, saúde e outros fatores que fizeram com 

que os mesmos lutassem pela causa. 

                                            
8 Fonte: 

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/2335/origem-

desenvolvimento-crime-organizado 
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 O PCC foi criado na Casa de Custódia de Taubaté-SP, em 1993. 

Sabe-se que as facções criminosas atuam dentro e fora dos presídios, 

onde agem com violência para desestabilizar tanto os órgãos de 

segurança, quanto a sociedade. O Estatuto do PCC foi publicado no 

Jornal Folha de São Paulo, em 25 de maio de 1997: 

1. Lealdade, respeito, e solidariedade acima de tudo 

ao Partido. 

2. A Luta pela liberdade, justiça e paz. 

3. A união da Luta contra as injustiças e a opressão 

dentro da prisão. 

4. A contribuição daqueles que estão em Liberdade 

com os irmãos dentro da prisão, através de 

advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de 

resgate. 

5. O respeito e a solidariedade a todos os membros 

do Partido, para que não haja conflitos internos, 

porque aquele que causar conflito interno dentro do 

Partido, tentando dividir a irmandade será excluído 

e repudiado do Partido. 

6. Jamais usar o Partido para resolver conflitos 

pessoais, contra pessoas de fora. 

Porque o ideal do Partido está acima de conflitos 

pessoais. Mas o Partido estará sempre Leal e 

solidário à todos os seus integrantes para que não 

venham à sofrerem nenhuma desigualdade ou 

injustiça em conflitos externos. 

7. Aquele que estiver em Liberdade 'bem 

estruturado' mas esquecer de contribuir com os 



irmãos que estão na cadeia, serão condenado à 

morte sem perdão. 

8. Os integrantes do Partido tem que dar bom 

exemplo à serem seguidos e por isso o Partido não 

admite que haja: assalto, estupro e extorsão dentro 

do Sistema. 

9. O partido não admite mentiras, traição, inveja, 

cobiça, calúnia, egoísmo, interesse pessoal, mas 

sim: a verdade, a fidelidade, a hombridade, 

solidariedade, e o interesse comum ao Bem de 

todos, porque somos um por todos e todos por um. 

10. Todo o integrante tem que respeitar a ordem e 

a disciplina do Partido. Cada um vai receber de 

acordo com aquilo que fez por merecer. A opinião 

de Todos será ouvida e respeitada, mas a decisão 

final será dos fundadores do Partido. 

11. O Primeiro Comando da Capital - P. C. C. 

Fundado no ano de 1993, numa luta descomunal e 

incansável contra a opressão e as injustiças do 

Campo de concentração "anexo" à Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté, tem como tema 

absoluto "a Liberdade, a Justiça e a Paz". 

12. O Partido não admite rivalidades internas, 

disputa do poder na Liderança do Comando, pois 

cada integrante do Comando sabe a função que lhe 

compete de acordo com sua capacidade para 

exercê-la. 

13. Temos que permanecer unidos e organizados 

para evitarmos que ocorra novamente um massacre, 

semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de 

Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 111 

presos foram covardemente assassinados, massacre 

este que jamais será esquecido na consciência da 

sociedade brasileira. Porque nós do Comando 

vamos sacudir o Sistema e fazer essas autoridades 

mudar a prática carcerária, desumana, cheia de 

injustiça, opressão, torturas, massacres nas prisões. 
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14. A prioridade do Comando no montante é 

pressionar o Governador do Estado à desativar 

aquele Campo de Concentração "anexo" à Casa de 

Custódia e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu 

a semente e as raízes do comando, no meio de 

tantas lutas inglórias e a tantos sofrimentos atrozes. 

15. Partindo do Comando Central da Capital do KG 

do Estado, as diretrizes de ações organizadas e 

simultâneas em todos os estabelecimentos penais 

do Estado, numa guerra sem trégua, sem fronteira, 

até a vitória final. 

16. O importante de tudo é que ninguém nos deterá 

nesta luta porque a semente do Comando se 

espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do 

Estado e conseguimos nos estruturar também do 

lado de fora, com muitos sacrifícios e muitas 

perdas irreparáveis, mas nos consolidamos à nível 

estadual e à médio e longo prazo nos 

consolidaremos à nível nacional. Em coligação 

com o Comando Vermelho - CV e PCC iremos 

revolucionar o país dentro das prisões e o nosso 

braço armado será o Terror "dos Poderosos" 

opressores e tiranos que usam o Anexo de Taubaté 

e o Bangú I do Rio de Janeiro como instrumento de 

vingança da sociedade, na fabricação de monstros. 

 Nota-se que o PCC surgiu por conta de questões específicas, e 

segue uma organização e articulação definidas.  Esse colapso do sistema 

prisional fez com que os detentos se estruturassem e reivindicassem seus 

direitos. Ao longo do trabalho foram mostradas essas deficiências 

prisionais, como se observa em outros presídios do Brasil: 

superpopulação, maus-tratos, falta de higiene (sujeira nas celas, 

insalubridade, presença de ratos e outros parasitas; condições 

deficientes de trabalho, deficiência de serviços médicos, alimentação 



precária, uso constante de medicamentos tarja preta, dentre outras 

questões.) 

 A partir da fala dos participantes, foi possível evidenciar que 

acontece um jogo binário, onde a pessoa faz parte de uma facção, ou 

então não segue esses princípios. Caso ela opte pode entrar para 

determinada facção, não terá a opção de sair, caso o fizer, será morta, 

como os próprios detentos explicaram. Mendroni (2009) explica que a 

característica das organizações criminosas é “estrutura organizada”. Ou 

seja, eles têm a capacidade de se organizarem e articularem seus 

objetivos, seja em um mesmo Estado ou em outros Estados, como 

também dentro ou fora dos presídios. 

 Ao se aliarem ao PCC, por exemplo, essas pessoas têm algumas 

garantias, tanto no sentido de auxílios aos familiares destes presos, 

como melhorias na cela: roupas, alimentos e outros meios que facilitam 

essa permanência. Como já falado, se essa fidelidade e lealdade são 

rompidas, o indivíduo pode ser morto, justamente por violar o estatuto. 

 A intenção desse capítulo não é afirmar ou confirmar se o PCC 

é “bom”, ou “ruim”, mas apenas contextualizar como essa organização 

surgiu e os principais motivos que fizeram com que ela crescesse no 

Brasil. Talvez, se as autoridades estivessem atentas a essas questões, 

isso não teria acontecido.  

 A partir da fala dos participantes, foi possível entender um 

pouco da realidade das facções, como expresso a seguir: 

“Agora entrou uma facção, não sei se tu tá 

entendendo. Tem uma facção aí que é de Santa 

Catarina, que agora eles que colocam a regra, né. 

Eles que mandam, não era como antes. Tem a regra 

que é do jeito que eles querem... Coisa de dentro da 

cadeia, se querem mudar de barraco...a gente não 
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pode falar com agente, se a gente quer remédio, 

tem que falar com eles. Tudo que a gente quer, tem 

que chegar em um, o integrante da facção. 

Antigamente era diferente, não tinha facção. Cada 

um poderia falar com agente normal. Se eu queria 

remédio, se eu queria pedir a troca de cubículo, que 

é barraco, eu ia falar com agente. A facção que tá 

mandando, não os agentes. Lá dentro o controle é 

com eles. Se eles acharem que tem que quebrar a 

cadeia, os presos vão ter que quebrar.” [Ipê] 

“A facção tem as regras diferente, né. Eles tem as 

regras bem diferente que dos outros. Não sei como 

é as regras dele, não puxei naquela galeria. Se a 

pessoa não é do lado deles, não fica. Ou é de um 

lado, ou é do outro. Ou você vai ficar do lado deles, 

ou vai sair. Essas facção de hoje, tá virada numa 

coisa, meu deus do céu. O que a gente vê na 

televisão, né...o que eles fazem, meu deus.” 

[Jacarandá] 

“Tem que seguir o que eles querem. Por exemplo, 

eu não sou uma pessoa que sou irmão, eu não sou 

da facção, mas tô no crime, sou criminoso. Não 

vivo no seguro, vou em qualquer lugar, entro em 

qualquer lugar, aí se vir uma ordem de uma guerra, 

para guerrear, matar uns, eu sou obrigado a ir. Eu 

tenho que me envolver, porque eu tenho um 

biqueira de droga, eu vendo droga, então eles vão 

me ajudar a cuidar da minha biqueira, como eu 

tenho que ajudar eles.” [Ipê] 

 

Ao ser perguntado se é uma troca, o mesmo responde: “Aí que 

dá problema.” [Ipê] 

Ainda no que se refere ao trabalho, Cambuci comenta sobre a 

questão das facções dentro da cadeia: 

 



Não ia tá pensando e articulando isso aí. Iam tá 

prestando atenção no serviço e não iriam falar 

sobre isso. Iam focar no serviço e ia mudar bastante 

coisa. Mas como é assim, tudo jogado às traças...só 

pensam em maldade.” [Cambuci] 

 Ipê comenta sobre a facção de São Paulo, que segundo ele, por 

conta desta é que existe essa “guerra”. Ipê também traz a realidade do 

crack, que será abordada posteriormente: 

“Só que agora tem uma outra facção, que é de São 

Paulo, veio para tomar aqui e é por isso que dá 

essas guerras. E tem mais aquelas que são 

decretadas, que é que tá no crime, pisa, faz alguma 

coisa errada, caguetou alguém da facção. Ou usa 

crack, quem usa crack é decretado, pode matar. Se 

ele fuma crack ele tem que morrer.” [Ipê] 

 Nota-se que com a ausência do Estado, alguns presos resolvem 

se organizar em grupos, estabelecendo suas próprias regras, a fim de 

resistir aos abusos cometidos pelo Estado. Assim, essas organizações 

criminosas expandem-se e começam a atuar no mercado rentável das 

drogas. 

 

5.2.3 Mundo do tráfico 

 

“O tráfico de drogas é um dos negócios mais 

lucrativos do mundo e, no entanto, os traficantes 

que aparecem na televisão são todos pobres e 

moram nas favelas onde habita seis compradores.” 

(GOMES, Mário Pereira) 

  

O mundo do tráfico é um mundo sedutor, onde se ganha um 

dinheiro “fácil”, mas por outro lado, perde-se muito. 
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“E o crack, na rua, meu deus, isso tá pesado. E é o 

motivo deu tá preso, desse maldito crack. Dá muito 

dinheiro.” [Ipê] 

“Como eu falei para você, eu comecei a me 

envolver com droga, e quando eu vi já tava 

enforcado até o pescoço. Daí não quis trabalhar, 

quis as coisas mais fácil. Daí tipo assim, eu conheci 

os dois lado. Trabalhei e vou ter as coisas mais fácil, 

vou procurar o que? O que é mais fácil, entendeu.” 

[Jabuticabeira] 

 

Para Ipê, sua única alternativa foi o mundo do tráfico, já que em 

sua trajetória de vida não teve oportunidades. Ipê explica que sempre foi 

preso por conta do tráfico. Ao ser perguntado sobre como aconteceu, o 

mesmo conta que: 

“Porque eles me trouxeram preso, não porque eu 

fiz maldade para os outros, não procurei fazer 

maldade; eu procurei o bem para mim. Como para 

quem tava perto de mim, eu procurei buscar 

dinheiro, viver uma vida boa. Não uma vida de rico, 

uma vida estável. Eu pensava assim, eu tive uma 

chance nessa na rua, eu vendi droga, eu tinha dois 

carro novo, eu tinha dinheiro e fui vendendo droga, 

entreguei a biqueira do dono e fui comprar outra 

biqueira, se eu não compro essa biqueira, eu não 

estaria preso. Foi um dinheiro que foi adquirido da 

droga.” [Ipê] 

 

Ainda sobre esse assunto, Ipê explica que o crack é uma droga 

que dá muito dinheiro: 

“Meu deus, muito dinheiro, dinheiro que eu nunca 

vi na minha vida. Por isso eu tô aqui. Muitas, 

meninas novas, não é uma nem duas. Agora que eu 

fui para rua...passava de carro eu não me acreditava. 



Meninas lindas, lindas, linda. Estilo você. Com 

todo respeito, você é bonita. Por uma pedrinha 

vendem o corpo, por isso eu sou contra o 

estuprador. Por cinco real tu pega uma menina 

bonita. Tem menina de catorze anos se prostituindo 

por uma pedra, por isso eu sou contra o estuprador 

[...] No tráfico vem muita coisa que tu não imagina, 

por exemplo, esse celular, uma pedra. Se deve ter 

pago 1.500,00; esses vem de monte, e o que eu 

fazia, eu dava sem interesse, televisão, alimento, 

toda semana. Eu ajudava as pessoas, eu não fazia o 

mal para elas. Eles gostavam de mim, eu respeitava 

o horário de sono deles, não ia ter barulho. Ia cuidar 

deles, da casa deles.” [Ipê] 

Outros procuram o mundo do tráfico para manter um padrão de 

vida elevado, como foi o caso de Pitangueira. O entrevistado conta que 

sempre teve uma família que o ajudou, mas por decisão própria, escolheu 

esse mundo: 

 “Então, eu entrei na vida do crime pela primeira 

vez, para manter o padrão de vida alto. Para 

facilitar as coisas na vida e a gente acaba se 

iludindo. Porque o crime acaba trazendo drogas, 

vícios, tudo junto, né. E eu acabei indo para os 

caminhos da droga também. Sendo também 

reincidente, né.” [Pitangueira] 

Cambuci explica que poderia ter feito diferente, mas esse mundo 

é “viciante” (sic), pois é possível adquirir coisas mais fáceis e rápidas. Ele 

ainda compara o mundo do tráfico com um viciado em drogas: 

 “Podia, eu tinha uma família boa, eu fui o único 

que me perdi. Meus irmãos tem tudo faculdade. E 

eu que escolhi o caminho errado, gostei e vim parar 

aqui [...] Sim, de conseguir as coisas mais fáceis. 

Consegue tudo mais fácil e mais rápido. E vai 

viciando isso aí. É, querer o melhor, a mulher 

melhor. Daí entrei nessa vida que vicia. É como 
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fosse viciado na droga, isso aí. Para parar é difícil.” 

[Cambuci] 
 

No que se refere ao uso de drogas, Jabuticabeira explica que 

começou a se envolver por conta de más companhias: 

“Como eu falei, má companhias, um amigo ou 

outro oferece, tu vai por empolgação; vai ver, tá 

atolado. Ela te deixa corajosa para fazer o que tu 

pensar. Tu vai lá e faz. Mas nunca me deu coragem 

para tirar a vida de alguém, graças a Deus. [...] eu 

nunca tive passagem quando eu era de menor, esses 

negócios. Tem gente, que quando vem dessa vida, 

a família nunca...eu não era do crime; eu me 

envolvi com as pessoas erradas, comecei a usar 

drogas, e comecei a me envolver com isso aí, 

entendeu. Se eu continuar hoje, desde como era da 

minha infância, criança, na vida que eu tinha, no 

mundo normal, tudo vai dar certo. Eu não posso 

desviar o caminho, entendesse. Como eu tava 

desviando.” [Jabuticabeira] 

 Jabuticabeira explica que o que o levou à prisão foi a droga. O 

mesmo percebe que hoje em dia está mudado, que tem outros objetivos 

para sua vida, como podemos observar a seguir: 

“Antes eu usava drogas, hoje não uso mais. O que 

me levou a isso aí, foi a droga. Pra mim, eu acredito 

que eu mudei muito, entendesse. Pra mim, isso foi 

tudo. Porque a droga te leva a tudo, tu faz de tudo. 

Então hoje eu tô bem de boa.” [Jabuticabeira] 

 



 Para compreender o tráfico recorreu-se à Legislação brasileira, 

mas especificamente a Lei 11343/06 – Lei de Drogas, ela traz que o 

“tráfico exprime a negociação ou o comércio ilícito.” Assim, a relação 

com o tráfico e com o crime, na maioria das vezes, se dá por questões 

financeiras, como apontaram alguns participantes. 

 A Lei de Drogas, além de distinguir usuário e traficante, 

contribuiu para o aumento da população carcerária, como podemos 

perceber nos dados obtidos pelo INFOPEN, que se referem aos crimes: 

Contra o Patrimônio – 46%; Lei de Drogas – 28%; Crimes Contra Pessoa 

– 13%; Estatuto do Desarmamento – 5%; Crimes Contra a Dignidade 

Sexual – 4%; Crimes Contra a paz pública – 2%; e Outros – 2%. 

 Acredita-se que essa diferenciação entre usuário x traficante tem 

caráter subjetivo, ou seja, fica a cargo do juiz decidir quem é traficante ou 

usuário, tendo em vista os próprios critérios da Lei. De acordo com o 

trecho da Lei, em seu art. 28: “Para determinar se a droga se destinava a 

consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes 

do agente.”  

 Segundo dados do Infopen (2014), pode-se perceber que o 

percentual de presos por tráfico de drogas é de 28% em relação ao número 

total de detentos no Brasil. Nota-se que esse número é expressivo, tendo 

em vista os demais crimes.  

 Nota-se que, em alguns casos, a pessoa entra no mundo das 

drogas e depois no mundo do tráfico. Mas não podemos generalizar, pois 

não necessariamente todas as pessoas que entraram no mundo do tráfico 

fazem uso de drogas, como é o caso de Ipê. Alguns participantes 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06
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comentaram que entraram no mundo do tráfico por questões de status, 

ganhar mais dinheiro, mulheres, ou como Cambuci comentou: “para ter 

as coisas mais fáceis.” (sic). 

 Podemos fazer um contraponto à ideia de “vida fácil”, e perceber 

que essa promessa é enganosa, tendo em vista dados do Atlas da Violência 

e IPEA.9 Esses dados mostram que a taxa de homicídio de jovens no Brasil teve 

um crescimento de 17,2% entre 2005 e 2015. Neste viés, nota-se que esses 

adolescentes, na maioria das vezes, nem chegam à vida adulta, mostrando, 

assim, que a ideia de “vida fácil” é falaciosa. 

 Neste sentido, compreende-se que o tráfico é capaz de gerar lucro 

rapidamente e funciona como uma empresa, com o “chefe” e seus 

subordinados. Optou-se por adentrar a essa temática tendo em vista o 

discurso trazido pelos participantes, bem como o alto índice de pessoas 

presas por esse crime. 

 

 

6 NÃO SOU BANDIDO (NÃO SOU CRIMINOSO) 

 

Durante as entrevistas se observou que alguns participantes 

trouxeram o conceito de “criminoso” / “bandido” sem, no entanto, se 

identificarem como tal. Diante disso, optou-se por situar o leitor para o 

entendimento de como esse conceito foi sendo construído socialmente. 

                                            
9 http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/downloads/8623-

170602atlasdaviolencia2017.pdf 



Na obra Vigiar e Punir de Foucault (1975), o autor traz a questão 

da delinquência e o surgimento da psiquiatria no Direito Penal. Essa 

intervenção da Psiquiatria dá-se no século XIX, com a noção de indivíduo 

perigoso. Assim, a Psiquiatria foi adentrando a esse terreno e trazendo 

noções de loucura e periculosidade. 

Mas por que a Psiquiatria se tornou tão poderosa e importante 

nesse período? Talvez por seguir uma lógica de higienismo, em outras 

palavras, “limpeza” da sociedade. Podemos pensar como esse conceito 

permeia nossa sociedade e como ele cria rótulos nos indivíduos, assim 

como o rótulo de criminoso, que não se aplica a todas as pessoas, apenas 

a uma camada da população específica, como explica Baratta: 

A lei penal não é igual para todos, o status de 

criminoso aplica-se de modo desigual aos sujeitos, 

independentemente do dano social de suas ações e 

da gravidade das infrações à lei penal realizada por 

eles. (BARATTA, 2002) 

 

 Ao pensarmos em violência, podemos entendê-la como algo que 

está estritamente ligado ao crime, ou entendê-la como algo que está além 

disso, a partir de elementos relacionados às questões sociais, econômicas 

e históricas, por exemplo.  

Nessa concepção de “não sou bandido”, “não sou “criminoso”, 

parece haver uma ideia do positivismo criminológico, onde a pessoa que 

cometeu algum delito é portadora de algum tipo de patologia, algo 

essencialmente seu. Nasce a ideia de criminoso nos estudos de Lombroso, 

onde o mesmo identifica características que o diferencia dos demais 

cidadãos. Nota-se que essa ideia positivista é determinista e rotula o 



137 

 

indivíduo através de certas características, categorizando o indivíduo 

“bom” e o indivíduo “mau”. 

Na obra “O homem delinquente”, em 1876, Lombroso traz a 

ideia de delinquente e de delito. Para este autor, o delito seria uma 

consequência da organização física e moral do crimonoso. Lombroso 

focava seus estudos na anatomia, nas formações do crânio, mandíbulas, 

orelhas etc. Nota-se que a ideia de crime, para Lombroso, é 

eminentemente individual, assumindo um caráter de personalidade 

decorrente de fatores sociais. Ou seja, o crime estaria ligado a problemas 

constitutivos de sua genética, que estaria atrelado às condições sociais. 

Na categoria de “criminoso nato”, exemplificada na teoria de 

Lombroso, temos aquele criminoso que estaria fadado a sempre fazer 

parte do crime, ou seja, sem recuperação. Não compartilho da ideia de 

que exista um criminoso nato, que não tenha chance de se “recuperar”; 

essa ideia parece-me determinista e biologista, sendo contrário ao 

pensamento do qual compartilho. Podemos apreender, pela fala dos 

participantes, que as pessoas que optaram por seguir a vida do crime por 

motivos circunstanciais podem, sim, fazer o caminho de volta, assim 

como as pessoas que estão na vida do crime por motivos pessoais, 

também. 

A naturalização desse termo mostra-se presente no discurso de 

alguns participantes, quando expressam em suas falas: “família é do 

crime”, “da vida do crime”, “vai sair daqui e fazer novamente”. Nota-se 

que esse discurso coloca o social como único fator para tal trajetória, 

impossibilitando outros meios e recursos que permitam sair desse ciclo. 



 Evidencia-se que cada preso traça o seu entendimento no que se 

refere a ser bandido ou não, ser do mundo do crime ou não. Assim, essa 

dicotomia “criminoso nato” e “criminoso por acidente” é recorrente no 

discurso dos participantes. 

Outro representante da Escola Positiva foi Ferri, considerado o 

“pai da moderna Sociologia criminal”. Ao contrário de Lombroso, para 

Ferri o delito não é produto exclusivo de nenhuma patologia individual. 

Para ele, a criminalidade é um fenômeno social e o delito entra no 

trinômio: fatores antropológicos, sociais e físicos. Porém, nota-se que 

esse autor concorda com a ideia de Lombroso no que se refere à categoria 

de criminoso nato, acrescentando mais quatro classificações: louco 

(portador de doença mental), habitual (produto do meio social), ocasional 

(indivíduo sem firmeza de caráter e versátil na prática de crime) e o 

passional (homem honesto, mas temperamento nervoso e sensibilidade 

exagerada). 

O resultado destas classificações é o controle dos sujeitos e de 

seus comportamentos. Salientando que esse controle não é o mesmo para 

todas as pessoas, já que a aplicação das penas não é igual para todos os 

indivíduos. Nota-se que as classes subalternas são as que mais sofrem 

com essa classificação, rotulação e estigmas. 

Baratta (2002) salienta que a maioria dos delitos é de ordem 

patrimonial, mostrando como a população subalterna sofre com isso, 

evidenciando, também, um sistema falho no que se refere à distribuição 

de renda. A Criminologia Crítica vai contra o pensamento 

individualizante, patologizante e noções de diferenças naturais do dito 

criminoso. 
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Quando se dirigem a comportamentos típicos dos 

indivíduos pertencentes às classes subalternas, e 

que contradizem às relações de produção e de 

distribuição capitalistas, eles formam uma rede 

muito fina, enquanto a rede é freqüentemente muito 

larga quando os tipos legais têm por objeto a 

criminalidade econômica, e outras formas de 

criminalidade típicas dos indivíduos pertencentes 

às classes de poder. (BARATTA, 2002, p. 165). 

Candelabro elucida que essa ideia de criminoso não está atrelada 

às questões inerentes à pessoa, como se acreditava na época de Lombroso, 

mas por outros fatores relacionados: 

“No meu caso eu nunca fui ladrão, nunca foi 

bandido, sempre trabalhei, tenho 33 anos, né. Foi 

um acontecimento que aconteceu. Eu creio que foi 

uma fatalidade, né. Então não fui reincidente, 

sempre tive uma vida normal, mas...Meu Art. é 121, 

no caso homicídio. Até não gosto de falar muito de 

início, não é uma coisa bacana, mas infelizmente 

aconteceu, né. Não foi premeditado, mas aconteceu, 

infelizmente [...] Como eu falei, não sou bandido, 

não sou nada, não sou criminoso, não sou assassino. 

Eu tô pagando por um crime, mas eu não sou isso, 

eu não quero levar isso, só quero pagar a minha 

pena e tentar me integrar de novo.” [Candelabro] 

Na visão de Ipê, bandido é aquela pessoa que cometeu algum 

crime de estupro ou homicídio: 

“Pra mim bandido é estuprador, é quem tira a vida, 

pra mim. Eu não tiro a vida de ninguém. Eu não 

faço o mal para os outros, o meu mal é que eu 

vendo droga.” [Ipê] 

 



 Aroeira, que foi condenado por ser envolver com uma menina de 

treze anos, explica que não se considera criminoso, tendo em vista que 

nunca foi do crime: 

“Eu vou ser bem sincero, né...meu caso é 

complicado. Meu caso é complicado, meu caso é 

complicado porque eu não me sinto criminoso em 

si. Eu me sinto criminoso porque eu inflige uma lei, 

entende, então como eu falei pra ti é crime. Eu 

infligi a lei então eu virei um criminoso, no caso, 

mas em si em sim, eu não me sinto um criminoso. 

Mas eu sei que cometi um crime, que tá prescrito, 

então está no papel e tudo que está no papel, se 

você infringiu, se a lei determina que não poderia 

ser dessa forma, então. Mas eu em si não me sinto 

um criminoso, porque nunca fui do crime, então 

não me sinto criminoso.” [Aroeira] 

Ao ser perguntado o que ele considera ser um criminoso, o 

mesmo responde: 

“Criminoso pra mim é a pessoa que sempre vai tá 

cometendo o crime, a mesma coisa, a mesma 

função. Ela vem presa e pensa a mesma coisa 

quando for sair, vou fazer de novo e vou cometer 

aquilo de novo. Não tem uma mudança, ela não 

quer uma mudança. Entendeu? Seja em qualquer 

área, qualquer crime. Assim, ‘ah, vou cometer, vou 

fazer.’ É o que falei para você, a linguagem da 

pessoa já mostra o que ela quer, o que ela é. Muitas 

não fazer porque sabem que vão vir preso. Assim, 

‘foi sofrido aquilo lá, fiquei longe de tal e tal.’ Ele 

não vai pensar o que ele perdeu dentro dele, dele, 

da pessoa, ele vai pensar no externo, né. ‘Pô, eu 

perdi de ficar com minha família, perdi minha 

liberdade, perdi dinheiro, perdi isso, perdi aquilo.’ 

Então ele não quer perder isso. Tanto que ele 

deveria perder o sentimento que tá dentro dele, 

aquele sentimento de ter cometido o crime. Tá 

entendendo, entendendo, enquanto ele não perder 

aquilo ele vai tá sujeito aquilo. Cada um é escravo 
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daquilo que é sujeito; se você é sujeito a alguma 

coisa, você é escravo. Se você é sujeito de algo e 

não consegue sair daquilo, você é escravo daquilo. 

Se você bebe e não consegue sair da bebida, você é 

escravo da bebida. Se você fuma e fuma, e não 

consegue sair daquilo, você é escravo daquilo. 

Porque se você pudesse sair daquilo, você iria ‘ah, 

hoje eu vou parar e não vou fazer mais.’ Então se a 

pessoa comete aquilo, ela tá sendo escrava daquele 

negócio. Essa é minha visão, essa é minha 

percepção. Ela é escrava daquilo lá, enquanto ela 

não sair, ela vai continuar sendo escrava. 

Entendeu?” [Aroeira] 
  

 Jacarandá cometeu homicídio e explica que não se considera 

bandido: 

“[...] Aí eu contei a história né, daí veio todo mundo 

me dá parabéns: ‘olha, você fez a coisa certa.’ Eu 

não sou bandido, eles eram tudo bandido. Para eles 

era tudo uma brincadeira. Eles: ‘não, você fez a 

coisa mais certa.’ Mas a coisa mais certa era ter ido 

embora. Mas eles eram tudo louco da cabeça 

também. Agora quantos anos eu vou ficar preso?” 

[Jacarandá] 

 

 

 

7 SAÚDE NA PRISÃO 

 A questão da saúde na prisão esteve bastante presente na fala dos 

participantes, seja expressa no uso constante de medicamentos, seja na 

insuficiência de saúde. É evidente que a prisão traz muitos sofrimentos, 

como a dor na alma, explicada por Flamboyant. Somado a isso, também 

existe a dor da rejeição exercida pela própria sociedade que não acolhe 



esses indivíduos quando os mesmos ganham a liberdade. Neste sentido, a 

privação não vem apenas de liberdade, mas de autonomia, recursos, de 

bens e serviços de caráter pessoal, como Thompson (1998) exemplificou. 

 Como Guimaraes; Meneghel; Oliveira (2006) evidenciam, a 

atenção à saúde na prisão surge como campo de conhecimento que valida 

o aprisionamento do indivíduo, normatizando-o. Assim, esses autores 

esclarecem que essa medicina estava voltada à disciplina do cuidado dos 

corpos, a fim de contribuir para a manutenção da aptidão dos indivíduos 

para o trabalho. 

 Como explicado anteriormente, a tipologia do criminoso surgiu 

nos séculos XIX e XX. Guimaraes; Meneghel; Oliveira (2006) 

esclarecem que surgem estudos, em Medicina legal, que objetivavam a 

tipologização do delinquente, sustentando um modelo considerado 

"preventivo". Os autores ainda explicam que esses estudos tinham por 

objetivo identificar precocemente, a partir de um biotipo específico, 

indivíduos com propensão à delinquência.  

 Entende-se que esse modelo determinista não favorece o 

entendimento do indivíduo. É de suma importância ir contra esses 

modelos normativos e patologizantes, uma vez que os mesmos acabam 

por reforçar rótulos e estigmas para esses apenados. A partir do momento 

em que se orienta contra esses pensamentos, permitimos que o sujeito 

possa transcender aos seus atos. 

 Segundo Goffman (2008), ao chegar à instituição, a pessoa traz 

uma concepção de Eu, e essa concepção de Eu está ligada às relações 

sociais que essa pessoa adquiriu ao longo do tempo; a convivência social, 

linguagem, reconhecimento de si e do Outro. A partir do momento em 

que a pessoa entra na prisão, ela perde seu Eu, pois sofre com 



143 

 

humilhações, violência, perda da sua identidade e das referências que 

construiu ao longo da vida.  

 As condições de saúde foram identificadas no discurso de alguns 

entrevistados. Evidenciou-se a precariedade da saúde, tendo em vista que 

muitos dos homens que se encontram em cárcere estão doentes e fazem 

uso de medicamentos tarja preta para minimizar o sofrimento de alguma 

forma. Muito desse sofrimento está atrelado ao estigma que o condenado 

assume. 

 O uso de remédios tarja preta traz a questão: quais sofrimentos 

são produzidos na prisão? Esses medicamentos funcionam para “aliviar” 

o sofrimento, ou matar aos poucos quem os usa? Pode-se perceber na fala 

de Jacarandá que o mesmo fica responsável por entregar os remédios para 

os detentos (que fazem uso), mas menciona que precisa entregar os 

comprimidos na dosagem correta, já que alguns presos podem ingerir toda 

cartela e acabar indo a óbito. A solução encontrada por alguns detentos 

para lidar com tal sofrimento é o uso constante de medicações: calmantes, 

antidepressivos, ansiolíticos, dentre outros: 

“Tem um monte de gente que toma tarja preta. Aí 

eu faço todos os pacotinhos deles. Se toma um 

remédio, três, quatro, né. Eu boto num pacotinho e 

mando para ele. Não mando a cartela toda, porque 

tem sempre um maluco dentro do cubículo que 

toma o remédio e fica mal. Toma tudo, fica doido 

e morre. Daí eu cuido do remédio da tuberculose, 

também. Tem uns que tem tuberculose ali dentro; 

que eu faço a fichinha dele, pego o copinho deles, 

mando para eles. De manhã cedo eles escarram ali 

dentro, eu coleto o copo, boto dentro da caixinha e 

um da saúde pega e lava lá para o laboratório. Daí 

dois dias vem o exame, você vê se tem tuberculose, 



se tem, começa o tratamento dele. E daí tudo isso 

aí. Agora nós tem só oito (com tuberculose). Mas 

teve uma época aí, que a gente tava até com trinta, 

tava dando um surto já. Mas daí a gente leva lá o 

remédio para eles, dá na mão deles, o copo de água, 

tomar na frente do agente. Porque se der para eles, 

para tomar lá dentro, eles não tomam, jogam no 

lixo e tava aparecendo na fossa, né. Os cara iam 

limpar a fossa e achavam o remédio. Daí eles não 

melhoram, vai passando o tempo e matam todo 

mundo. Então a gente começou a fazer assim, né.” 

[Jacarandá] 

  

Nota-se, pela fala de Jacarandá, tanto o uso constante de 

medicamentos, quanto o alto índice de adoecimento na cadeia. Jacarandá 

mostrou a realidade da saúde na prisão, tendo em vista que trabalha no 

setor de saúde do Presídio: 

 

 “E aqui é um lugar que você não tem o que fazer. 

É cumpri os tempo que o juiz te deu e deu, não 

adianta chorar. Fica fazendo todo dia a mesma 

coisa. Você fica o dia todo parado, vai dormir, 

levanta, fica parado o dia todo e isso aí, por isso 

tem um monte de gente louca na cadeia, por isso 

tem gente que surta, né [...] é, que nem eu, tô 

fazendo aqueles remedinhos faz sete anos. Veja 

bem, né. E não é pouco, é um monte de gente que 

toma remédio. Daí tem que levar os pacotinhos pra 

eles. Porque senão eles surtam de noite; daí ficam 

loucos, chamam a saúde...meu deus do céu. 

Desmaiam, cai no chão, tem muita gente que dá 

convulsão, daí deus me livre. Daí tem que tirar da 

galeria, cuidar pra não bater a cabeça. Daí esperar 

ele até voltar de novo.” [Jacarandá] 

 

 Quando perguntado sobre o que leva as pessoas a tomarem esses 

medicamentos e se poderia estar ligado a querer esquecer um pouco dessa 

realidade, o mesmo responde que: 
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“Porque eles tem problema, por que eles tem 

problema...tem uns que não dormem; outros tem 

problemas que escutam vozes; outros ficam 

gritando o dia todo. Daí você dá esses remedinhos 

pra eles, e eles ficam calmos. Tem uns que se 

acalmam, tem uns que tomam há tempo [...] 

também, para esquecer um pouco, para dormir 

direito, para passar mais rápido, né. Aqui do lado 

tem o manicômio, daí um monte de gente vai ali, 

né. Aí eles enchem eles de remédio, né. Os que são 

bem maluco da cabeça, já ficam lá, né. E s outros 

vem pra cá, com um monte de remédio, né, porque 

se eles não tomarem, surtam de novo. É, na cadeia 

se tem de tudo, é uma coisa de louco.” [Jacarandá] 

  

Jacarandá explicou que já possuía algum conhecimento sobre 

questões relacionadas à saúde, mas aprendeu muitas coisas com a 

enfermeira do Presídio: 

 

“Aprendi com a enfermeira aqui, tudo com a 

enfermeira. Um pouquinho eu sabia em casa, né. 

Sabia dar injeção, mas aqui dentro eu não posso dá, 

né. Antibiótico, essas coisas assim, eu só posso 

passar com receita, aí outro tipo de remédio dá. 

Mas esse negócio de curativo, essas coisarada, sou 

eu que faço. Sabe aqueles surto de furúnculo, 

aqueles negócio, aquele negócio doido, aqui tem 

demais, lá dentro. Daí todo dia tem que limpar, 

senão aquele negócio apodrece. Daí quando eles 

ficam doentes e a a gente vê que não dá certo, a 

gente chama o SAMU. Aí o SAMU vem, dá um 

remédio, se eles ficam bem, fica aí, senão eles 

encaminham para o médico.” [Jacarandá] 

  

Outra questão apontada por Jabuticabeira foi o suicídio e a 

depressão dentro da cadeia: 

 



“Aqui nesse lugar, se a gente não for forte, a gente 

cai mesmo, entendesse. Já vi gente caindo super 

gordo, tipo, dois meses. Daí não come, fica 

pensando na família, filhos. Às vezes leva a tirar a 

própria vida, já vi um monte tirando sua própria 

vida. Às vezes tu tá deitado, vê no outro dia, o cara 

tá pendurado na janela.” [Jabuticabeira] 

 

No que concerne à violência institucional, Cambuci também 

relatou que, muitas vezes, essa violência faz com que algumas pessoas 

cometam suicídio, ou por não aguentar toda pressão de estar preso, ou 

pela própria violência institucional: 

“Eu já conhecia na rua [violência institucional], de 

ser torturado pela polícia. Dentro da cadeia eu vou 

tá mentindo, mas já vi. Já vi gente apanhando, já vi 

gente se matando, gente normal ter ficado doida da 

cabeça; não agüentou a pressão psicológica e foi lá 

e se enforcou. Já vi acontecer isso tudo aí.” 

[Cambuci] 

 O sistema prisional é perverso, nega aos encarcerados seus 

direitos fundamentais, bem como usa da violência para doutrinar esses 

corpos. A tortura e o abuso de policiais são apenas um exemplo dessas 

práticas violentas que podemos observar tanto nos presídios, quanto na 

forma de abordagem (delegacias e viaturas). Como exemplo da violência 

institucional, podemos citar: falas depreciativas, insultos e difamação; 

isolamento, agressão física e psicológica. Deste modo, a violência 

institucional é caracterizada pela assimetria de poder. 

 

 

8 OPORTUNIDADE  
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“A derrubada dos muros do cárcere tem para a 

nova criminologia o mesmo significado 

programático que a derrubada dos muros do 

manicômio para a nova psiquiatria.” (BARATTA, 

Alessandro) 

 

Nesse capítulo muitos questionamentos se fizeram presentes, 

mas a história de vida de Ipê deve ser destacada, já que o mesmo viveu a 

maior parte de sua vida atrás das grades. Na sua infância, Ipê relembra 

que sofreu agressões físicas de sua avó, o que fez com que o mesmo 

decidisse morar nas ruas quando criança. Conta que a única oportunidade 

que teve foi com um traficante, e fez com que entrasse no mundo do 

tráfico: 

“Meu passado é tudo ruim, senhora. Não tenho um 

passado bom. Eu vivi na rua, vivi com minha vó 

que era muito ruim. Não conheci minha mãe, já 

está falecida. Meu pai é vivo, mas...Eu vivi na rua, 

nunca tive oportunidade na vida. [...] eu saí, com 

sete anos eu vivia na rua, vivi na rua, nunca tive 

oportunidade. Eu vivi um monte de ano na cadeia, 

saí pra rua e não tive oportunidade de ninguém, 

quem me deu oportunidade foi um traficante.” [Ipê] 

 

No que se refere às oportunidades, podemos perceber, pela fala 

de Ipê, que nem todos têm o mesmo acesso: 

 

“Só que ninguém deu emprego, e se tinha...pintou 

até, mas não vou dizer que não deu emprego, mas 

não tinha onde dormir, me alimentar, onde tomar 

meu banho, não tinha aonde eu ficar. Aí chegou um 

traficante e disse: ‘a cara, eu tenho uma casa com 

piscina, tem carro, tem tudo...’ Eu não sabia nem 



dirigir. ‘Tem até mulher pra você.’ Quem vai dizer 

não?” [Ipê] 

 

A meritocracia nos faz acreditar que, com esforço, toda pessoa 

pode conquistar as coisas; porém, muitos se esforçam, batalham, lutam e 

nada têm. Evidencia-se que as relações de poder estão presentes em nossa 

sociedade, e fazem com que as pessoas que estão no poder permaneçam 

no poder e usem da força de trabalho das pessoas menos favorecidas em 

benefício próprio ou de determinada classe. 

Não há igualdade de oportunidades, existem desigualdades 

sociais, culturais e de gênero que acabam por trazer desvantagens aos 

indivíduos socialmente e economicamente desfavorecidos. 

É evidente que as pessoas (brancas), que nasceram com melhores 

condições financeiras e tiveram oportunidade de estudar em bons 

colégios, têm maiores chances de conquistar um emprego, por exemplo. 

Mas nem todos têm a mesma “sorte”, e somado à sorte, ainda existe a 

questão racial.  

Em outro momento da entrevista, Ipê percebe que não existe 

igualdade de oportunidades: 

 

“Seria bom se fosse lá fora todos iguais, né. Igual 

de oportunidade, de fazer bem para o outro. De não 

ver maldade. Que eu não vejo maldade. Se tu me 

conhece lá fora, quem me conhece, sou um 

traficante na rua, mas eu ficava assim, que os 

próprios vizinhos gostavam de mim. Os próprios 

vizinhos, e eu cuidava, eu ajudava eles” [Ipê] 

Flamboyant corrobora o pensamento de Ipê e comenta que as 

pessoas que não tiveram oportunidades, muitas vezes, não tiveram um 

local digno para dormir, comer e trabalhar. Explica que sem essas 



149 

 

condições, muitas pessoas acabam indo para o caminho do roubo e tráfico, 

por exemplo: 

“Não tem, dá onde? O que vai fazer? Vai roubar. 

Aí o que diz, vagabundo, né. Mas você não tá na 

pele dele para saber o que ele passou. Eu sou 

diferente, não sou coitadinho, não me faço de 

coitadinho. Pra mim não cabe a situação deles. 

Aqui eu tenho para onde ir, sempre tive. Sempre! 

A minha vida toda, sempre tive para onde ir. 

Sempre tive minha família, o que comer, onde 

dormir. Sempre tive, minha vida toda.” 

[Flamboyant] 

 

Ipê explica que se tivesse tido uma oportunidade, faria diferente 

e teria outro futuro: 

 

“Se eu tivesse oportunidade, sim. Eu só queria um 

caminhãozinho para eu trabalhar, pequenininho. Ia 

catar papelão, lixo. Só isso, mais nada.” [Ipê] 

 

Pode-se perceber que falta oportunidade para o detento. Nota-se 

que, muitas vezes, o Estado não dá essas oportunidades, sendo que o preso 

volta para as ruas sem nenhuma perspectiva de futuro, ou alguma ajuda 

de custo. Diante desses impasses, muitas vezes, eles se veem forçados 

novamente a roubar, traficar, fazer o uso de drogas e encontrar outros 

meios para suprir essa falta que lhes é imposta. 

“O que você acha disso? O cara vai puxar 10 anos 

e vai sair para rua e fazer com outros? Porque ele 

vai fazer de novo. Porque não vai ter oportunidade. 

Que nem eu, eu fiquei 25 anos preso, moça. Eu fui 

pra rua, poderia me endireitar, não tá mais aqui, tô 



velho, tô ficando velho. Minha vida é triste se eu 

contar pra ti. Eu nunca contei para ninguém.” [Ipê] 

“Nem todos querem mudar né, é claro que o 

sistema, às vezes não te dá oportunidade nenhuma, 

nem todos os sistemas tem essa oportunidade de 

mudar, mas mesmo os que dão oportunidade, a 

pessoa não quer mudar, né, ou não luta para querer.” 

[Aroeira] 

 

Ipê é um exemplo de alguém que passou pelo sistema prisional, 

mas ao sair voltou às mesmas condições de vida, pois não teve outra 

oportunidade além do tráfico. A história de vida de Ipê me fez pensar e 

repensar sobre muitas coisas, principalmente sobre a questão de 

oportunidades, ou a falta de [oportunidade]. 

“A minha vida toda foi dentro do sistema prisional. 

Só fiquei 1 ano e 11 meses na rua. Fiquei de março 

de 2014 até fevereiro de 2016. Depois voltei, voltei 

não, me trouxeram. Quando eu fui preso pela 

primeira vez [roubo] eu tinha 14 anos. Eu era 

menor, né. Ficava três meses, dois meses e me 

soltavam. Depois dos 18 anos.” [Ipê] 

 

Ao ser perguntado sobre como foi a prisão aos 18 anos, Ipê cita 

o abandono do Estado, da família, abandono até mesmo na prisão, onde 

ele comenta que não tem amigos:  

“É péssimo, né. Não é bom. A gente se sente 

abandonado. Eu, por exemplo, lá fora agora eu tava 

na rua, fica um tanto de gente perto de mim, só que 

aqui dentro ninguém. Não tenho ninguém aqui, só 

Deus mesmo, não tenho mais ninguém. Amigo na 

cadeia eu não tenho, não existe amigo na cadeia. 

[...] Só se o governo fizer uma mudança, porque 

neles não. Por que a gente não tem uma 

oportunidade. Tem que dar oportunidade para nós. 
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Fiquei 28 anos preso direto, não, fiquei de 98 até 

2013, fiquei 25 anos mais ou menos, direto, sem ir 

para rua.” [Ipê] 

Ipê acredita que deveria existir a legalização das drogas e da pena 

de morte. No que se refere à legalização das drogas, o mesmo explica que 

com essa alternativa a figura do traficante não existiria. Ainda salienta 

que, ao ser presa, a pessoa deveria ter oportunidade de estudar de forma 

concreta, para que quando saísse obtivesse um emprego garantido: 

 “Não tem oportunidade, teria que ser diferente. 

Eles teriam que fazer diferente. Eu penso assim, se 

eu fosse um cara que mandasse no presidente eu 

iria fazer uma nova lei. Eu ia botar pena de morte, 

ia liberar droga, que se mate, a cachaça é livre, o 

cigarro é livre, já não ia ter traficante. Se matar vai 

morrer, se estuprar vai morrer, e dar uma 

oportunidade; cometeu um crime? Não vai ficar 

preso, foi condenado, pelo um crime de dez anos, 

então tá, você vai ter um estudo; o que você quer? 

Você tem oportunidade, você quer ser um 

psicólogo, um advogado, um médico, o que você 

quer? Você tem vinte anos para ficar preso, em seis 

anos ou dez anos você se forma. Você vai sair daqui, 

não vai mais puxar os vinte e vai sair daqui 

diretamente empregado, num serviço. Seria uma 

oportunidade. Tem guri novo aí que joga uma bola, 

mas não tem oportunidade, ninguém enxerga isso. 

Então vamo ver, você vai trabalhar e vai estudar e 

vai ter uma oportunidade. Vai para rua, se cometer 

um delito de novo, tem que morrer. Sem chance, 

mas tem que dá oportunidade.” [Ipê] 

 



Flamboyant também comenta sobre a lei, mas especificamente a 

LEP. Ressalta que por mais que alguém não queira mudar, isso não pode 

ser motivo para excluir as outras pessoas que anseiam por mudanças: 

“A diferença é só uma, existe para punir, cumpre a 

LEP, que é para ressocializar. Cumpra os dois, é 

simples. Eu acho que tu investe num ser humano, 

mas ele não dá retorno. Tem pessoas que vai passar 

a vida toda, vai morrer na cadeia e não vai sair da 

cadeia. Porque não quer; então você pode dar todas 

as oportunidades pra ela, mas ela não vai voltar pra 

sociedade porque ela não quer. Ela não quer ser 

remodelada. Ela não quer mudar. Isso é um ponto, 

mas por causa disso eu não vou dar oportunidade? 

Eu não vou cumprir a Lei que tá aqui? Que a Lei 

diz o que? Que tem que dar curso técnico, escola, 

religião e trabalho. Tem gente que sai daqui da 

porta pra fora, olha para o norte, olha para o sol, pra 

onde eu vou? À noite já tem que comer, dormir...” 

[Flamboyant] 

 

Pitangueira fala da questão da ressocialização e que a mesma não 

acontece, já que não se dá oportunidade para que os mesmos possam se 

ressocializar: 

“Uma mentira para a sociedade, falam 

humanização, reeducando, mas não tem nada...não 

tem reeducando, nós mesmo que estamos sendo 

reeducados, porque eles mesmos não dão 

oportunidade nenhuma, nem exemplo [...] Talvez 

mostrar uma visão que a vida é boa, respeito, um 

trabalho, um curso, né...algo que te der prazer em 

fazer aquilo lá, ao invés de fazer outras coisas 

erradas, né cara, sei lá....se sentir útil, fazer a 

diferença para os outros, para o mundo...Acho que 

eles tem que fazer isso, que a gente se sinta útil, não 

excluído. Se a pessoa se sentiu excluído, vai sair 

daqui com raiva. Por que tipo, tem  gente que não 

teve uma família, a minha é super estruturada, eu 
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não culpo a minha família; eu que fui o culpado. 

Muitos não tem essa oportunidade, vão sair na rua 

e vão roubar, fumar crack, vão matar..o que der na 

telha eles vai fazer. Eles não tem essa visão que tem 

coisa boa aqui fora. Eles não conhecem.” 

[Pitangueira] 

Ele ainda comenta que as pessoas que trabalham no sistema 

poderiam fazer diferente, mas muitas vezes o próprio sistema é 

corrompido, fazendo com que essas mudanças não sejam possíveis. Outro 

dado relevante refere-se aos custos para manter um preso; investimentos 

que não chegam ao próprio preso, uma vez que se observa questões 

relativas à insalubridade, falta de alimentação digna e demais carências. 

“Então, a casa eles não classificam isso, eles podem 

fazer a diferença, os agentes, o chefe de segurança, 

o diretor da cadeia, o DEAP, eles podem, mas eles 

não fazem pô. Vão presos aqui dentro e deu. Pagar 

os anos e sair para rua. Não adianta de nada. 

Dinheiro que é jogado fora, que é tirado do colégio, 

posto de saúde, que é para colocar dentro desse 

lugar para nada. Daí o que eles mostram na 

televisão a sociedade acredita, é tudo mentira, eles 

deturpam as coisas que acontecem. A sociedade 

acha que todo mundo aqui dentro trabalha, que não 

ter superlotação, que não tem matança, suicídio...é 

tudo uma mentira né.” [Pitangueira] 

 

Questões como: baixa instrução, falta de qualificação 

profissional, estigma de ex detento, corroboram para a exclusão dessas 

pessoas. A competitividade no mercado de trabalho esteve presente na 

fala de Flamboyant, onde o mesmo questiona como alguém que viveu 

atrás das grades pode competir com alguém que nunca foi preso? Nota-se 



que cada uma dessas pequenas questões dificultam uma reinserção na 

sociedade. 

Cabe ressaltar uma das falas de Pitangueira, onde foi possível 

observar como é difícil para o preso obter o seu lugar de voz e direitos:  

 

“Na verdade eu acho tudo isso desnecessário, né. 

Pra quê isso né, não precisava. O diálogo eu acho a 

melhor fonte de resolver as coisas, né. Sentar, 

conversar e resolver. Só que (...) os presos com os 

agentes na verdade, a gente nunca tem razão de 

nada, mesmo eles sabendo que nós ta na razão, não 

eles tão na razão.” [Pitangueira] 

 

As grades da prisão os segregam da sociedade; e, ao sair, o 

estigma de ex-detento acaba por segregá-lo ainda mais. A ficha criminal 

também faz com que, em muitos casos, a polícia aja de forma ostensiva e 

truculenta contra essas pessoas, favorecendo uma reação, que como 

podemos observar na fala dos participantes, é sobre a maneira como eles 

são tratados que os incita a reincidir no crime. Nota-se que o próprio 

documento que o libera a viver em sociedade, o condena. 

Flamboyant menciona a importância de ter um curso técnico 

dentro da prisão, algo que iria facilitar a reinserção no mercado de 

trabalho e a reinserção na sociedade. 

 

“É...um estudo e um trabalho, uma profissão. 

Primeira coisa é um curso técnico, tem que ter um 

curto técnico. Quer sair do crime? Tem que ter um 

curso técnico. Eu saio da cadeia com um ensino 

fundamental, como eu vou competir com você que 

tem um ensino superior, por exemplo; já com o 

estigma de ex presidiário, como vou competir lá 

fora.” [Flamboyant] 
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A LEP assegura que a cada 12 horas de frequência escolar 

equivalem a um dia a menos de pena; e um dia de pena para cada três dias 

de trabalho. 

Fica nítido que as relações de poder são muito poderosas dentro 

da prisão, e aos subalternos não resta outra saída que não seja o 

silenciamento. 

A preocupação com futuro e em como será a vida fora das grades 

mostrou-se muito presente na fala dos participantes. Conclui-se que dar 

oportunidade é primordial para que o preso possa se ressocializar, 

diminuindo assim a criminalidade e a reincidência.  

 

8.1 Trabalho 

“De todas as motivações da nova ênfase no 

encarceramento como método de punição, a mais 

importante é o lucro, tanto no sentido restrito de 

fazer produtiva a própria instituição, quanto no 

sentido amplo de tornar todo o sistema penal parte 

do programa mercantilista do Estado.” (RUSCHE 

& KIRCHHEIMER) 

 

 O trabalho prisional está expresso no Capítulo III da Lei de 

Execução Penal. Afirma em seu Art. 28 que o trabalho “é um dever social 

e condição de dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva.” 

O trabalho prisional, hoje em dia, é visto como uma função reabilitadora 

e pedagógica. De acordo com as Regras Mínimas da ONU, o trabalho 

penitenciário não deve ter caráter aflitivo, ou seja, que provoque aflição, 

ou torturante. Neste sentido, o trabalho prisional tem como objetivo 

preparar o preso para o trabalho extramuros. 

http://sociedadesemprisoes.blogspot.com.br/2011/10/rusche-kirchheimer.html
http://sociedadesemprisoes.blogspot.com.br/2011/10/rusche-kirchheimer.html


 De acordo com a LEP, o trabalho prisional é um dever e um 

direito do preso. As Regras Mínimas da ONU afirmam que o trabalho 

prisional deve ter caráter profissionalizante. Cabe salientar alguns 

aspectos que estão presentes na referida lei: 1. O preso está obrigado ao 

trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade; 2. Não existe 

obrigatoriedade para o preso provisório (art. 31, caput e § único); 3. Levar 

em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do 

preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado (art. 32). No 

que se refere o trabalho externo, o mesmo deve seguir as normas em que 

o preso está submetido, ou seja, a unidade prisional que o mesmo está 

inserido. 

 A remição da pena (art. 126 a 130) também está prevista na LEP, 

ou seja, diminui-se na proporção de três dias por cada dia efetivamente 

trabalhado. Ao falar em trabalho prisional, não podemos deixar de 

salientar a escassez de vagas existentes, caso que impossibilita que todos 

os presos possam trabalhar. O trabalho prisional mostra-se também 

limitado e com poucas opções de atividades. São opções de trabalho no 

Presídio Masculino de Florianópolis: cozinha, limpeza, lavanderia e 

enfermaria, por exemplo. Nota-se que esses trabalhos não são educativos 

e muito menos produtivos, são uma forma rígida e mecânica de exercer 

uma função. 

 Associado ao trabalho, existe o ensino (educação). A educação 

favorece as chances de profissionalização, como exposto por Flamboyant. 

De acordo com dados do Infopen, existe um elevado índice de detentos 

analfabetos, semi-analfabetos e de pessoas que não concluíram o ensino 

fundamental e o médio, assim, entende-se que a importância do trabalho 

e ensino se encontram interligados. 
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 A Lei de Execução Penal, em sua seção V, trata da Assistência 

Educacional aos custodiados no o art. 17: “A assistência educacional 

compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do 

internado”. 

 

 Quando os presos recebem uma educação, qualificação 

profissional, ou quando são dadas oportunidades de aprender uma 

profissão, a chances de conseguirem um emprego quando saírem é 

aumentada. Embora, como mencionado anteriormente, ainda exista um 

estigma e preconceito enraizados em nossa sociedade.  

 Outro assunto que merece ser mencionado se refere à remissão 

de pena nos casos de estudo e trabalho, como consta na LEP. 

 

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 

trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução 

da pena.  

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será 

feita à razão de:  

I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de 

frequência escolar – atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, 

ou superior, ou ainda de requalificação profissional 

– divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 

 

 No que concerne ao trabalho, a LEP nos diz: 

 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever 

social e condição de dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva. 

 



Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 

trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução 

da pena.  

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será 

feita à razão de:  

II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de 

trabalho. 

 

 A importância do trabalho foi evidenciada na fala de todos os 

participantes, ou seja, todos mencionaram que o trabalho os ajuda a 

“ocupar a cabeça.” No Art. 28 “o trabalho do condenado, como dever 

social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e 

produtiva.” Mas o que seria uma finalidade educativa e produtiva? 

Produtiva para quem? Podemos sugerir que o trabalho nas prisões é o 

famoso trabalho “em série”.  

 Na Declaração dos Direitos Humanos, Art. 23 “toda pessoa tem 

direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condição equitativas e 

satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.” O trabalho 

nas prisões, muitas vezes, é visto como um tipo de exploração, ou seja, 

uma mão de obra barata. O trabalho nas prisões, não pode ser visto no 

sentido de exploração, mas sim, de dar suporte ao preso para quando ele 

estiver em liberdade.  

No caput do artigo 28 da LEP está determinado que o trabalho 

do condenado “terá finalidade educativa e produtiva.” Como evidenciado 

na fala dos participantes, é notório que o trabalho impede o ócio, porém 

o trabalho no presídio não parece produtivo como mencionado no artigo 

acima. Pode ser produtivo no sentido de capital, mas não produtivo para 

o preso. A mesma lei, em seu artigo 29, menciona que “o trabalho do 
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preso será remunerado, mediante a prévia tabela, não podendo ser inferior 

a três quartos do salário mínimo.”  

 Falconi (1998) explica que o entendimento de reeducação é 

atrelado ao trabalho prisional, tendo em vista que, uma vez trabalhando, 

assume-se que o preso estaria caminhando para a reeducação e 

reinserção social. Contudo, como se pode observar nas entrevistas, nem 

todos os presos têm a oportunidade de trabalhar, conforme as questões 

apontadas anteriormente. Assim, observa-se que o tipo de trabalho que 

é oportunizado não favorece uma afeição, ou motivação ao preso. 

Ao falar sobre o sistema penal, não podemos deixar de mencionar 

o quão lucrativo é encarcerar. Essa privatização carcerária traz lucros 

significativos, mas ao encarcerado, esse benefício sequer chega, pelo 

contrário, o que chega para essas pessoas é a dor, a falta de oportunidade, 

a falta de direitos, a privação de liberdade, a segregação e o estigma. Nota-

se que para ser cada vez mais rentável, é necessário que mais prisões 

sejam criadas com penas cada vez mais longas, única e exclusivamente 

para manter determinadas pessoas presas. Neste sentido, como 

exemplificado acima, o preso acaba sendo uma mercadoria, ou seja, uma 

força de trabalho barata, que, muitas vezes, pode ser considerada uma 

mão de obra escrava. Sim, o trabalho pode ser uma das ferramentas de 

ressocialização, mas o preso não pode ser colocado como uma mão de 

obra barata; o trabalho deve surgir como uma atividade que traga 

benefícios ao preso. 

 

“A função disciplinar do trabalho prisional 

manisfesta-se através do próprio discurso legal, no 

que se refere ao destino dado ao produto da 



remuneração, ao quantum recebido pelo 

sentenciado como forma de pagamento e símbolo 

preferencial de desempenho no referido trabalho.” 

(SÁ, 1996, p. 120) 

 

De acordo com Sá (1996) o pobre, o necessitado, objeto de 

caridade pública, vagabundo, sempre foram suspeitos de práticas 

delituosas. Deste modo, era necessário encarcerá-los para o “bem” social. 

Assim, além de servir como “depósito” de indesejáveis, a cadeia também 

servia como mão de obra barata. 

 

“O contexto percebido por Marx é o da prisão 

criada e recriada, multiplicada e articulada com a 

economia capitalista, o Estado burguês, a igreja 

reformada e em reforma. Nessas condições as 

instituições carcerárias visavam, sobretudo, punir, 

guardar, assistir disciplinar e encaminhar os 

recalcitrantes à forca ou ao trabalho forçado” 

(SÁ,1996, pg 15). 

 

No que concerne ao trabalho, Ramalho (1979) explica que este 

representa a via de retorno à legitimidade social, nas palavras do autor, a 

possibilidade de “recuperar-se”. A importância do trabalho apareceu nas 

falas de quase totalidade dos participantes, tanto no sentido de ter um 

ofício, quanto como um sustento para quando saírem da prisão. 

Todos os participantes relataram a importância do trabalho, já 

que com o trabalho, os mesmos podem ocupar a cabeça e não pensar em 

“coisas erradas”, como exemplos: 

 

“Ajudar de alguma forma, alguma forma, assim... 

como eu posso te dizer, mas vocês não vão poder 

fazer nada. Vocês vão poder falar com quem 

manda aqui. Que é dá emprego para nós, pelo 
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menos é uma forma, um jeito...um trabalho, porque 

você trabalhando não fica pensando. Daí fica 

parado, sem fazer nada. Isso é uma forma de ajudar 

muito, um trabalho, um emprego. [...] é para ocupar 

a cabeça. Porque senão vai cometer crime igual. 

Porque não tem nenhuma oportunidade, não tem 

nada. Poder ser em qualquer sistema prisional, não 

tem uma oportunidade. Vai puxar e vai voltar. Não 

tem um estudo, não tem nada. Ali tem cento e 

poucos presos fechado. Não tão trabalhando, não 

tão estudando. Só tão pensando em assaltar, matar, 

roubar, traficar.” [Ipê] 

“Ajuda. Ajuda a sair bem diferente. Que 

trabalhando tem tempo para ocupar a cabeça; e se 

não tiver trabalhando só pensa em roubar, matar, 

que o assunto dentro da cadeia é isso aí. ‘Que eu 

vou matar, que eu vou roubar, que eu vou fazer isso’ 

[...] Se tivesse serviço nas cadeias, 80% ia mudar. 

Quase certeza que 80% da população carcerária iria 

mudar. [...] agora eu penso bem diferente, sair e 

trabalhar. Perdi minha mulher, me enchi de cadeia, 

me abandonou. Tá com outro. Eu não quero mais 

isso pra mim.” [Cambuci] 

Aroeira, assim como Ipê e Flamboyant, acredita que o sistema 

poderia promover mudanças e estas estariam ligadas ao trabalho e o 

estudo: 

“Ah, poderia promover mais pessoas estudando, 

trabalhando, né. Ter um acompanhamento melhor. 

Olhar a pessoa de fato e não o crime.” [Aroeira] 

“Principalmente trabalho, né. Trabalho é 

fundamental, tendo o que fazer. Tem muita gente 

que fica preso, já tem pouco espaço, vamos supor, 

se mora em 7 ou 8, o espaço dele é precioso, né. E 

já com o trabalho, ele não vai ficar parado, 

pensando em bobagem, né. Se você te uma área de 

lazer. Nem tanto por lazer, mas no caso o esporte, 



já melhora, já não vai deixar a pessoa pensando 

bobagem, ou fazendo maldade, sei lá. Aqui ainda 

funciona a biblioteca, que tem uma pessoa que vem 

uma vez por semana e ela vem e traz livros; isso 

também parte da boa vontade da pessoa também 

querer, né; de ler um livro, de estudar. Também tem 

o estudo, né. Tem algumas vagas também, no caso 

de bijuteria, eu no caso faço bijuteria também, não 

ganho, só ganho minha remissão. Nas horas vagas, 

no caso, do meu trabalho eu faço as bijuterias, que 

faz eu ter uma renda para não precisar pedir ajuda 

para a minha família, porque não acho bacana isso. 

E até mesmo para a pessoa mesmo, sair daqui e não 

sair de mão abanando. Isso que a maioria acontece, 

sair, não ter para onde ir, não tem família e não tem 

uma estrutura, não tem um dinheiro, não tem onde 

ficar, não tem o que comer. Se tivesse todo um 

trabalho, uma maneira da pessoa aceitar ou se 

reintegrar. Só que primeiro de tudo, a pessoa 

mesmo tem que querer, não é só ter as 

oportunidades, a pessoa tem que querer ser melhor, 

tem que querer mudar.” [Candelabro] 

“É difícil cara, difícil porque não tem as coisas pra 

fazer isso, né. É poucas coisas que eles mandam pra 

gente, né. Antigamente tinha bastante coisa, na 

saúde, mas agora vai diminuindo; os caras nem, 

nem...Tem gente que trabalha aqui, não são todos. 

De duzentos e setenta e poucos tem cinquenta que 

trabalham ali, tem muito pouco trabalhando. Tem 

mais uns dez regalia fazendo bijoteria e os outros 

trabalham na Intelbras fazendo carregador de 

celular.” [Jacarandá] 

Candelabro explica que para ocupar a cabeça utiliza algumas 

estratégias criadas pelos próprios presos: 

“A maioria dos exercícios que as pessoas fazem, de 

pet, enche garrafa e faz peso, ou pratica futebol, 

joga algum exercício físico. Eu já fazia os dois, 

jogava futebol e fazia exercício físico.” 

[Candelabro] 
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Jacarandá explica que nem todas as pessoas trabalham, já que o 

sistema prisional não tem estrutura. O participante acredita que se 

houvessem mais oportunidades de trabalho e lazer, as coisas seriam 

diferentes, já que a pessoa teria uma garantia para quando saísse da prisão: 

“É que aqui não tem espaço para eles trabalharem. 

Só tem dois lugares para eles trabalharem. Que é a 

Intelbrás e a Bijoteria. Agora ali na Penitenciária 

tem mais coisas que eles fazem, tem marcenaria, 

tem um monte de coisa ali, né. [...] tinha gente que 

ia colocar a cabeça no lugar, pegar o dinheirinho 

dele, né. Quando sair daqui, ter um dinheirinho 

para levar para casa, pelo menos. Pelo menos para 

se manter, né. Bem melhor neh, porque senão o 

cara sai daqui com uma mão na frente e outra atrás. 

Ele sai aqui pra rua, quer comprar uma coisa e não 

tem; e a primeira coisa que ele vai fazer é roubar. 

Vai roubar, vai assaltar alguém para pegar 10 pila, 

20 pila pra comprar uma droga. É o que eles fazem, 

tem gente que sai daqui e o primeiro barzinho já vai 

assaltar.” [Jacarandá] 

 

 Cabe salientar que após denúncia dos próprios presos, o trabalho 

com a Intelbrás não existe mais, estão exercendo a função apenas na 

bijuteria e malharia. Diante do exposto, podemos perceber que o trabalho 

pode ser uma ferramenta possível para ressocialização do preso, mas a 

mesma deve ser condizente com o que está exposto na LEP (art. 41, II - 

direito); (art. 39, V - dever); com a finalidade educativa e produtiva (art. 

28 – finalidade educativa e produtiva), a fim de não se tornar um trabalho 

escravo. 

 A LEP surgiu para garantir os direitos subjetivos dos detentos, 

trazendo garantias e deveres, pensando na ressocialização e tratamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm


com os presos. Mas cabe também à sociedade favorecer essa reintegração 

do preso que retorna a ela. Como pilares para a ressocialização 

observaram-se: o trabalho, a educação, a família e a religião.   

 Porém, como constatado na pesquisa, existem poucas opções de 

trabalho no Presídio Masculino de Florianópolis. Se uma das funções do 

trabalho na prisão é preparar o preso e qualificá-lo para o mercado de 

trabalho, por que existem poucas ofertas de trabalho? Esse é um tema que 

precisa ser discutido e problematizado, se não há uma solução efetiva, é 

necessário pensar em ferramentas facilitadoras, tendo em vista que a 

educação e o trabalho são fundamentais para o desenvolvimento e 

socialização. 

 

 

9 MUDANÇAS COM (NA) PRISÃO – “MUDA PELO AMOR, OU 

PELA DOR” 

 

“Enfim, os homens são homens em qualquer lugar. 

Mesmo na cadeia, entre bandidos, eu acabei por 

descobrir os homens ao longo desses quatro anos. 

Acredite: existem naturezas profundas, fortes, 

maravilhosas, e como é bom descobrir ouro sob 

uma casca rude. E não apenas um ou dois, mas 

vários.” (DOSTOIÉVSKI. 2006. p. 324) 

 

Ao ser perguntado sobre como é a dor de estar preso, Flamboyant 

responde: 

 

 “Bom, você quando tá nessa dor, nessa dor, lá 

dentro dela, você sente um vazio do seu lado, vazio 

da sua mente, da sua alma, você não vê uma luz no 

final do túnel, você não acredita nas pessoas, você 

está sempre atento a tua e a todos, você está 
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esperando de qualquer lugar alguma maldade, você 

se fecha em si mesmo. Você tudo rebate. Você tá 

sempre pronto. Tá sempre armado. Isso é a dor da 

lama. É escuridão, é violência. Você não espera 

nada bom. Você só espera coisas ruins.” 

[Flamboyant] 
 

Compartilho do pensamento de Hulman, Louk (1993) quando o 

mesmo elucida que a prisão é um mal social específico: um sofrimento 

estéril. O sofrimento das pessoas que não podem falar, que não podem se 

expressar e que não têm seus direitos garantidos. São pessoas que, em sua 

maioria, não tiveram oportunidades, que são das camadas sociais mais 

baixas e que também fazem parte de uma parcela significativa da 

sociedade: negras e negros. Cabe salientar que, de acordo com o IBGE, a 

categoria “negros” corresponde à população preta e parda. 

Outro dado relevante se refere aos acordos internos dentro da 

prisão, ou seja, as leis dos próprios agentes e presos. Leis que não estão 

no papel, mas foram naturalizadas através do discurso, das penalizações, 

das sanções e das violências. Essas sanções podem ser tanto castigos 

físicos, quanto transferência para outra unidade prisional, por exemplo. 

 Ramalho (1979) explica o que foi discutido acima e esclarece que 

as regras de disciplina e as sanções podem variar de acordo com a infração. 

Deste modo, os “castigos” podem variar de acordo com a gravidade de 

alguma “contravenção”, em outras palavras, infrações. Assim, os castigos 

serão definidos a partir da gravidade da infração, podendo ser a 

transferência de unidade, do tipo de cela e outros tipos de castigos. Nota-

se que estes castigos geralmente são atribuídos aos agentes penitenciários, 

uma vez que estes vivenciam o dia a dia do preso. 



Cabe mencionar que a Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos/ OEA, afirma em seu Art. 5º “ninguém deve ser submetido a 

torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos e degradantes. Toda 

pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à 

dignidade inerente ao ser humano.” Ainda de acordo com as Regras 

Mínimas da ONU para Tratamento dos Reclusos, nº 31 “serão 

absolutamente proibidos como punições por faltas disciplinares os 

castigos corporais, a detenção em cela escura, e todas as penas cruéis, 

desumanas ou degradantes.” 

À privação de liberdade somam-se outras punições: violência 

física e psicológica, por parte dos agentes prisionais e da própria 

instituição. Os presos relataram sofrer humilhações que acabam por 

degradar ainda mais a vida deles. Essa violência pode ser cíclica, onde o 

violentado se transforma em violentador e o violentador se transforma em 

violentado, como podemos observar na fala de Flamboyant: 

 

“Me afundando porque você não consegue, vai 

entrando num ciclo de violência. Ciclo de violência, 

daqui a pouco você passa a ser respeitado. Pela 

violência, tipo, não mexe com ele porque é 

problema. Mas além disso, você é uma pessoa que 

tem um pouco mais de cultura, que você não é 

burro. Com as duas coisas você para um pouco com 

a violência. Eu sempre tive um pouco acima da 

média, então é meio chato falar, ah esse cara é 

egocêntrico, mas não é... Tem gente que entra na 

prisão analfabeto e sai analfabeto.” [Flamboyant] 

 

 Flamboyant relembra de sua juventude na prisão e que não se 

importava com a violência sofrida, já que o mesmo estava acostumado 

com a violência institucional: 
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“Eu praticava a violência contra eles de novo. A 

violência deles, se revertia contra eles. Até chegar 

ao amadurecimento que eu cheguei hoje em 

dia...muita gente sofreu e eu sofri também. O 

sistema cria seus próprios monstros. Essa é uma 

frase que está aí há séculos. O sistema cria seus 

próprios monstros.” [Flamboyant] 

 

Ao ser perguntado se ele percebia alguma mudança, [desde o 

período que entrou até agora], o mesmo explica que essa mudança não 

ocorre de uma hora para outra, mas sim após certo tempo; ainda 

acrescenta que essa mudança se deu por conta do sofrimento vivido na 

prisão: 

“Eu evoluí, eu fiquei mais paciente, consigo ser 

mais tolerante com as pessoas; e mudei meu modo 

de ver as coisas, né. Isso não foi da noite para o dia, 

todas essas reflexões que eu falei pra você agora; 

não foi de ontem para hoje [...] tem dois caminhos 

para seguir, ou muda pelo amor ou muda pela dor. 

[...] mudei pela dor. A dor te faz mudar. Não 

adianta, você muda pelo amor ou pela dor. 

Dificilmente as pessoas mudam pelo amor. Isso é o 

que eu penso, é de cada um [...] eu quis mudar...não 

foi fácil, não foi do dia pra noite, foi anos, anos e 

anos. Então eu não acredito em mudanças 

repentinas. Não acredito. ‘Ah, não sei, minha mãe 

não fez mais isso, eu amo minha mãe’. Mentira, 

quer mudar? Mude por você, eu não vou mudar por 

você, pô. É uma mentira ‘A minha mãe, eu vou 

mudar pela senhora’. É mentira, é vazio. Por que se 

eu não me amo, como eu vou amar você? Como eu 

vou amar minha mãe? Se eu não me respeito, como 

eu vou respeitar você? São reflexões, não são da 

noite do dia, eu falo agora, mas é do processo. Foi 

noites que eu fiquei sozinho, foi noites que eu 

fiquei longe da minha família. Tempos escondido 

no mato.” [Flamboyant] 



“Penso que é pura ilusão, né. A gente vê tanta coisa 

errada, tipo corrupção, assalto, estupro...e pensar 

que hoje eu já fiz tudo isso: roubei...e a gente quer 

ver uma mudança... na verdade tem que partir de 

nós. Foi um baque grande né, mas é onde a gente 

cai na real e vê que é pura ilusão [...] O sofrimento 

me fez refletir [...] Que eu possa fazer algum mal e 

acontecer isso tudo de novo. Fazer aquelas pessoas 

que sempre acreditaram em mim, decepcionar elas 

de novo, entendeu...como é a 3 vez que eu tô 

fazendo. Pô, eu to com 34 anos né, 3 vezes...é a 3 

vez que eu tô vindo para a cadeia. Então é o baque, 

passa várias coisas na minha cabeça. Eu não quero 

mais fazer meu pai, minha mãe, minha esposa 

sofrerem...minhas irmãs.” [Pitangueira] 

“Hoje em dia eu percebo que posso mudar. Mas 

antigamente eu achava que era assim mesmo [...] 

Sofrimento né, muito sofrimento. Às vezes muito 

sofrimento faz você pensar. O tempo que eu tirava 

para pensar as coisas ruins, no dia a dia aqui, eu 

paro para pensar: isso não é vida, né.” 

[Jabuticabeira] 

“É, você adquire experiência aqui dentro. A pessoa 

que reconhece o crime, ‘ah, machucou, doeu’, 

quando ela sair, ela não vai cometer de novo. 

Quando a pessoa fala isso, você vê que ela quer 

uma mudança, essa pessoa aí não quer só uma 

mudança, quer uma mudança de alma, de espírito, 

quer uma mudança de pensamento. Entendeu, ela 

sentiu o que ela cometeu; quando ela não sente o 

que ela cometeu, não tem mudança primeiro. Ela 

tem que sentir o que ela cometeu. ‘Ah, eu cometi 

algo que eu não deveria cometer; seja um crime de 

estupro, um crime matando, roubando. Tem que 

sentir o crime. Se ela não sentir, ela nunca vai 

mudar. Ela vai continuar na mesma coisa, na 

mesma coisa [...] olha, eu vou dizer que eu cresci 

bastante aqui dentro. Eu cresci muito, muito e ainda 

continuo crescendo. Crescendo mentalmente, 

espiritualmente, é...no conhecimento, na vivência, 

no tratamento, né. Querendo ou não você acaba 

tratando a tua família melhor, né. Você acaba 

perdendo alguns hábitos que você tinha, você acaba 
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pensando que poderia ter feito diferente. Daqui pra 

frente vou fazer dessa forma. Não vou fazer mais 

isso que eu fazia. Ou...várias coisas, que você vai 

ao longo do tempo, você acaba ‘pô, aquela palavra 

eu poderia não ter dito, aquela forma eu não 

precisava ter feito.’ Nem todos né, mas na maioria 

dos casos a pessoa. Um tratamento melhor com tua 

mulher, com teus filhos, com a família, com teu pai, 

com tua mãe, com teus irmãos. Como você se 

privou deles, né; é lógico que você vai pensar mais 

neles. É lógico isso, então você acaba vendo que 

algumas coisas você não precisava ter feito, não 

precisava ter falado, não precisava ter dito. Quando 

você sai, você acaba tratando eles melhor, tratando 

as pessoas melhores. Eu no meu caso, eu vejo que 

eu trato melhor, vejo melhor, compreendo mais, 

penso mais quando eu vou falar. Às vezes não falo 

[risos].” [Aroeira] 

Cambuci percebe que sua mudança se deu a partir do momento 

em que começou a trabalhar na prisão; ele mesmo explica que nunca havia 

trabalho em sua vida e o trabalho na prisão o possibilitou que almejasse 

uma mudança: 

“Aqui eu até acredito que eu tô mudando. Se toda 

cadeia tivesse um serviço, os preso iam mudar, mas 

se for deixar jogado lá num canto, é um criador de 

monstros [...] Hoje eu já penso diferente, eu vim 

pra cá, comecei a trabalhar, eu nunca tinha 

trabalhado na minha vida, só vivia de luxo. Hoje já 

penso diferente, não quero mais isso para minha 

vida, não quero. Não peço mais nada para ninguém, 

só quero sair daqui e mudar. [...] tem que ter força 

de vontade. Agora eu tô tendo força de vontade 

para parar. A primeira vez eu tava nem aí [...] é ver 

que não valeu a pena. É ver o que ganhou e o que 

se perdeu nessa vida. É ver que o que perdi, foi 

maior do que eu ganhei; e ver que não valeu a pena.” 

[Cambuci] 



Para Candelabro, sua mudança foi no sentido de valorizar as 

“pequenas coisas” (sic), como afirma quando comenta que nunca deu 

valor para sua família: 

“Mudei bastante, eu acho. Mudei, as coisas simples 

eu não dava valor. Família que é fundamental e 

aqui é um bom lugar para se pensar em tudo. Tu 

tem tempo para isso, né. No meu caso, eu falo por 

mim mesmo, eu fui vendo desde o início da minha 

vida, até aqui. Eu vejo que eu fui um burro, eu fui 

muito burro. Então é isso que hoje eu tô tentando 

correr pra recuperar. Porque é quase impossível 

recuperar uma coisa que foi perdida, né. A partir de 

agora no caso, agora pra frente ter uma vida melhor. 

[...]O que eu quero mesmo, é sempre dar o melhor 

para a minha família. Que antes eu não dava tanta 

atenção e hoje eu vejo que eu falhei muito. Minha 

família nunca me deixou na mão. Tipo, aqui dentro 

você nunca ia conseguir imaginar que você 

conseguiria sobreviver com um copinho 

descartável deste (mostrou o copo de água que 

estava em cima da mesa), se tiver que ficar 1 ano 

com esse copo descartável, você fica, por causa da 

necessidade. Um talher de plástico, que a maioria 

usa talher de plástico, tu cuida dele com maior 

amor, lá fora ninguém da valor pra isso. Então...Às 

vezes as coisas mais fútil lá fora, aqui dentro se 

torna valor; tem muito valor. Então tu aprende a dar 

valor às pequenas coisas, num gesto, numa palavra 

boa. [...] um prego que você vai usar para pendurar 

alguma coisa, você dá valor. Um parafuso que você 

pode usar para arrumar...que aqui é usado como 

‘jega’, né. Uma cama é uma ‘jega’.” [Candelabro] 

Flamboyant, ao explicar que pertencia ao mundo do crime, conta 

sobre todo seu sofrimento ao passar pelas mais variadas prisões. Nota-se 

que o mesmo não percebia as violências sofridas [simbólicas], já que para 

ele essa era sua realidade. Explica também que hoje em dia os castigos 
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não são tão pesados como eram antigamente, uma vez que houve 

mudança na lei: 

“Não, só spray de pimenta, tiro de borracha... Isso 

só foi me revoltando cada vez mais. Querendo ou 

não, eu nunca tive esse tipo de pensamento eu só 

queria dinheiro mesmo. Eu mudei meu pensamento, 

por causa do tratamento deles. Eu tratava como me 

tratavam aqui dentro e quem virou as costas pra 

mim, eu vou tratar do mesmo jeito.” [Cambuci] 

“No físico e na alma. No físico é não ligava muito 

[risos]. Era jovem, tava acostumado já. Meio 

brutalizado, né. Mas quando tava lá no castigo 

sozinho [...] hoje eu sinto, né a consequência delas. 

Eu tenho o corpo todo quebrado bem dizer. Sinto 

dor 24h no meu corpo [...] hoje não, hoje eles 

tratam os cara, eu digo pra eles ‘tá reclamando do 

que cara?’ ‘hoje você chora, vão trazer um 

comprimido pra você tomar’. Antigamente se eu 

pedia um comprimido tomada uma paulada. Era 

bem assim.” [Flamboyant] 

“Eu ria, naquela época para mim era simples, não 

me preocupava muito com essas coisas, eu era 

jovem, então eu praticava a violência contra eles de 

novo. A violência deles, se revertia contra eles. Até 

chegar ao amadurecimento que eu cheguei hoje em 

dia...muita gente sofreu e eu sofri também. O 

sistema cria seus próprios monstros. Essa é uma 

frase que está aí há séculos. O sistema cria seus 

próprios monstros.” [Flamboyant] 

“Às vezes você ficava lá no castigo, às vezes você 

participa de algum movimento que trazia algum 

prejuízo, daí você tinha que pegar uma pena em 

outro lugar [...] Esses dias não tem tanto, né. Hoje 

em dia a lei não permite. Antigamente os castigos 

eram duros, né. Você ficava trinta dias sem ver o 

sol, às vezes seis meses.” [Flamboyant] 



Jacarandá também traz outro dado significativo, que são as 

sanções dentro da prisão, muitas vezes relacionadas à troca de unidade. 

Caso os detentos não sigam as regras, podem sofrer sanções como a troca 

de unidade prisional. Cabe lembrar que o Presídio de Florianópolis é vista, 

pelos presos, como uma instituição diferenciada, uma vez que ela se 

preocupa com os detentos, tornando-se o “melhor lugar para puxar a 

cadeia.” (sic) 

“Ah, de ser menos...ah, eu era muito assim, nervoso. 

Uma pessoa nervosa, assim, sabe. Não adianta mais 

pensar e querer fazer as coisas assim, sabe, rápido. 

Em casa eu era meio assim, eu não gosto de sujeira, 

sabe, em casa. As crianças às vezes eram meio 

relaxadas, daí eu ficava muito bravo com eles, né. 

Daí aqui dentro a gente tem que puxar sempre 

numa boa, né. Tá sempre numa boa, senão...Aqui 

dentro se você ficar triste, bravo...eles te pegam, te 

mandam para outro lugar e pior ainda, né. Eles te 

mandam para outro presídio, daí...aqui a gente tem 

o dia todo solto. E aqui na Penita não. Na 

Penitenciária é duas horinhas, duas horas de visita 

e já fecham tudo, já trancam todo mundo. É, a gente 

vai ficando aqui até quando eles querem; se o juiz 

der uma ordem para ir pra outro lugar, tem que ir. 

Só se (falou nome do diretor e chefe de segurança 

do Presídio), conseguir segurar nós. A gente 

trabalha aí, tudo certinho e bonitinho.” [Jacarandá]  

 

Observou-se essa questão não apenas na fala dos participantes, 

mas nos dias em que a pesquisadora foi ao Presídio. A mesma pôde 

conversar por alguns dias, tanto com o diretor, quanto com o chefe de 

segurança. Para os presos a conversa com o chefe de segurança acontece 

somente a partir de um memorando, onde eles apontam algumas 

mudanças que podem ser melhoradas, ou até a solicitação de trabalho, por 

exemplo.  



173 

 

 

9.1 Perdas e aprendizados na experiência com a prisão 

 

 Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a prisão não traz 

apenas perdas, traz alguns ganhos, dependendo de como a pessoa 

ressignifica algumas questões. É notável que as perdas são maiores, tendo 

em vista a realidade das prisões. De qualquer modo, acredito que não 

poderíamos deixar de comentar sobre os ganhos, já que esse dado também 

se fez presente na fala dos participantes. 

 Não obstante, no que se refere às perdas, Ipê conta que perdeu 

tudo e acrescenta que gostaria de continuar cumprindo sua pena no 

Presídio masculino de Florianópolis. Nota-se que a perda dos laços 

afetivos traz sofrimento para os participantes, já que os mesmos perdem 

a referência familiar, de amizade e outros laços significativos. A questão 

específica dos laços familiares e sociais será abordada em outro capítulo, 

uma vez que a presença dos familiares se mostrou como um 

impulsionador positivo na vida das pessoas que cumprem pena. 

“Perdi tudo, tudo que tu imaginar eu perdi; só não 

perdi minha vida. Amigo, família, dinheiro...tudo 

que eu tinha, o pouco que eu tinha eu perdi. Não 

tenho nada, nada nada, só tenho a sentença para 

pagar. E peço a Deus que eu fique pagando aqui, 

que aqui é bem melhor que as outras, é mais aberto. 

Porque viver 22 horas [Penitenciária] no barraco 

com doze pessoas, não é bom não [...] É ruim você 

sentir saudade de alguém e não poder ver esse 

alguém, né. É ruim...e outra coisa, é ruim, tu 

escutava que essa pessoa tava contigo toda hora, 

pra onde tu olhasse tava olhando junto, sei lá; é 



uma coisa estranha. E quando vim preso acabou 

aquilo. Acaba tudo.” [Ipê]  

“Perde tudo, perde tudo. Uma coisa é certa, você 

perde a liberdade, você perde o emprego; aí você 

não recupera mais emprego, porque depois o preso 

vai pedir emprego na rua e eles já não dão emprego. 

Quando você volta para o bairro que você mora, 

todo mundo já vira atravessado. Já não era mais 

aquela situação que era antes, né. É, a coisa é 

complicada. Se você tem mulher, você perde a 

mulher. É o que acontece aqui dentro. É 

complicado, perde a liberdade, perde tudo. 

[Jacarandá] 

“Perdi minha família, a vida boa que eu tinha. Tipo 

eu gostava de pescar, fazer uma trilha, essas coisas 

assim né, ta junto com a minha mãe, com meu pai, 

minha esposa. minha casa. Lá fora se você não quer 

ouvir alguma coisa você simplesmente sai...então 

aqui dentro causa sofrimento” [Pitangueira] 

 

 Constata-se que a prisão marca a exclusão social e as mais 

variadas desigualdades, tendo em vista que a maioria dos presos é de 

origem pobre. Assim, essas pessoas são vítimas das desigualdades 

sociais e da falta de oportunidades. 

 Os participantes também trouxeram aspectos do sofrimento, ou 

seja, como eles o vivenciam e o experenciam. 

“A cadeia é só sofrimento, é só isso que eu tenho 

pra dizer pra ti, não vale a pena isso aqui. É como 

eu te falei, eu não tive oportunidade. Tive uma 

oportunidade, que eu ganhei dinheiro do crime, 

mas não soube aproveitar. Que eu deveria ter 

parado. [...] Tu não pode ter o que gosta, tu não 

pode comer o que gosta, tu não pode ir pra onde tu 

quer, só enxerga parede e concreto...anda com isso 

aqui [algema]. Graças a Deus que a gente ainda tem 

saúde. A gente não tá com AIDS, câncer...” [Ipê] 
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“Eu? Perdi tudo. Prisão é perda. Várias perdas. “Eu 

não perdi meu caráter, minha personalidade. Eu 

poderia ser uma pessoa pior, eu melhorei como 

pessoa, eu busquei também. Saí fiquei 5 anos na 

rua e depois fiquei mais 8 anos. Depois fui preso 

por assaltar banco, daí começou toda a carreira do 

crime. Primeira passagem que eu voltei para 

liberdade...começou minha carreira no crime.” 

[Flamboyant] 

Jabuticabeira explicou que com as perdas acabou por se revoltar 

ainda mais, vendo que não teria nenhum suporte. Cambuci também 

explica que a perda da esposa foi pior que ser preso; o mesmo explica que 

quando foi preso, ela decidiu se afastar: 

“Ah, tipo assim, eu quando caí, com essas perdas, 

só me fez eu fazer mais loucura quando eu saí. 

Entedesse, eu me revoltei ainda mais com isso aí.  

Eu perdi minha mulher. A família nunca abriu mão 

de mim, graças a Deus, sempre teve comigo, mas a 

revolta foi isso aí, perder mulher. Que como a 

senhora falou, tenho família tudo, tinha um 

relacionamento de oito anos, perdi; com essa minha 

prisão. Entendesse, daí só foi criando mais ódio e 

raiva. Coisa que não levou em nada, levou eu tá 

aqui de novo. [...] E as perdas que a gente tem lá 

fora, deixam a gente com mais raiva ainda, com 

mais, talvez ódio [...] perdi tudo, uma boa parte da 

minha juventude, né. Minha liberdade, que hoje eu 

sei que é tudo, né. E a gente não dá valor, né. Perdi 

muita coisa, esse tempo que eu perdi, que eu tô 

preso, eu não recupero mais. Mas eu posso refazer 

ele de novo. Fazer diferente.” [Jabuticabeira] 

“Ser abandonado pela família, pela esposa, foi pior 

que ter sido condenado. Pela família eu não foi, né. 

[...] daí depois dessas perca que eu tive, perdi tudo, 

um monte de dinheiro com advogado, vendi carro, 

daí eu vi que não vale a pena. Fiquei três meses na 

rua, conquistei bastante coisa, mas perdi tudo. Daí 



eu vi que isso aí é só ilusão. Eu nunca vi um final 

feliz, eu tô há treze anos nessa vida. Nunca vi 

nenhum falar que teve um final feliz.” [Cambuci] 

O adoecimento dos familiares também esteve presente na fala de 

alguns participantes, evidenciando que não apenas o preso adoece, mas 

também a sua família. Jabuticabeira explica que quando seus pais 

souberam que ele seria preso, entraram em depressão: 

“Ah para eles, eles entraram em depressão um bom 

tempo. Só que assim, nessa vida a gente, se desse 

valor à família não taria aqui. Porque a gente não 

escutava. Ah eles ficaram bem ruim mesmo.” 

[Jabuticabeira] 

A paternidade na prisão se torna uma lacuna, já que ao ser presa 

a pessoa não tem a possibilidade de acompanhar todo o desenvolvimento 

de seu filho, por inúmeras questões. Ao ser preso, o pai fica privado de 

acompanhar o crescimento de seus filhos, participar de atividades simples 

como buscá-los na escola, presenciar seu crescimento e desenvolvimento. 

Esta questão da paternidade ficou evidenciada na fala de Flamboyant e 

Jacarandá: 

“Despertei um pouco tarde, bem tarde. Casei, 

fiquei casado dezoito anos. Meus filhos passaram 

comigo preso, indo pra cadeia. Não acompanhei o 

crescimento dos meus filhos. Minha vida foi perdas. 

Perdas afetivas, perdas emocionais, perdas de 

saúde; mas você fez a tua opção. Não aceito essa 

história de coitadinho, não gosto dessa história. 

Entende, você sempre teve uma opção na vida.” 

[Flamboyant] 

“Foi difícil, porque deixar os filho em casa, 

abandonar tudo, né. Bem dizer que eles eram tudo 

criado, né. A menina que tinha quinze anos, né. 

Mas ela ainda era pequena, né. Eu já era viúvo. Eu 
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morava com meus filhos em Canasvieiras e tinha 

essa namorada em Cachoeira, né [...] Meu deus do 

céu, perde tudo, né. Perde tudo...muita coisa você 

perde. Faz uns trinta anos, mais ou menos, que eu 

não vejo o meu irmão; dois irmãos, que moram no 

Mato Grosso, que eu queria visitar eles, né. Uma 

hora dessas eu vou, uma hora dessas eu vou e vim 

preso. É... perde tudo, as crianças crescendo. Não 

vê eles crescendo direito, não sabe o que tá 

acontecendo em casa, não sabe como tá lá. É, essa 

vida é complicada.” [Jacarandá] 

Jacarandá relembra de perdas significativas que teve dentro da 

prisão. Nota-se que quando o familiar de um preso vai a óbito, surge o 

sentimento de impotência de quem não pode fazer nada, sendo muitas 

vezes impossibilitado de ir ao enterro. O participante relembra do 

falecimento de seus pais e de sua ausência na formatura da filha: 

“É, a gente passa, né. Quando a gente vê alguém da 

família morrer...que a gente não pode ir, né. Eles 

até levam, se é pertinho; mas daí tem que sair tudo 

mundo de dentro, onde tem o falecido, aí você fica 

ali 15min algemado, com marca passo. Fica 15min, 

fica ali, depois te pegam e te levam...é triste você 

fazer um troço desse, né. [...] A minha filha se 

formou tudinho. O juiz não me liberou, eu até fiz 

um pedido para ele; pra mim ir na formatura dela 

em Biguaçu, mas ele não me liberou. “Ah, aquele 

dia, ah meus deus, foi triste né, porque...bem que 

ele poderia ter liberado, né. Daqui a Biguaçu uma 

horinha, né, menos. Já tava cinco, seis anos na 

cadeia, né. Fizeram um pedido para ele, todo 

mundo achou que ele ia liberar. Não liberou, não 

liberou.” [Jacarandá] 

Aroeira comenta sobre suas perdas materiais, mas acrescenta que 

a perda maior é a sentimental. O mesmo tem o desejo de um dia pedir 



perdão à família da menina com quem se envolveu. No que concerne às 

perdas materiais, o mesmo comenta que teve que pagar bons advogados 

para ficar preso no Presídio masculino de Florianópolis. A questão de 

pagar por bons advogados apareceu em algumas das entrevistas; isto se 

deu por conta do prestígio atrelado ao Presídio – trata-se de um lugar 

“menos pior” para ficar. Esta questão, especificamente, será abordada no 

capítulo Presídio [uma realidade à parte] 

“Ah perdi um carro, tive que vender um monte de 

coisa para pagar advogado e tal. Então você acaba 

perdendo essas coisas, mas isso eu não ligo. Perdeu 

se conquista de novo, mas perda maior é 

sentimental. Sentimento de ter machucado alguém 

que você não precisava machucar. Se você só se 

machucasse, mas machucou sua família, a família 

da moça, né. Querendo ou não, eu penso nisso. Eu 

penso, e se fosse as minhas filhas? As minhas filhas 

tinham a mesma idade. Hoje a guria tem dezoito 

anos, vai fazer dezenove. Março faz dezenove, 

mesma idade da minha filha, minha filha tem 

dezenove; a outra (filha) tem dezessete. Então tudo 

isso você não pensa na hora que está envolvido, 

mas depois você pensa ‘ah se eu pudesse...se eu 

pudesse condições de pedir perdão para ela, para o 

pai, pra mãe.’ Querendo ou não eu poderia ter dito 

não, a minha mente era mais evoluída e ela ainda 

era adolescente. Eu espero um dia pedi perdão para 

o pai dela, a mãe dela e pra ela. Eu oro e peço que 

um dia eu possa pedir perdão, que eu possa me 

perdoar. Que a melhor coisa do mundo pra mim, 

foi primeiro: o perdão da minha mulher, das 

minhas filhas, da minha família; e o perdão dessa 

família.” [Aroeira] 

Aroeira reflete também sobre os ganhos na prisão e esclarece que 

não há apenas perdas: 

“Então com o tempo você vai pensando, ‘ah, eu 

perdi isso, perdi aquilo, ganhei isso ganhei com 
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aquilo, ou poderia ter perdido tudo, mas não perdi 

tanto’. Então com o tempo você vai vendo o que 

você perdeu, o que você deixou de perder, o que 

você ganhou. Porque se ganha também, não só se 

perde. Na cadeia não só se perde, se ganha também. 

[...] se ganha com conhecimento, você ganha... é, 

mais confiança, depende o ponto de vista que você 

vê a cadeia, depende do ponto de vista que você vê 

a prisão em si. Você ganha com a família, você 

ganha com os amigos. Você vê verdadeiramente 

que é amigo, no meio da sua família você vê 

realmente quem tá contigo. Então nisso tudo você 

ganha bastante coisa, você perde, claro. Você perde 

emprego, você perde alguns da família, você perde 

a maioria dos teus amigos, né. Então isso é uma 

perca, mas você ganha. Psicologicamente você 

ganha, conhecimento você adquire, não adquire se 

você não quiser, né.” [Aroeira] 

Aroeira acredita que na prisão a pessoa está privada apenas de 

sua liberdade, mas seu pensamento está liberto. O mesmo acrescenta que 

para conviver na prisão a pessoa precisa aprender a conviver com os mais 

variados tipos de pessoas: 

“Porque aqui você tá privado né; você tá privado 

de uma liberdade que te impede de sair, de ir e vir, 

mas a liberdade de pensamento, você não é privado. 

A liberdade de crescer espiritualmente você não é 

privado. Então, a liberdade de conhecer você não é 

privado. Somente condicionado a pé e mão, ida e 

vinda, né; e claro, convivência né. Convivência das 

pessoas que você já tava convivendo. Pai, mãe, 

mulher, filhos, amigos, pessoas. Então nisso sim, 

tu vai dizer: perdi. Tem algumas coisas que você 

perde que é bom.: algumas manias, você perde 

alguns pensamentos que você tinha, você perde 

alguns pensamentos da própria cadeia que você 

tinha, você perde alguns pensamento que vou dizer 

que até...é qual palavra que posso usar, de 

preconceito sobre a cadeia, de preconceito sobre os 



presos, entendeu; acaba perdendo algum tipo de 

preconceito que você tem. Você acaba perdendo 

quando tá preso. Às vezes tem vários preconceitos, 

mas quando vem, aquele preconceito tem que cair; 

então acaba perdendo aquele preconceito. 

Preconceito acaba caindo, porque para viver aqui 

dentro você tem que perder. Você não vive bem se 

você não perder; porque ali vão ter várias pessoas, 

são vários artigos, são vários BO, são vários crimes. 

Então, se algum você tinha alguma coisa, você vai 

ter que perder para conviver, é claro, fica em ala 

separada, mas mesmo assim, ela te atingem. Cada 

ala atinge a outra, não adianta. Estão próximas, 

então não tem você, ‘ah chegou tal, um cara que fez 

tal coisa, você fica sabendo, corre dentro da cadeia, 

dentro da cadeia a notícia corre. Querendo ou não 

a notícia corre dentro da cadeia. Querendo ou não 

essa parte voe perde. É a parte boa de se perder, 

porque nem todo mundo é totalmente desgraçado. 

Isso aqui é que a pessoa pode ter uma vida quando 

sair daqui, nem todos, porque nem todos querem 

mudança. Nem todos querem mudar né, é claro que 

o sistema, às vezes não te dá oportunidade 

nenhuma, nem todos os sistemas tem essa 

oportunidade de mudar mas mesmo os que dão 

oportunidade, a pessoa não quer mudar, né, ou não 

luta para querer.” [Aroeira] 

 Nota-se que tanto as perdas, quanto os ganhos vão moldando o 

indivíduo e fazendo com que o mesmo se adapte a essa realidade, bem 

como crie estratégias para sobrevivência nesse mundo prisional. 

 

10 SER REINCIDENTE 

 

 Destaca-se que uma das questões centrais no que concerne ao 

sistema prisional é a reincidência. Existe um índice elevado de 

reincidência - são reincidentes aquelas pessoas que, após serem libertas, 

voltaram a praticar algum delito. De acordo com pesquisa elaborada 
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pelo IPEA (2015), foi possível perceber que são escassos, no Brasil, os 

trabalhos sobre reincidência criminal. Em seu relatório, o IPEA evidencia 

que a taxa de reincidência no Brasil é de 70%. A pesquisa ainda constatou 

que um a cada quatro ex-condenados no país volta a ser condenado por 

algum crime em menos de cinco anos, o que representa uma taxa de 

reincidência de 24,4%. O resultado foi obtido pela análise amostral de 

817 processos em cinco Estados brasileiros: Alagoas, Minas Gerais, 

Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro.   

 Como percebemos, a prisão não cumpre seu objetivo, que é a 

ressocialização da pessoa que cometeu algum crime. Deste modo, no que 

concerne reinserção do preso em sociedade, Mirabete (2002) faz a 

seguinte reflexão: 

 

“A ressocialização não pode ser conseguida numa 

instituição como a prisão. Os centros de execução 

penal, as penitenciárias, tendem a converter-se 

num microcosmo no qual se reproduzem e se 

agravam as grandes contradições que existem no 

sistema social exterior. [...] A pena privativa de 

liberdade não ressocializa, ao contrário, 

estigmatiza o recluso, impedindo sua plena 

reincorporação ao meio social. A prisão não 

cumpre a sua função ressocializadora. Serve 

como instrumento para a manutenção da estrutura 

social de dominação.” (MIRABETE, 2002, p. 

145). 

 

 

 Nesse sentido, a prisão serve como uma via de exclusão das 

pessoas que cumprem pena, assim como as estigmatiza, reforçando seu 

caráter mantenedor da ordem de uma estrutura social específica. 



 A LEP, em seu art. 10, prevê uma série de garantias para que o 

preso possa se “recuperar” e se “reintegrar” à sociedade. Mas, além dessas 

garantias, é imprescindível repensar em políticas públicas para que isso 

se efetive. Muitos desses programas que estão assegurados na LEP se 

referem ao trabalho laboral e programas de estudo e leitura. 

 Para os reincidentes, o retorno à prisão resulta em um misto de 

sentimento de “vergonha” com a “normalidade”. Flamboyant explica que 

se sentiu envergonhado, já que decepcionou as pessoas que mais 

acreditaram nele - sua família e a Assistente Social do Presídio. Os presos 

que comentaram ser “normal”, explicam que isso já faz parte de sua vida 

– mundo do crime. 

 Ao voltar para o mundo do crime, muitos relataram que 

acreditavam que não seriam mais presos, já que consideram ter saído 

“mais espertos”, como se percebeu na fala de Cambuci: “eu achei que não 

ia mais dar nada, que eu tinha saído esperto.” (sic) 

 

“E me apavorei, tinha acabado de sair. Eu achei que 

não ia mais dar nada, que eu tinha saído esperto [...] 

É... sair mais inteligente, o que eu fazia, o que eu 

deixava de fazer. O cara se apavora, quando eu caí 

de novo, eu preferiria ter levado um tiro na cabeça.” 

[Cambuci] 

 

Ipê conta que ficou livre um ano e onze meses na rua, mas acabou 

sendo preso novamente, já que continuou com o tráfico: 

“Eu queria um dinheiro, queria arrecadar um 

dinheiro..., mas não deu tempo, fui preso. [...] Só 

vendi droga...e me alimentei bem, ia em restaurante, 

todo dia [...] tem que correr atrás, senão passa fome. 

E quem não tem uma oportunidade, quem não tem 

um estudo...muito triste.” [Ipê] 

https://www.google.com.br/search?q=imprescind%C3%ADvel&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9rPn2p4jbAhXFiJAKHZa-DKIQkeECCCUoAA
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Ipê fala de seus sentimentos ao voltar à prisão e mostra como foi 

difícil, seja pelas humilhações ou por se dar conta das perdas que teve. O 

participante ainda acrescenta que ao voltar para a galeria após a entrevista 

terá que ser revistado novamente: 

“Péssimo, pior coisa que você imagina. Tudo de 

novo, tudo de novo. Ah, na hora que a polícia botou 

a algema em mim: tu tá preso, tu vai pra cadeia...Ah, 

dá uma tristeza ruim. [...] ah, perdi tudo...vou 

começar tudo de novo. Acabou tudo, perdi tudo. E 

realmente, perdi tudo; só não perdi minha vida, 

meu caráter. Cara, hoje em dia eu tô zen, tô legal. 

Todo dia humilhado, todo dia humilhado pelos 

presos e pelos agentes. Por exemplo, hoje quando 

eu venho aqui pra conversar contigo, nós tem que 

tirar a roupa toda, se abaixar. O que eu vou fazer 

pra ti? Não vou fazer nada pra ti, jamais. Eu vou te 

respeitar, mesma coisa lá fora, como eu te respeito 

aqui agora. Agora quando eu sair daqui de novo, 

vou tirar a minha roupa. Eu sou obrigado, mas o 

que eu vou levar daqui? Essa é uma humilhação.” 

[Ipê] 

Ipê ainda comenta sobre como funcionam as revistas íntimas e 

como as mesmas são humilhantes e ferem a subjetividade das pessoas: 

 

“Tem que descer no chão, descer no 

espelho...querendo ou não é uma humilhação. 

Então essa mulher, esse homem, para vir, tem que 

gostar muito. E essa cara, quando tem uma mulher 

assim, quando sai, tem que tratar com maior 

respeito, como rainha; e ele não trata. Que eu digo 

assim pra ti, a mulher que vem aqui, passa pela 

humilhação, vem ver o cara, que não é fácil lá fora, 

porque lá fora tá assim de homem, de todo tipo. E 

aqui tu só vê homem. Daí tu vir lá de fora, aqui 

dentro, passa pela humilhação...aí depois o cara vai 



pra rua e trai uma mulher...um cara desse não 

merece nada pô. Tem muitas visitas que vem ver o 

marido.” [Ipê] 

 

 Ao ser perguntado como foi ser reincidente e os sentimentos 

relacionados tanto à liberdade, quanto à volta ao mundo da prisão, 

Flamboyant responde: 

 

“Vou dizer pra ti só numa palavra simples: 

vergonha. Vergonha de não ter conseguido atingir 

minhas metas que eu tinha vontade [...] Era estudar, 

me formar. Na época eu tava envolvido com drogas, 

com bebidas...então, era ter deixado essas coisas. 

Vergonha, é voltar e ter que me deparar com [nome 

da assistente social] que sempre me ajudou, com 

outras pessoas do sistema que acreditavam na 

mudança; e você volta...então você sente vergonha. 

Se você perder a vergonha das coisas erradas, você 

não tem mais o que fazer, né. Eu sinto vergonha. 

Eu resumo em uma palavra: vergonha. Isso é o que 

se sente, se você realmente queria mudança.” 

[Flamboyant] 

 

 Para Jabuticabeira ser reincidente é “normal” e quando 

perguntado se era algo que já fazia parte de sua vida, o mesmo responde: 

 

“Normal [...] Aí depois da primeira a gente já vê, 

sabe que...sabe que um dia vai cair. A primeira vez 

não, sabe. Faço bem feito e não vai dar em nada; e 

a segunda e a terceira, você faz e sabe.” 

[Jabuticabeira] 

 

 A prisão, em muitos casos, traz traumas para a vida do detento, 

isso pode ser percebido na fala de Pitangueira, onde o mesmo explica que 

tem medo de ficar com algum trauma, tendo em vista que ele foi preso 

por crime sexual infantil. Acrescenta que nunca havia ficado tanto tempo 
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preso e tem medo de suas possíveis reações quando sair da prisão. Nota-

se a existência de uma lacuna que se refere à falta de um trabalho 

específico para a reintegração do preso em sociedade. 

“Ah, eu tenho minha vida lá fora, eu sei como vai 

ser...eu vou sair, vou continuar tendo a minha vida 

que eu tava vivendo antes, eu montei minhas coisas 

e tal, só que eu acho que eu vou carregar...eu nunca 

fiquei tanto tempo preso assim como eu fiquei 

agora. No assalto eu fiquei 6 meses, daí ficava 1 

ano na rua e depois caía de novo. Só que agora eu 

tô muitos anos confinado, eu tô com medo de ficar 

com algum trauma, alguma sequela daqui, algum 

pânico, né [...] Assim...alguma pessoa falar alguma 

coisa para mim e eu não saber como reagir, sabe, 

porque aqui dentro eu sei que eu vou ter que 

segurar minha explosão, sabe. Eu tenho esses 

medos que eu carrego comigo.”  [Pitangueira] 

  

 A LEP garante que é dever do Estado assegurar também a 

assistência pós-cumprimento de pena. Assim, prevê que o ex-detento 

receba orientações para sua reintegração à sociedade, assistência social 

para obtenção de um novo emprego e até alojamento nos primeiros dois 

meses da concessão da sua liberdade.  

 Nota-se que quando cumprem suas penas, os mesmos 

encontram dificuldades em reestabelecer relações interpessoais, já que 

sofreram na pele (e na alma) as consequências de estarem em uma 

instituição carcerária. Assim, ao retornar à sociedade, o ex-detento precisa 

novamente se adaptar a esse novo mundo, que envolve passar pelo 

período de transição, que também traz grande sofrimento. Neste viés, essa 

readaptação ao mundo em sociedade (ao mundo em liberdade), faz com 

que a pessoa ressignifique suas crenças e valores. 



 Acredito que essas questões precisam ser muito bem trabalhadas, 

tendo em vista o misto de sentimentos que passam pela cabeça dessas 

pessoas: quando estão presas, precisam ser passivas e acatar as regras; e 

quando estão em liberdade, precisam reestabelecer sua autonomia e 

competir no mercado de trabalho, caso contrário, serão improdutivos e 

“vagabundos.” Assim, esse choque é mais que previsível, já que são dois 

mundos completamente distintos: um mundo onde é exigido autonomia e 

outro no qual é exigido passividade; um mundo onde se resolve as coisas 

por meio da violência e truculência e outro onde é resolvido por meio do 

diálogo; na prisão, a desconfiança faz parte da vida dos presos, mas em 

sociedade, a confiança é primordial para manter laços sociais. 

 Pitangueira explica seus sentimentos ao ser preso novamente: 

 

“Foi mais vergonhoso ainda [crime]. Na verdade, 

assim, pô tem que voltar um monte de coisa...tipo 

sair na rua, família, promete um monte de coisa, 

depositam m monte de coisa em cima de nós, né...e 

voltar para esse lugar, tipo ‘porra’, tudo de novo. O 

que tu ta fazendo com tua vida, né. Então é um 

baque muito grande, né, muito grande. Como falei 

pra ti, às vezes sinto muita raiva de mim, por quê 

que eu fiz isso? Por quê..., mas não adianta, já foi, 

já aconteceu. Não tem mais o que fazer, tem que 

matar no peito e tentar não fazer de novo. Não errar 

o máximo possível.” [Pitangueira] 

  

 No que concerne ao sentimento de estar em liberdade, 

Pitangueira e Cambuci expressaram que realmente existem dois mundos: 

o da prisão e o da sociedade. Ambos explicam como foi o sentimento de 

liberdade. Evidencia-se que o tempo parece parar na prisão, no sentido de 

vivência de outra realidade; e quando os mesmos saem, há o 

estranhamento ao notar que o tempo passou muito rápido para eles: 
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“Ah, foi muito bom, olhar aquele outro lado da vida, 

sabe. De andar com pessoas boas direto, sem ter 

medo da polícia, poder passar por uma blitz e não 

ter nada, sabe. Qualquer lugar de cabeça erguida. 

Sentimento de mais liberdade, sabe. Porque aquele 

sabor quando a gente tá no crime e acha que pode 

fazer tudo...sair à noite, pegar mulheres, vou usar 

drogas...essa sensação não é liberdade, é prisão 

sabe. Por isso que eu digo, quando é liberdade, é 

quando se faz o lado bom das coisas, as coisas 

certas. Ali tá a liberdade realmente. E uma coisa 

que a gente também se engana muito é a auto-

confiança. A gente acha que ta forte, forte...a auto-

confiança que acaba derrubando nós. Dando a 

rasteira, a auto-confiança. A auto-confiança lá na 

rua.” [Pitangueira] 

 

“O primeiro dia que eu saí, fiquei assustado, muito 

tempo trancado [...] Eu fiquei meio avoado, não 

prestava atenção no que os outros falavam, tudo era 

novidade. Muita coisa tinha mudado, e eu tinha 

parado no tempo; e o tempo não tinha parado, e eu 

fui pra rua e tudo diferente. É, que aqui dentro o 

tempo para, mas lá fora não para. Aqui é que nem 

apertar o botão e daqui há 3 anos continua. É tudo 

diferente, tudo novidade. No meu bairro tudo tava 

mudado, as criancinhas que eram pequenas, 

estavam tudo grande.” [Cambuci] 

Para Cambuci, a experiência de voltar à prisão foi pior que a de 

quando foi preso pela primeira vez: 

“Foi pior que a primeira vez, eu sofri mais. Eu sabia 

que eu ia ter que passar por tudo de novo. Que eu 

tive a oportunidade de fazer diferente e não fiz. Pra 

mim isso aqui é um cemitério de vivo. Morre aqui 

dentro e um dia vai ressuscitar de novo. Acho que 

pior que isso aqui é só uma doença, um câncer. Que 

se basear em algo pior que isso daqui e perder a 



liberdade, não existe. Eu sei que tô convivendo há 

5 anos, não existe nada pior que isso daqui. Pior 

que ganhar uma camassada de pau todo dia na rua, 

é melhor que tá aqui dentro.” [Cambuci] 

 

 Flamboyant acredita que a sociedade é “hipócrita”. Em um 

trecho de sua fala fica explícito o caráter excludente da sociedade, a falta 

de diretos subjetivos e muitas vezes o desamparo e abandono que os 

próprios presos sofrem. Evidenciando a ausência de programas 

destinados à ressocialização dos condenados: 

 

“Fiquei 8 anos, daí fiquei 7 anos na rua e voltei. 

Porque eu trabalhei no Diário Catarinense, 

trabalhei nas Lojas Americanas...nesse tempo. Mas 

é aquilo que eu digo, a cadeia é hipócrita. É uma 

fala muito bonita, né de ressocializar, mas quando 

o cara é ex presidiário, botam na rua. Muito bonito 

no papel, se você lê a LEP, poxa, coisa linda, mas 

vai aplicar ela, tenta executar. É difícil.” 

[Flamboyant] 

 

 A crítica às prisões não é algo recente, mas remonta à época de 

Foucault, quando o mesmo já fazia duras críticas e alertava que as prisões 

não diminuíam a taxa de criminalidade, como podemos observar nos 

índices de reincidência. O que faz com que a taxa de reincidência aumente? 

Talvez sejam as questões apontadas ao longo desta pesquisa; as condições 

dadas a essas pessoas acabam colaborando para que elas reincidam. 

 O sistema carcerário não cumpre sua função de “recuperação” do 

preso para a vida em sociedade, como podemos observar na fala de 

Flamboyant. O estigma de ex-detento reforça essas questões, pois a 

própria sociedade anseia que o mesmo se “regenere”, mas acaba o 

excluindo de qualquer tipo de reinserção.  
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Flamboyant comenta sobre esse estigma e sobre as dificuldades 

encontradas: 

 

 “Eu saio da cadeia com um ensino fundamental, 

como eu vou competir com você que tem um 

ensino superior, por exemplo; já com o estigma de 

ex presidiário, como vou competir lá fora.” 

[Flamboyant] 

 

“Porque depois o preso vai pedir emprego na rua e 

eles já não dão emprego. Quando você volta para o 

bairro que você mora, todo mundo já vira 

atravessado.” [Jacarandá] 

 

“Só de estar preso você não é nada para a sociedade, 

isso é fato. Não importa o que tu faça ou deixe de 

fazer, tu tá preso...eu sempre falo isso, até pra 

minha família, que a vida que eu tinha antes, fica 

no passado; existe a vida de hoje, que eu vou ter 

que me adaptar a isso [...] Não importa, como falei, 

viver uma vida aparentemente normal e de repente 

ser preso, porque se tem muita discriminação, né. 

Ah, porque ele é criminoso, eu tô pagando. Eu tô 

pagando, então eu sou tranquilo sobre isso. Só uma 

coisa que sempre falo, eu não aceito que me 

cobrem sobre isso, porque eu já paguei. Eu vou ser 

sincero pra ti, por mais que seja (inaudível), tu 

sente uma indiferença, que é normal, normal entre 

aspas, e não importa o que você fala, tu sempre vai 

ser um preso. Só o simples fato de estar preso, ser 

preso...como eu posso dizer (risos), como coco de 

cachorro, jogado pra cá, jogado pra lá.” 

[Candelabro] 

 

Essa posição de inferioridade que muitos presos presenciam e 

sentem na pele, seja por parte da sociedade, seja da própria instituição, 

nos permite entender como tais condições fazem com que eles exerçam 



uma ideologia hostil contra a própria instituição ou sociedade. A partir da 

fala acima, Candelabro confirma essa posição de inferioridade à qual os 

presos estão submetidos. 

Como visto anteriormente, a LEP versa sobre as regras para o 

tratamento dos presos, bem como o cumprimento da pena, condições de 

clausura, trabalho e remissão de pena. A Lei em si é válida, desde que 

seja cumprida, e que ela exerça seu papel fundamental. Nota-se que por 

mais que essas leis tendam a assegurar os direitos dos presos, a realidade 

do sistema carcerário é outra. 

O retorno à sociedade foi outro tema abordado, já que muitos 

sofrem com estigmas, preconceito e com a falta de oportunidade. No Art. 

22 (Da Assistência Social) “a assistência social tem por finalidade 

amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade.” 

Nota-se que esse preparo dificilmente é feito, já que não há criação de 

condições favoráveis para reintegração do preso à sociedade. 

 

11 PRESÍDIO DE SANTA CATARINA 

 

Através dos depoimentos dos presos, foi possível perceber que o 

Presídio de Florianópolis apresenta uma realidade diferente dentro do 

âmbito de sistemas carcerários do Brasil. Todos os entrevistados relatam 

que este Presídio é um dos melhores para se “puxar a cadeia” (sic). 

 

“Aqui é uma unidade diferenciada. Você pode 

entrevistar 252 presos que estão aqui hoje, ninguém 

quer sair daqui. Por quê? Como eu falei pra você, 

os agentes tratam de uma forma diferenciada, tem 

sala de aula, poucas vagas, mas tem; tem trabalho, 

poucos, mas tem...tem tratamento de saúde, pouco, 
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mas tem. O administrador do presídio é uma pessoa 

interessada, vai buscar soluções para o problema. 

O chefe de segurança, a mesma coisa. Se não fazem 

mais, é que não dão condições para fazer mais, mas 

a equipe é muito boa. Tanto é que é a unidade 

melhor do Estado. Tem seus problemas, né, lógico. 

Ah, é um paraíso...não, não é isso, mas tô 

classificando dentro do que eu conheço do sistema.” 

[Flamboyant] 

“E você tá aqui, pelo menos aqui, do sistema, é um 

dos melhores lugares que tem. Eu nunca saí daqui, 

eu só fui preso aqui; mas a gente sabe, a gente 

escuta. Vem preso de tudo que é lugar, então eles 

vão falando. Eles chegam aqui e falam ‘tamo no 

paraíso.’ Aí aqui embaixo também, é ótimo o 

tratamento. O tratamento é bom, o seu [falou o 

nome do chefe de segurança] o tratamento com ele 

é bom, ele é super educado, na verdade [nome do 

diretor do presídio] também é super educado. 

Quando a gente tem alguma necessidade, precisa 

de alguma coisa, pode entrar na sala dele, pode 

conversar. Entendeu? Ele sabe conversar com você. 

Conversa tranquilamente, também quando você tá 

errado, ele falam ‘você tá errado, você precisa 

melhorar nisso aqui.’” [Aroeira] 

“Eu quero ver se eu fico até o último dia. O melhor 

é ficar aqui, né. Trabalhando direitinho, sempre 

certinho, né; pra ficar sempre aqui, né. Porque o 

que a gente vê nesses outros presídio. A situação 

não é fácil, é difícil. Gente que fica dois três anos 

fora e volta aqui, muitas pessoas que faz isso, sai 

daqui, vai para Penitenciária, fica dois anos, de 

repente se ajeita lá, fica quietinho; daí eles mandam 

de volta pra cá de novo. Daí eles contam que a coisa, 

meu deus do céu, eles falam: ‘porque eu aprontei 

aqui.’ Dizem que lá é o inferno. Muito ruim.” 

[Jacarandá] 

“Porque eu sabia, antes de me entregar, eu falei: 

seguinte, eu vou me entregar, vou arrumar um 



advogado que me represente, porque a pessoa 

sozinha, dentro do sistema é a pior coisa do mundo, 

eles te jogam pra lá e pra cá, sem importância 

nenhuma, não é o caso aqui. Porque eu só vim parar 

aqui porque eu paguei um bom advogado, senão eu 

não tava nem aqui. Mas mesmo assim, né, eu tive 

os três dias, que eu pensei, lá eles vão me matar. 

Mas foi tranquilo; a mesma coisa que eu passei 

para vários, me passaram.” [Candelabro] 

“Essa cadeia te oferece várias coisas boa. Claro a 

gente é preso. Quem tá aqui nessa prisão, tem que 

agradecer à Deus, de ficar aqui. O meu 

comportamento é bom, eu tento não deixar ele me 

enxergar. Não me envolvo em rolo, que rolo é briga. 

Lá dentro é um inferno. Lá dentro é cheio de 

barulho, é um falando para o outro, gritando. Não 

é bom [...] “Olha, aqui nesse presídio, nesse 

presídio, não tem violência com a instituição. Aqui 

os agentes, nada contra, são de boa, fazem o papel 

deles certinho, né. Agora nos outros sistemas é 

perigoso.” [Ipê] 

“De todas as cadeias que eu passei, essa aqui é a 

mais tranquila de todas. Eles te dão várias 

oportunidades; se o preso querer, porque tem preso 

que não quer. Só quer pagar a cadeia, se tiver que 

ficar dez anos, fica dormindo e depois sai. E aqui 

eles dão oportunidade, se tu querer [...] Tipo tem 

lugares, como São Pedro que é sempre ideia, ideia, 

quem ia morrer, quem não ia; quem ia sair, quem 

não iria. Era complicado. Pavilhão, quatrocentos 

presos. Agora tá de boa. Às vezes, tive que passar 

por tudo isso, para chegar como eu tô hoje, 

entendeu. Vai saber. Eu acredito que seja isso aí, 

entendeu” [Jabuticabeira] 

“Aqui tratam como um ser humano, eles têm maior 

respeito pela gente. Dão bom dia, boa noite. Daí em 

outros lugares, a gente pergunta alguma coisa, já 

fecham a porta na cara. Aqui tem um tratamento 

bem diferente. Já em outros lugares, não tem como 

a pessoa melhorar com esse tratamento. Na 

penitenciária tratam pior que um bicho. Te chamam 

de chinelo e todo tipo de coisa. E até quem não é 
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bandido, às vezes cai a primeira. Já vi várias 

pessoas que nunca foi bandido, roubou pela 

primeira fez, ir pra cadeia e com esse tratamento 

ficar com raiva, acabar entrando em facção e essas 

coisas ruim aí. Que nem bandido era, e por causa 

da pressão dos agente, não ter serviço, nada; acabar 

se aprofundando.” [Cambuci] 
  

 Evidencia-se que o Presídio Masculino de Florianópolis é 

considerado como a melhor Unidade do Estado, tendo em vista o 

tratamento diferenciado quando se comparado a outras instituições 

prisionais. Pode-se apreender da fala dos participantes, que coexistem na 

instituição o respeito e a confiança, tanto com o diretor, quanto com o 

chefe de segurança. Para alguns, o chefe de segurança é como se fosse 

“um pai.” (sic) 

 É evidente que existem falhas, seja no sentido de não haver 

emprego para todos, ou outras carências já indicadas, mas ainda assim os 

presos são vistos na sua integralidade. Em conversa com o chefe de 

segurança foi possível compreender que ele e o diretor trabalham juntos 

há seis anos, o que favorece esse trabalho consolidado na prisão. Há 

preocupação com os presos, existe a busca por entender e ouvir suas 

queixas; e a tentativa de contornar alguma situação antes de dar alguma 

sanção disciplinar, por exemplo. 

No que concerne à realidade de outras prisões, os entrevistados 

esclarecem como funcionam as outras unidades prisionais e como elas 

deformam a integridade e a identidade do sujeito: 

“Mesmo sistema que aqui, quem manda é a facção, 

mas é mais pesado o clima; porque é só duas horas, 

fica mais trancado. É a mesma coisa você 



acorrentar um cachorro, ele vai ficar bravo. Na 

Penitenciária é duas pessoas cada cubículo. Lá em 

São Pedro de Alcântara é cinco pessoas e oito 

pessoas, um banheiro, cinco camas e no chão. Aqui 

todos tem cama, são seis camas. Aqui é como eu 

falei pra você, é um dos melhores lugares pra puxar 

a cadeia. Se eu puxar aqui, eu tô bem. Eu tô 

estudando, ganho remissão. Estudar a cada três dias, 

eu ganho um dia a menos da minha prisão.” [Ipê] 

“Com os tratamentos antes eu era mais revoltado, 

vivia xingando os agentes. O jeito que eles me 

tratavam, eu tratava eles. Aqui eles tratam nós com 

respeito, tem serviço. Eu nunca trabalhei, sempre 

passei por cadeia com superlotação, daí saí 

revoltado.” [Cambuci] 

“Eles contam que, tá louco, se tu não fizer o que os 

cara quer, eles te matam. Te matam e mandam ele 

mesmo se enforcar, né. Depois eles dizem que ele 

se enforcou. Eles não tão nem aí com a vida deles, 

né. A pessoa do crime, é uma coisa incrível. E que 

já não é do crime, não fica pensando essas 

coisarada tudo, querem sair daqui ir embora, 

trabalhar e deu.” [Jacarandá] 

“Tem, por exemplo, a penitenciária o banho de sol 

é 2h ao dia, aqui nós tem o dia todo banho de sol. 

Penitenciária, toda vez que tu vai no pátio tem que 

ficar pelado, mostrando a bunda para eles, se 

agachando, levantando. Aqui é raro acontecer isso. 

Para acontecer isso só quando tem um pente fino 

ou uma geral. Daí eles revistam todo mundo e 

fazem. Também a visita aqui não é tão severa, a 

visita chega aqui 8:30 e sai 16:30, a gente tem um 

tempo bem maior. Pelo menos alguma coisa tem 

que ter de bom, entre aspas, para aliviar um pouco, 

né.” [Pitangueira] 

 Acredita-se que ninguém nasce propenso ao crime, não 

compartilho da ideia de Lombroso (2001) e do pensamento positivista. 

Foi possível perceber, com a fala dos participantes, que a situação das 
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prisões é caótica; todos os indivíduos que se encontram em situação de 

cárcere tiveram, em algum momento, seus direitos violados. Essa 

violação de direitos pode muitas vezes acarretar em revoltas, como 

podemos observar na fala de Cambuci e Flamboyant, por exemplo. 

Aroeira conta que se sentiu “acolhido” dentro do Presídio e 

relembra de uma conversa que teve com um agente, onde este mostrou o 

quão difícil é lutar contra o sistema: 

“Eles aqui, nesse sentido são muito bom, muito 

bom. Então o pessoal que tá aqui não pode reclamar 

disso, nem os que tão lá, porque muitas vezes os 

que tão lá, quando descem aqui eles tratam bem. Se 

a pessoa quer ajuda, consegue ajuda, pelo menos 

aqui. Eu sei que em outros ambientes, em outras 

cadeias, não tem nem como chegar em um agente 

prisional, como chegar no diretor, como chegar no 

chefe de segurança, pra conversar, porque a coisa 

já é mais áspera, já é mais difícil. Porque muda 

muito né. A mente humana muda muito de mente 

para mente. E acho que em alguns lugares, o 

sistema, aquilo ali, quem entra, entra naquele ritmo 

ali. Eu já conversei com um agente, que falou ‘eu 

já entrei com agente prisional, para ver se podia 

mudar, regenerar o preso, mas eu vi que não tem 

isso aqui dentro, não consigo, mesmo se eu 

quisesse não iria conseguir.’ Aqui embaixo você 

acaba conseguindo conversar com o agente, tendo 

um diálogo; você acaba conhecendo eles um pouco. 

Não foi o caso aqui, foi em outro presídio, que às 

vezes a gente vai fazer serviço em outro, como o 

feminino, porque eu saio bastante aqui. Na Penita, 

fazendo algum serviço, então a gente acaba 

pegando a convivência. Poderia ser feito, mas não 

tem como. ‘Achei que seria diferente, mas não é’. 

Entendeu? Então nem todo mundo vem com 

pensamento, às vezes vem com pensamento bom, 

mas acaba convivendo com pessoas que não tem o 

mesmo pensamento. E assim é aqui dentro da 



cadeia também, assim é com o preso também. Às 

vezes o preso vem ali e cometeu um crime só, mas 

quando sair, de repente, vai cometer três ou quatro. 

Lá dentro o cara tem oportunidade, é o que eu digo, 

o cara tem a oportunidade de querer mudar e de não 

querer mudar. Se ele aprender com isso, tudo bem; 

senão vai continuar voltando, vai voltar de novo, e 

assim vai, até ele ser preso ou ser morto [risos]. 

[Aroeira] 

 

Nota-se que, em muitos casos, os agentes prisionais também 

apresentam sofrimento psíquico e estresse decorrentes do trabalho 

prisional. Essa questão também foi levantada em uma conversa com o 

chefe de segurança, quando o mesmo explicou que a saúde do agente 

também é primordial para que se desenvolva um trabalho adequado na 

prisão. Neste contexto, para se desenvolver um trabalho adequado na 

prisão, a saúde mental das pessoas que trabalham em unidades prisionais 

também precisa ser levada em conta.   

No que se refere ao trabalho dos agentes prisionais, Cambuci 

explica que existem os que são muito rígidos e os que escutam de fato o 

preso, também relata que em alguns casos os próprios presos usam de 

seus direitos para fazer algo errado: 

 

“Alguns são muito bons, até demais, outros são 

rígidos, muito rígidos, não procura saber. Eu acho 

que tinha que se ter um pouco mais de direitos 

humanos. Só que é complicado, tem uns que já se 

aproveitam daquela bondade da pessoa para fazer 

outra coisa, aí eu acho que é onde a pessoa se torna 

mais rígida. Então, são pessoa que já trabalham há 

muito tempo dentro do sistema e outras que 

mantém a mesma postura e o mesmo jeito; que eu 

vejo muito, não muito, desses três anos, que eu 

conheço a mesma pessoa, bom, que tudo que tu 

fala, ele para e escuta. Ele não acha que tu tá 
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gastando o tempo dele e se ele puder ajudar, ele 

ajuda, entendeu...tem exceções. [Cambuci] 

  

 Como foi demonstrado, no Presídio de Florianópolis acontece 

uma realidade diferente das demais unidades prisionais. Esse dado é 

relevante, tendo em vista que essa instituição tenta promover mudanças 

na vida do detento. Cabe salientar que esse capítulo foi criado tendo como 

base o conteúdo trazido pelos próprios entrevistados. 

 

12 RELAÇÃO COM O MUNDO DE FORA [A IMPORTÂNCIA DA 

FAMÍLIA] 

 

 O trabalho e a família se mostraram como estratégias para sair 

do mundo do crime, como ferramentas fundamentais para manter a saúde 

física e mental dentro da prisão. Deste modo, ao perceberem a realidade 

excludente da sociedade, os presos se veem apegados tanto ao trabalho 

quanto à família. Neste viés, foi decidido desenvolver um capítulo sobre 

a importância da família e das relações sociais. 

A família se mostrou como mantenedora da saúde mental dos 

presos. Ficou evidenciado também um dualismo entre o desejo pela visita 

dos familiares e não querer a visita, tendo em vista questões relativas às 

revistas vexatórias. Alguns participantes relatam que aprenderam a “dar 

valor” à família depois de estarem presos, afirmando que na prisão 

também se obtém “ganhos” geralmente ligados às mudanças percebidas 

com (na) prisão. 

Foi possível compreender, a partir da fala dos participantes, 

como a família é importante neste processo, pois ela funciona como um 



estímulo positivo para enfrentar as dificuldades da prisão. Por outro lado, 

existe o sentimento de impotência de estar preso e não poder fazer nada 

por um familiar ou um amigo.  

“Graças a deus a minha não me abandonou. Minha 

esposa não me abandonou, tenho três filhas; minha 

mãe, meu pai, meus irmãos, graças a deus sempre 

tiveram do meu lado. Mas poderia ter acontecido. 

Acontece com muitos, né. [...] quando veem me 

visitar é uma maravilha. Aquilo que é sugado de 

você durante a semana, é posto uma energia nova, 

ali. É isso, recarrega a bateria. É, é realmente o que 

acontece. Durante a semana você descarrega a 

bateria e quando vem a visita, você recarrega a 

bateria pra lutar mais um pouco.” [Aroeira] 

“Minha esposa vem toda semana. Meu pai vem na 

terça-feira, que é parlatório e minha irmã vem às 

vezes uma vez por mês, ou até menos [...] é bom né, 

a gente se sente valorizado, amado...é importante, 

né. A gente se sente importante, a gente enxerga o 

amanhã, né. A gente...não tem nada perdido, né.” 

[Pitangueira] 

 

“Minha mãe vem me visitar. Ah, é tudo né. É o 

único dia que a gente, que tipo assim, é... que se 

senti muito feliz, entendeu. Bastante, nem que seja 

por pouco tempo; teu dia se torna outro.” 

[Jabuticabeira] 

 

“Na cadeia assim, a única coisa que você preza é a 

visita, é o final de semana, espera a semana inteira, 

para ter um final de semana. E o dia de compra, que 

pode comer alguma coisa diferente [...] porque a 

minha mãe sempre tá comigo desde o início, eu 

tenho uma mulher também, acabei casando com 

uma mulher aqui dentro da cadeia [...] O bacana da 

visita é isso, né. Que ela te dá uma motivação, né. 

Ela traz notícia de lá fora, como tá as coisas. Como 

tá a família. Faz muito tempo que eu não vejo a 

minha filha também; eu sinto muita falta dela.” 

[Candelabro] 
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“Ah, eles chegam aqui e a gente fica até mais 

faceiro, mais alegre. Que tá bem lá fora, né e tudo. 

Quando o preso tá preso ali, e chega a família e 

dizem assim: que o filho tá doente, que a mãe tá 

doente...Daí pronto né, daí é a pior coisa para o 

preso, né. Não pode ir, não pode fazer nada. Daí já 

fica naquela tristeza, já começa a chorar, meu deus 

do céu. Fica doente, daí a gente tem que dar os 

remédios para ele se acalmar.” [Jacarandá] 

 

 Neste sentido, a família funciona como um elo entre o mundo 

prisional e o mundo externo, seja trazendo notícias do mundo externo ou 

renovando as forças para que os detentos possam continuar dia após dia. 

Percebeu-se um dualismo no que se refere ao encontro com os familiares: 

alguns demonstram felicidade ao receberem suas visitas, enquanto 

outros sentem vergonha, tento em vista as humilhações a que todos 

passam. Por fim, a presença da família pode ser entendida como uma 

manutenção de vínculos, sendo importante para constituição do sujeito 

no ambiente carcerário. 

 Cabe salientar que o encarceramento não afeta apenas o 

detento, também toda sua rede social. Neste ponto, a família passa a ter 

que se adaptar a essa nova realidade junto ao preso, uma vez que eles 

também sofrem com o preconceito e o estigma de ser familiar de um 

detento. 

 Em alguns relatos foi possível perceber que os detentos pedem 

aos familiares para não os visitarem, tendo em vista essas humilhações 

mencionadas: 

“Olha, ultimamente eu acho assim, que 

até...constrangedor para eles. Não pra eles, pra mim. 

Que saber que minha mãe com noventa e um aos 



vem para cadeia ver o filho. Ela vem porque me 

ama, porque gosta, mas eu sou o caçula da família. 

Então ela vem com noventa e um anos, ver o filho 

mais novo dela, há vários anos na cadeia. Pra mim 

é constrangedor, porque ela tem pouco tempo de 

vida mais; queira ou não queira, ela tá com noventa 

e um anos a gente tem que ser realista nas coisas, 

ela deve ter mais dez anos de vida, eu quero viver 

esses dez anos com ela [risos].” [Flamboyant] 

“Assim, eu fico...querendo ou não passa umas 

coisas pela cabeça. ‘Olha a situação que eu tô 

fazendo minha mãe tá passando.’ Eu só boto na 

cabeça, que eu não quero mais fazer ela passar por 

isso E no começo eu dizia: quer vir vem, não quer 

vir, não vem, não tens obrigação, quem errou fui eu. 

E ela sempre dizia: eu te amo, eu sempre vou tá 

contigo, mas a mãe não quer que tu faça mais isso. 

Daí eu acabava iludindo ela e mentindo pra mim 

mesmo, entendeu. Não sei se eu fazia isso para ter 

a visita dela.” [Jabuticabeira] 

“Meu pai, minha mãe e minha namorada [...] Eu me 

animo um pouco e não me animo; por ter que 

passar por essa humilhação de revista [...] É, de ter 

que ficar pelado em cima de um espelho para ver... 

tem que estar se mostrando, se humilhando para vir 

me ver. Eu fico triste por eles, e fico feliz quando 

vejo eles. Mas tem dias que dá vontade de pedir 

para eles nem virem, para não ter que passar por 

isso. Quando eu vejo eles, é duas sensações: feliz e 

triste. Toda vez eu penso nisso aí.” [Cambuci] 

 

 No que se refere às relações de amizade, Flamboyant e 

Candelabro acreditam que é difícil existir uma relação de amizade dentro 

da cadeia. Podemos inferir que o próprio detento acaba por criar um 

“escudo”, no sentido de proteção, já que desconfia de tudo e de todos: 

“O mundo do crime, você não tem amigos, você 

não tem...como é que eu vou te dizer, não tem 
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respeito, não te respeitam pelo o que você é, mas 

pelo o que você fez. Não te respeitam pela pessoa 

que você é, mas sim pelo aquilo que você fez. Você 

matou, roubou, fez aquilo outro. Então as coisas 

são muito falsas, entende. Eu olho para trás eu vejo 

escombros, em cima desses escombros, eu vou 

tentando construir a minha vida. A cada dia, a cada 

momento. Eu perdi muitas coisas, mas também 

ganhei algumas. Mas as perdas são maiores que os 

ganhos. A consequência não é só o crime que você 

fez.” [Flamboyant] 

“Cultivar uma amizade aqui é difícil. Porque a 

partir do momento que ele vê que pode se dar bem, 

te machucando ou te pisando, ou fazendo algo que 

ele se sinta maior e você menor, ele faz. Então 

nesse sentido que é difícil. Porque querendo ou não 

a pessoa gosta de status, né. O preso também gosta 

de status, com o preso não é diferente. Então, eu 

tenho um ou dois que dá pra conviver bem.” 

[Aroeira] 

“Tem, entre aspas, entre aspas tem. Alguma coisa, 

mas eu não dou muita importância a isso. Porque é 

difícil confiar. Porque sempre quando tu confia, 

leva uma apunhalada, entendeu. Às vezes tu confia, 

troca confidência e as pessoas usam essas 

confidência para te prejudicar. É complicado. 

Alguns eu consigo levar até para rua, se eu for 

embora, quando eu for embora. Assim como 

quando tiver a minha liberdade, gostaria de ir na 

casa deles para conversar.” [Candelabro] 

 Jacarandá, Jabuticabeira, Cambuci e Pitangueira mostram que é 

possível estabelecer relações de amizade dentro da cadeia e demonstram 

que as mesmas são significativas para o dia a dia dentro da prisão: 

“Ah, aqui com os regalias, que são 15 que 

trabalhamos aqui, todo mundo são amigo, são 



colega, jogam baralho junto, tocam violão, cantam 

e fazem de tudo.” [Jacarandá] 

“Normalmente a gente cria um vínculo de amizade, 

mas para falar do que a gente faz nessa vida louca, 

não bagulho amoroso, de família, esses negócio.” 

[Jabuticabeira] 

“Teve amizade que eu consegui dentro da cadeia 

que eu levei pra rua. Levei pra rua, andava que nem 

irmão, assim [...] tranquiliza, tem alguém para 

desabafar. Sempre arruma um de confiança, um 

desabafa para o outro, um dá conselho para o outro.” 

[Cambuci] 

“Eu acho que é vice-versa, é uma troca. Eu não sou 

muito de grupos sabe. Eu tenho uma amizade 

[falou o nome da pessoa]. A pessoa que mora 

comigo, sabe, é uma troca de respeito, de confiança, 

sabe. De poder contar, ‘ah eu preciso falar uma 

coisa’. Contar coisas que aconteceram no dia-a-dia 

ou alguma coisa que às vezes a gente quer fazer. 

Uma opinião pra saber se a gente ta sendo certo ou 

errado. Porque às vezes, tu vai perguntar para 

alguém que não é teu amigo e ‘vai lá e faz’. Te 

incentiva mesmo sabendo que é errado, só para te 

ver se ferrar, sabe. A gente tem que saber filtrar 

muitas coisas [...] dá para fazer bastante amizade 

aqui dentro; amizade verdadeira [...] porque a 

cadeia ela te dá várias sensações, sensação de 

arrependimento, sensação de raiva...é vários 

humores aqui dentro. Então tem muita energia 

negativa, tem momento que tem energia positiva. 

Essa variação das pessoas aqui dentro. Tipo, agora 

é uma época do ano que ta chegando o natal, então 

é um clima meio pesado. Que é natal, todo mundo 

quer ficar com a família. Então esse clima fica mais 

tenso.” [Pitangueira] 

  

 O impacto que o encarceramento tem na vida do detento 

dependerá de diversos fatores, e, ao questionar como se constituem as 

relações de amizade e familiares, observou-se que as mesmas são 
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fundamentais para que eles possam se sentir seguros e acolhidos. 

Contudo, alguns participantes têm laços familiares rompidos, e/ou não 

consideram as relações de amizade importantes dentro da cadeia, 

demonstrando que a falta de confiança é também um fator recorrente 

dentro da prisão. 

 A partir dos relatos dos detentos foi possível evidenciar que a 

família é fundamental para o seu processo de reintegração social, bem 

como uma forma de preservar a sua subjetividade e auxiliar na sua 

integridade emocional. Cabe salientar que tanto a família, amigos, quanto 

qualquer pessoa que faça parte da rede social do preso pode exercer essa 

função. 

 Também se constatou que, ao estar em cárcere, o preso consegue 

voltar-se a si e reconhecer a importância da família, assim como resgatar 

os laços sociais perdidos. Neste sentido, algumas relações familiares 

rompidas foram fortalecidas e se tornaram um alicerce na vida dessas 

pessoas.  

 Acredita-se que o papel da família - que mantém os laços de 

afetos -, pode ser fundamental para evitar a reincidência. Nessa acepção, 

os laços familiares podem ser vistos como um elo entre a realidade do 

sistema prisional e o mundo exterior, já que somente assim os detentos se 

sentem ainda pertencentes à sociedade, sendo a família uma ponte para o 

que está acontecendo lá fora. 

 No que concerne à importância da família na vida do detento, não 

foram encontrados muitos estudos específicos. O que torna essa temática 

uma sugestão de grande relevância para futuras pesquisas, 

compreendendo as questões dos vínculos frágeis ou inexistentes e suas 



implicações para a reincidência no crime - exemplo que ficou evidenciado 

na história de vida de Ipê. 

 

13 INDAGAÇÕES, QUESTIONAMENTOS E REFLEXÕES 

“Se as pessoas soubessem o quão frágil é a prisão, 

se elas soubessem como a prisão somente cria uma 

sociedade mais perigosa por produzir pessoas mais 

perigosas, um clima para desmantelamento das 

prisões começaria já, uma vez que a solução 

altamente repressiva falhou. A maior dificuldade 

no momento para a abolição das prisões é que as 

pessoas ainda acreditam que as prisões 

funcionam.” (MATHIESEN, 1996) 

 

A partir das entrevistas, alguns questionamentos foram 

ressaltados. Indaguei-me: Será que o objetivo da instituição carcerária não 

é justamente que o preso não se ressocialize? Será que existe uma cadeia 

“do bem” e, caso exista, é do bem para quem? 

 Acredito que a prisão pode ser “bem-sucedida” em alguns 

aspectos, como no encarceramento das massas (dos negros, pobres, ou 

seja, dos indesejáveis), exercendo assim, seu controle social. Não 

despropositadamente a falha esteja presente na ressocialização, pois 

talvez esse não seja o intuito da prisão, ou especificamente do Estado. 

 Outra questão que me intrigou foi a relação entre a “recuperação” 

e o trabalho, ou em outras palavras, a recuperação através do trabalho. 

Essa lógica pode ser vista sob uma perspectiva capitalista de produção. 

Sob essa ótica, os presos se tornem uma mão de obra barata, reproduzindo 

a lógica de escravidão. Para a maioria dos entrevistados a recuperação, 

antes de tudo, tem que partir do próprio preso. 
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 O que também me chama atenção é o “perfil” dessas pessoas que 

estão presas, o crime em si não é a questão. Desse modo, podemos pensar 

que o crime talvez não seja a preocupação desta forma punitiva de prender. 

Refletindo isso e tentando encontrar caminhos em terrenos sombrios, 

penso prontamente nos problemas sociais e como estes parecem 

esquecidos. Neste viés, a prisão se mostra uma grande aliada a esse 

processo, que nada mais é que eliminar os problemas sociais visíveis. 

Lembro-me de uma entrevista que fiz na época do meu TCC - 

“Sentidos produzidos por homens encarcerados imputados: crimes 

sexuais infantis” -, onde um preso me falou: “Você não sabe o que se 

passa aqui dentro, quando apagam as luzes e fecham as celas.” Tentei 

imaginar, tentei me colocar no lugar dele, mas não estava naquele lugar, 

não senti na pele e não vivenciei aquilo. No entanto, acredita-se que a 

prisão é um instrumento de tortura, como podemos observar em algumas 

prisões do Brasil (Complexo de Pedrinhas – MA, Central de Porto Alegre 

– RS; Complexo do Curado – PE; Urso Branco – RO; CDP Osasco 1 – 

SP; Cadeia Vidal Pessoa – AM. Cabe salientar que estas prisões foram 

consideradas as seis piores prisões do Brasil, conforme dados da BBC 

Brasil (2014). 

Diante do exposto acima, podemos perceber que a prisão é um 

instrumento de tortura dos indesejáveis; onde cabe refletir sobre o que é 

“humanizar” a prisão, tendo em vista que ela é pensada única e 

exclusivamente para determinada parcela da sociedade. Acredito que o 

fim das prisões seja o ponto de partida para se pensar em melhoria. 



Foucault relata no texto10 sobre a prisão de Attica, que a cadeia é 

uma máquina de extermínio. Se nossos presos morrem de doenças como 

gripe e sarna, doenças raramente mortais em outros contextos, é porque o 

projeto é de morte mesmo. Se o objetivo do Estado é o extermínio 

psicofísico da população carcerária, então esse projeto está bem-sucedido.  

Ao entrar na prisão, a pessoa não perde apenas sua liberdade, 

ela perde sua família, seus amigos, sua vivência, sua saúde e muitas vezes, 

sua dignidade. Ao ser presa, a pessoa entra em um novo mundo, o mundo 

da prisão, onde tudo é escuro, onde não existe o direito de ir e vir, e em 

muitos casos, nem mesmo o direito de expressar seus medos, angústias e 

planos. 

Angela Davis é uma mulher negra que já foi presa e é ativista 

anti-prisão. Ela nos ajuda a pensar e refletir sobre o que entendemos sobre 

prisão e como ela está exercendo o seu papel (ou não). A 

interseccionalidade, também nos ajuda a abrir os olhos para entender o 

porquê de algumas pessoas estarem presas e outras não. O que faz com 

que a maioria da população carcerária seja negra, preta ou parda? O que 

faz com que apenas pessoas de certas camadas da sociedade estejam 

presas? A lei é igual para todos? 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que 

busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 

dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma 

pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 

sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 

posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, 

                                            
10 FOUCAULT, M. Sobre a prisão de Attica: In: Ditos e Escritos. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 134) 
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a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 

geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 

dinâmicos ou ativos do desempoderamento (Crenshaw, 2002). 

Outra questão que me intrigou se refere ao valor do esforço 

pessoal; nessa visão, cabe exclusivamente à própria pessoa o esforço para 

chegar a algum lugar, ou sair da “vida do crime”. No entanto, vale 

ressaltar que essa questão vai além do esforço unicamente pessoal, ela 

envolve outras questões sociais, políticas e outros fatores. 

Ao pensar em “justiça” devemos nos questionar sobre o motivo 

que faz com que os mesmos sistemas não sejam iguais para todas as 

pessoas. Compreender o porquê de algumas vidas serem mais importantes 

do que outras. Baratta (2011) traz a lógica de uma justiça burguesa, que 

pune apenas alguns indivíduos, enquanto outros não são punidos. 

 

O sistema penal de controle do desvio revela, assim 

como todo o direito burguês, a contradição 

fundamental entre igualdade formal dos sujeitos de 

direito e desigualdade substancial dos indivíduos, 

que, nesse caso, se manifesta em relação às chances 

de serem definidos e controlados como desviantes. 

(BARATTA, 2011, p. 164). 

 

As relações desiguais nos ajudam a compreender a seletividade 

do sistema penal. Nossa sociedade clama por justiça, pede que o culpado 

seja preso. Mas que justiça é essa? Será que todos têm a mesma 

oportunidade? 

Angela Davis (2013) trabalha com a ideia de que as prisões são 

obsoletas, tendo em vista que por mais que se aumente a quantidade de 

prisões, as taxas de criminalidade continuam as mesmas ou ainda 



aumentam. A autora também traz a reflexão do alto capital que é a 

construção de uma prisão, bem como manter seu funcionamento. 

 

“A prisão funciona, portanto, ideologicamente 

como um local abstrato em que os indesejáveis são 

depositados, aliviando-nos da responsabilidade de 

pensar sobre as verdadeiras questões que afligem 

as comunidades de que os presos são tirados em 

números tão desproporcionais. Este é o trabalho 

ideológico que a prisão realiza — nos livra da 

responsabilidade de nos engajarmos seriamente 

nos problemas da nossa sociedade, especialmente 

os produzidos pelo racismo e, cada vez mais, pelo 

capitalismo global”. (Davis, Angela 2013) 

 

A pesquisadora adota uma visão de abolicionismo penal e a 

justiça restaurativa, tendo em vista que as prisões já se mostraram 

obsoletas, como observado nos altos índices de reincidência e não 

reintegração do indivíduo em sociedade. O sistema penal em si não escuta, 

ou não quer escutar as pessoas envolvidas e o que as motivou a cometer 

algum delito. 

Compartilho do pensamento de Angela Davis (2013) quando a 

mesma comenta que “instituições da prisão e da pena de morte são os 

exemplos mais óbvios de como a escravidão continua a assombrar nossa 

sociedade.” Como mencionei anteriormente, as prisões servem para 

segregar os indivíduos ditos indesejáveis da sociedade, fazendo uma 

higienização e os excluindo de qualquer direito a eles garantido. Neste 

sentido, o abolicionismo penal e a justiça restaurativa atuam contra a ideia 

de justiça retributiva. Assim, caminhamos na lógica da não punição, para 

o sentido de reparar os danos causados. 

Louk Hulsman (1982), em sua obra “Penas perdidas”, defende a 

ideia da abolição do sistema penal. Compartilho da ideia de Hulsman 
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(1982) quando o mesmo salienta que o sistema penal é um método 

ultrapassado, tendo em vista seu caos e estigmatização. O autor traz duras 

críticas ao sistema penal europeu. Não obstante, podemos verificar o 

nosso próprio sistema penal brasileiro em colapso, como podemos 

observar na superlotação, rebeliões, problemas de saúde e infraestrutura. 

Pensar no abolicionismo penal é assunto difícil para algumas 

pessoas, tendo em vista que vivemos um uma sociedade punitiva, elitista 

e capitalista, que se preocupa mais com o lucro do que com os direitos 

humanos. Nosso sistema visa os “corpos dóceis” e a visão fascista de 

querer matar, de clamar por vingança e ver sofrer, quando sabidamente 

isso em nada ajuda para uma transformação social. 

Nota-se que o encarceramento não diminui a criminalidade, 

como vimos anteriormente, só aumenta e traz sentimento de revolta por 

parte dos apenados. A ideia de abolição da pena privativa de liberdade 

parte da premissa de que o encarceramento não traz alteração da 

criminalidade, apenas produz uma rejeição social e, muitas vezes, rejeição 

do próprio indivíduo encarcerado, pois o mesmo se posta na “etiqueta” 

do criminoso, que a maioria da sociedade faz questão de reforçar. 

Ao pesquisar sobre a Agenda pelo Desencarceramento (2014), foi 

possível perceber que a mesma repudia qualquer tipo de privatização do 

sistema prisional, já que entende que a prisão apresenta lucro significativo, 

onde os presos são vistos e tidos como uma forma de mão-de-obra barata.  

Neste viés é que pensamos sobre a abolição das prisões como um 

dos possíveis caminhos, embora isso possa ser difícil (por enquanto), tendo 

em vista o lucro que o sistema prisional atual fornece ao Estado. Para 

http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2015/06/Agenda-em-Portugues.pdf


mudar essa realidade, precisamos mudar o pensamento de uma sociedade 

excludente, para assim ter mudanças na vida do sujeito. 
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14 CONCLUSÃO 

 

Partindo do pressuposto abolicionista, não podemos deixar de 

mencionar que a prisão representa a exclusão do indesejável da sociedade. 

Não se está pensando em acabar com a criminalidade, como se percebe 

no o alto índice de reincidência nas prisões. Assim, para limpar a 

sociedade dos indesejáveis, a prisão representa um aparato totalmente 

rentável e “natural.” 

Ao adentrar ao mundo prisional e compreender a realidade 

prisional, faço um questionamento para você leitor: Você já se questionou 

sobre a realidade das prisões? Já pensou como seria se não houvesse mais 

prisões? A prisão tem algum benefício para o sujeito encarcerado? Se uma 

parcela da população acredita que a prisão não cumpre seu papel ou/e que 

é marcada por constante violação de direitos, por que sustentar a ideia de 

criar mais prisões? 

Diante do exposto e da tomada de consciência, podemos guiar 

nossos passos para compreender como esse sujeito se constitui nesse 

ambiente, as estratégias utilizadas para sua adaptação e como esse sujeito 

se molda a essa realidade. Evidenciou-se que a prisão é marcada por 

violência, perda de direitos e perda de identidade. O que acarreta, em 

muitos casos, na instabilidade emocional, que é marcada pelo uso 

constante de medicamentos tarja preta, suicídios e outros transtornos 

associados ao aparato prisional. 

 O muro da prisão demarca a população encarcerada e a 

população livre, assim, o lado dos encarcerados refere-se à população 

excluída e marginalizada, onde paira o estigma decorrente da condenação. 



Então, questiono-me: como reinserir essas pessoas no contexto social, se 

os mesmos já são excluídos? As desigualdades sociais geradas pelo 

capitalismo favorecem ainda mais a exclusão e a competitividade, no que 

tange ao mercado de trabalho.  

 Ao ingressar no mundo prisional, a pessoa precisa deixar seus 

pertences, é obrigada a usar um uniforme, é conhecida pelo seu crime e 

não pelo seu nome. Ela é privada não apenas do direito de ir e vir, mas 

privada de qualquer comodidade material (cama, utensílios de higiene e 

outros materiais) e afetiva. Faz-se primordial seguir as normas da 

instituição e as regras dos próprios presos, criando uma rotina 

institucionalizada. Esse processo se refere à “perda da subjetividade”, que 

é a perda de sua identidade, uma vez que o indivíduo acaba se 

enquadrando nos moldes da instituição. 

A prisão, por ser uma instituição total, altera o modo de vida do 

sujeito, ou seja, altera seu cotidiano, lazer, trabalho e alimentação. Assim, 

a rotina se torna massiva, o que prejudica sua individualidade e 

singularidade. Com isso, o indivíduo é obrigado a fazer as mesmas coisas, 

com as mesmas pessoas e nos mesmos horários. Nota-se que todos esses 

aspectos contribuem para a perda de identidade desses indivíduos, já que 

há uma ruptura social com o mundo externo. 

A institucionalização também faz com que o indivíduo se 

acostume com essa realidade e se adapte a essa nova realidade. Como 

abordado antes, alguns detentos já haviam passado por outras instituições 

prisionais, o que intensifica a institucionalização. Neste viés, evidencia-

se que esse sujeito sofrerá (em maior ou menor grau) um processo de 

institucionalização através da prisionalização.  
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Uma questão que não pode deixar de ser discutida é por que 

algumas vidas valem menos que as outras? Essas vidas também são 

transformadas em uma indústria da delinquência. Deste modo, reafirmo 

meu pensamento: a prisão não cumpre com seu papel de ressocializar e 

reabilitar os indivíduos, Diante do exposto, como pensar em mais prisões 

ou penas mais longas, se as taxas de criminalidade continuam as mesmas 

ou só aumentam?  

Neste contexto, as prisões acabam servindo como um depósito 

de pessoas que precisam ser “afastadas” da sociedade. Ou seja, atuam 

como forma de eliminar os problemas sociais visíveis.  Enquanto, ao 

fazer isso, a sociedade e o Estado esquecem que também têm um papel 

fundamental nessa realidade.  

Como pensar em “ressocializar”, ou fazer com que o preso reflita 

sobre seu crime e se “recupere”, se não lhe é dado nenhum suporte ou 

garantia de direitos? Como fornecer reflexão se não lhes é oportunizado 

um trabalho, lazer ou outras formas de ser e estar? O ócio faz com que 

eles tenham cada vez mais ódio e saiam de lá cada vez “piores”. A ideia 

de prender o indivíduo para que o mesmo possa se “regenerar” é falaciosa, 

como revelaram as entrevistas.  

Evidenciou-se que as prisões não permitem uma recuperação do 

preso, já que muitos saem ainda piores do que entraram. Qual é o papel 

da sociedade nisso tudo? O que a mesma faz quando um ex-detento pede 

emprego? Existe oportunidade igual para todos? Assim, a partir do 

momento em que esse homem se vê perdido, sem saber para onde ir, 

muitas vezes, a única solução encontrada é voltar ao mundo do crime. 



Como demonstrado na presente pesquisa, o sistema prisional não 

favorece a ressocialização e a recuperação do condenado. A questão 

central não deve ser a criação de novas prisões, mas sim o seu fim. É 

difícil “melhorar” a situação dos presídios, tendo em vista as questões 

apontadas e os mecanismos que agem contra a mudança. A saúde e a 

mudança só podem ser alcançadas quando produzirmos laços sociais 

significativos e fortalecidos. Para tal, o acolhimento, a empatia e o olhar 

para o ser humano me parecem essenciais para que esses sujeitos se vejam 

reconhecidos e fortalecidos. 

A falta de política pública efetiva, bem como a falta de programas 

de ressocialização fazem com que a cadeia seja uma “escola do crime”, 

onde os próprios presos se “reeducam”. É notável que os detentos 

percebem a importância de alternativas que promovam a saúde mental, 

como cursos profissionalizantes para que quando a pena esteja cumprida, 

vislumbrem outro futuro. Assim, é imprescindível pensar em outras 

opções de lazer para que a rotina não seja tão massacrante e cruel. 

Se faz necessário ter vontade política e social para elaborar 

medidas alternativas. Quando menciono medidas alternativas, não estou 

me referindo a “melhorar” o sistema prisional, pois o mesmo já se 

encontra falido, como percebemos nas mais variadas literaturas. Mas, 

medidas alternativas para minimizar o sofrimento dessas pessoas, seja 

pensando na restauração de danos ou outras ferramentas que possibilitam 

ao indivíduo uma transformação social e política. 

Tanto o Estado quanto a sociedade precisam compreender que a 

mudança não deve estar apenas no apenado, mas em toda essa trama 

relacional. Estar atendo aos princípios fundamentais é preocupar-se com 

esses cidadãos, é garantir seus direitos fundamentais. Conforme o Art. 10 
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da LEP preconiza: “a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 

sociedade.” 

Após as leituras e entrevistas realizadas, foi possível perceber 

como o sistema prisional é excludente e reforça a ideia de escravidão, de 

tortura e de uma justiça retributiva. A prisão funciona como acúmulo de 

capital, onde o preso é um mero escravo do Estado que cumpre seu 

trabalho, que não tem o direito de fala, apenas deve obedecer às regras 

impostas. Destarte, as instituições prisionais são arcaicas e só reproduzem 

violência, não trazendo nenhum benefício para as pessoas que ali se 

encontram. Essa segregação só traz benefícios para uma sociedade que 

clama por paz, mas semeia guerra. 

 Ao pesquisar sobre o que está sendo feito de diferente nos 

presídios brasileiros, pude encontrar alguns projetos que se preocupam 

com a realidade do detento e sua transformação social. A Penitenciária de 

Guarulhos desenvolve um projeto de Teatro, desde 2010, sob criação e 

idealização de Igor Rocha (agente prisional e professor teatro).  Outro 

projeto acontece na Penitenciária Desembargador Adriano Marrey, em 

Guarulhos, onde é ensinado aos detentos como fazer roupas e peças de 

crochê. Este curso começou em 2015, também com Igor da Rocha. Outro 

projeto refere-se à meditação, projeto desenvolvido no Complexo 

Penitenciário Público-Privado (CPPP) em Ribeirão das Neves, na região 

metropolitana. 

 Diante do exposto acima, como ainda não é possível vislumbrar 

a abolição das prisões, podemos pensar em estratégias e ferramentas 

disponíveis que tornem outras realidades possíveis. Realidades que estão 



dando certo e me fazem pensar que ainda é possível acreditar nos sonhos. 

Se pudermos plantar uma semente em casa presídio, logo cada uma irá 

florescer, mesmo que encontrem obstáculos e inseguranças no caminho. 

Assim, para crescer e florir precisamos regar. 

 A possibilidade de trabalhar dentro das prisões também se 

mostrou como uma das formas utilizadas para lidar com o dia a dia no 

contexto prisional, e uma das oportunidades de reinserção social. Neste 

sentido, o trabalho também atua como ferramenta possível para lidar com 

os estressores dentro da prisão. 

 Ao tentar compreender as frases “a gente sai pior que entrou”, “a 

prisão é uma escola do crime”, “a gente se revolta com o tratamento”, fica 

claro que o estigma que paira na vida do detento o impede, muitas vezes, 

de sair da vida do crime; já que não lhe é dado nenhum suporte ou 

oportunidade para fazer diferente. Neste sentido, ao se ver sem suporte ou 

apoio, o único caminho possível é o já conhecido caminho do crime, que 

traz sustento e identificação mais rápidos. 

 A família funciona como um elo de sustentação entre o mundo 

fora e dentro das grades, além de ser um “gás a mais” (sic) para sobreviver 

dia após dia na prisão. Mostrando-se como um importante aliado no que 

se refere às estratégias utilizadas. Assim, as visitas contribuem para que 

o preso se sinta acolhido, favorecendo sua “reabilitação” e 

desinstitucionalização. Durante as entrevistas, percebeu-se que os 

detentos, em muitos casos, acabaram por resgatar os laços familiares, 

valorizando ainda mais a família e os filhos, por exemplo.  

 Nota-se que, contudo, que a família também desperta os mais 

divergentes sentimentos na vida do detento: felicidade, alegria, vergonha, 

impotência; tendo em vista que, para alguns, a presença da família acaba 
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por trazer o sentimento de tristeza, um exemplo disso refere-se às revistas 

vexatórias. O sentimento de impotência apareceu relacionado aos 

problemas externos à prisão, como uma doença de um membro da família, 

situações que os próprios presos preferem não saber, uma vez que nada 

podem fazer. Neste sentido, a exposição a que os familiares passam, as 

longas penas e o próprio preconceito decorrente de outros familiares e 

amigos fazem com que alguns familiares abandonem o detento.  

 Ao mergulhar nesse contexto e buscar atender às demandas dos 

objetivos da pesquisa, não poderia deixar de abordar alguns assuntos, 

como: violação de direitos, direitos humanos, importância das relações 

sociais, saúde (falta de), já que esses são eixos que edificam o 

entendimento de como é ser e estar em uma instituição prisional. Talvez 

a dificuldade tenha sido na tentativa de contemplar todos esses eixos, 

somada à quantidade de dados relevantes expostos e que não podemos 

deixar de abordar.  

 O fato de já ter conhecido a Penitenciária de Florianópolis 

anteriormente durante a realização de outra pesquisa, junto da 

familiaridade pelo assunto me trouxeram uma segurança maior e uma 

vontade de querer entender cada vez mais essa realidade. Talvez eu seja 

uma sonhadora ao acreditar que podemos, um dia, abolir as prisões, mas 

também acredito que nunca devemos deixar de sonhar e acreditar, pois a 

partir do momento que deixamos de sonhar, acabamos com qualquer ideal 

de mudança e ressignificação. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Temas orientadores 

 

1. Da liberdade ao cárcere 

1.1 Sentimentos à entrada 

1.2 Racionalização 

 

2. Vivência na prisão 

2.1 Adaptação e estratégias 

2.2 Formas de manter a saúde mental e física 

2.3 Mudanças ao longo do tempo 

 

3. Institucionalização 

3.1 Carreira institucional  

3.2 Como as pessoas se relacionam com a nova feição de 

viver em meio à violência institucional 

3.3 Cotidiano-rotina 

 

4. Relações dentro da prisão 

4.1 Relações que construiu dentro da prisão 

4.2 Pessoas que vêm visitar e como é recebê-los 

 

5. Ser reincidente 

5.1 Experiência de ser reincidente. Liberdade. Volta à 

prisão. 

 

 



231 

 

APÊNDICE B – TERMO DE ESCLARECIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Eu, (NÁDIA DE MELO FERREIRA) Mestranda em Saúde 

Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC estou 

realizando uma pesquisa intitulada de “DEVERIAM CONGELAR A 

GENTE E SOLTAR APENAS NO ÚLTIMO DIA”: 

COMPREENDENDO A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO 

CONTEXTO PRISIONAL, sob a orientação de Dr. WALTER 

FERREIRA DE OLIVEIRA, docente do Departamento de Saúde Pública 

da UFSC. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso 

lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa visa 

problematizar os processos de produção e reprodução de violências no 

sistema carcerário brasileiro e tem como objetivos: descrever as 

atividades cotidianas do detento no contexto prisional; identificar de que 

forma ocorre o processo de institucionalização; compreender como o 

sistema prisional promove mudanças na subjetividade do detento; 

compreender quais são as ferramentas que os detentos encontram para 

lidar com a vida e as relações num contexto tão hostil. Caso decida aceitar 



o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimento(s): 

entrevista semiestruturada, que durará aproximadamente 60 minutos. A 

entrevista será registrada em um gravador de áudio para facilitar futura 

transcrição, sendo que não é obrigado a responder a todas as perguntas e 

se pode desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. A 

entrevista será realizada no Presídio Masculino de Florianópolis, em data 

e hora a serem acordadas conforme a autorização do diretor do Presídio 

de Florianópolis. 

Esta pesquisa será realizada com 08 (oito) homens que comprem 

pena no Presídio Masculino de Florianópolis. 

As únicas pessoas a terem acesso às informações serão a 

pesquisadora de campo e o pesquisador responsável. Mas, sempre existe 

a remota possibilidade da quebra do sigilo, mesmo que involuntário e não 

intencional, cujas consequências serão tratadas nos termos da lei. Os 

resultados desta pesquisa poderão ser publicados em Periódicos, 

Congressos e Palestras científicos; em todos os casos a sua identidade não 

será revelada, sob nenhum pretexto. Em caso de necessidade, serão 

adotados códigos de identificação ou nomes fictícios. Esta pesquisa pode 

contribuir para diversas áreas do conhecimento. Para tanto, propõe-se 

compreender como se dá constituição da subjetividade em contexto 

prisional. 

A partir dessa pesquisa, como benefício, você poderá contribuir 

para ampliar o conhecimento sobre as repercussões da prisionalização na 

constituição do sujeito. Não são previstos riscos durante a entrevista, mas 
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caso você se sinta desconfortável durante a entrevista, é importante que 

diga isso à pesquisadora de campo, para que ela possa auxiliá-lo (a).  

Durante a entrevista poderão surgir questões de caráter 

psicológico, emocional e pessoal, tendo em vista que as perguntas 

realizadas serão relacionadas ao fato de estar preso. A pesquisadora de 

campo adotará medidas para que possíveis danos sejam evitados. 

Como toda pesquisa envolvendo seres humanos, há possibilidade 

de riscos. A pesquisadora de campo, que é psicóloga (CRP-12/1266), 

estará atenda aos possíveis riscos, como por exemplo, cansaço ou 

aborrecimento ao responder o roteiro semi-estruturado; quaisquer 

constrangimentos ao longo da entrevista; desconforto, constrangimento 

ou alterações de comportamento durante a gravação de áudio; alterações 

na autoestima provocadas pela evocação de memórias; etc. Assim, a 

pesquisadora de campo tentará minimizar os riscos e caso haja 

necessidade, a mesma irá encaminhar os participantes a serviço 

autorizado, que preste suporte psicológico. 

No que se refere a devolutiva, será marcado um novo encontro 

com cada um dos participantes para atender a essa obrigatoriedade. 

Lembramos que sua participação é voluntária, o que significa que 

você não poderá ser pago, de nenhuma maneira, por participar desta 

pesquisa. 



Como a entrevista será realizada no Presídio Masculino de 

Florianópolis, a pesquisa não terá gastos para os participantes, já que eles 

se encontram institucionalizados. Em qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Para tanto, gostaria que você participasse desta pesquisa, na qual 

me comprometo a seguir a Resolução CNS 466/2012, relacionada à 

Pesquisa com Seres Humanos, respeitando o seu direito de: 

 

1- Ter liberdade de participar ou deixar de participar do estudo, 

sem que isso lhe traga algum prejuízo ou risco, 

2- Manter o seu nome em sigilo absoluto, sendo que o que disser 

não lhe resultará em qualquer dano à sua integralidade, 

3- Interromper a participação na pesquisa caso se sinta incomodado 

(a) com a mesma, 

4- Durante os procedimentos de coleta de dados você estará sempre 

acompanhado por um dos pesquisadores, que lhe prestará toda a 

assistência necessária ou acionará pessoal competente para isso, 

5- O TCLE foi elaborado em duas vias, todas as páginas serão 

numeradas e rubricadas pelas partes interessadas, 

6- Caso tenha alguma dúvida sobre os procedimentos ou sobre o 

projeto você poderá perguntar para a pesquisadora de campo. 
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Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo 

que uma via ficará em poder do pesquisador e a outra em poder da 

Instituição. 

 

Deixo o endereço (logradouro, número e complemento), contato 

telefônico e o e-mail do pesquisador responsável e do CEPSH.Você 

poderá entrar em contato com o pesquisador responsável ou CEPSH para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: Declaro que compreendi os objetivos 

e procedimentos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa.  

 

Grato (a) pela atenção 

 

________________________                

Assinatura da pesquisadora        

 

  __________________________ 

Assinatura do (a) orientador (a) 

 

Florianópolis, ____/_____ /_____. 

 



 

Eu, 

__________________________________________________________

______, RG ______________________________, li este documento (ou 

tive este documento lido para mim por uma pessoa de confiança) e obtive 

dos pesquisadores todas as informações que julguei necessárias para me 

sentir esclarecido e optar por livre e espontânea vontade participar da 

pesquisa. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa (ou responsável legal) 

 

 

Endereço do Pesquisador responsável:  

R. Delfino Conti, S/N - Trindade, Florianópolis - SC, 88036-020 - 

Departamento de Saúde Pública, sala 127 – Centro de Ciências da Saúde 

– UFSC. Telefone para contato: (48) 3721-41-82; e-mail: 

walteroliveira.ufsc@gmail.com 

 

Identificação do CEPSH-UFSC:  

Endereço: Prédio Reitoria II  

R: Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401, Trindade, 

Florianópolis/SC – CEP 88.040-400 – Florianópolis – SC - Telefone: (48) 

3721-6094- e mail:cep.propesq@contato.ufsc.br 

mailto:walteroliveira.ufsc@gmail.com
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ANEXO A - CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÕES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA – UFSC 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - 

CEPSH – UFSC 

CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÕES 

 

Eu 

__________________________________________________________

_______ permito que os pesquisadores relacionados abaixo obtenham: () 

gravação de voz, de minha pessoa para fins de pesquisa científica, médica 

e/ou educacional. Eu concordo que o material e informações obtidas 

relacionadas à minha pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, 

eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, a minha 

pessoa não deve ser identificada, tanto quanto possível, por nome ou 

qualquer outra forma. A gravação de voz ficará sob a propriedade do 

grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

Nome do sujeito da 

pesquisa______________________________________________  



RG: 

__________________________________________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________ 

Assinatura: 

__________________________________________________________  

RG: 

__________________________________________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________ 

Assinatura: 

__________________________________________________________  

Se o indivíduo for menor de 18 anos de idade ou legalmente 

incapaz, o consentimento deve ser obtido e assinado por seu representante 

legal. Nomes completos dos pesquisadores: Telefones dos pesquisadores: 

Data e Local onde será realizada a pesquisa:  

_______________________________________________ 

Adaptado de: Hospital de Clínicas de Porto Alegre / UFRGS 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA  

Endereço: Campus Reitor João David Ferreira 

Lima, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-

900 Fone: (48) 3721-9000 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

Local e data: ________________________________________ 

Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEPSH – UFSC, os representantes legais 

das instituições envolvidas no projeto de pesquisa intitulado 

"________________________________________________" declaram 

estarem cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos 

propostos, lembrando aos pesquisadores que na execução do referido 

projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da Resolução 196/96 e 

251/97 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

 

_____________________________________________  

Ass. Pesquisador responsável (UFSC). 



_____________________________________________  

Ass. do responsável pela Instituição (UFSC) (Coordenador de Curso)  

_____________________________________________________  

Ass. do responsável da outra Instituição (de outra instituição)  

 

Adaptado de: CEFID / UDESC 

 


