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Resumo 

 

Os altos índices de criminalidade, violência e reincidência revelam a situação da segurança 

pública brasileira. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo conhecer discursos 

sobre a reincidência penitenciária para discutir a relação entre instituição, sujeito e 

reincidência. Realizaram-se revisão da literatura e entrevista aberta, em que foram ouvidas 

seis histórias de presidiários/as reincidentes. Os dados foram operacionalizados pela Análise 

de Conteúdo Categorial. A dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro 

capítulo, a prisão foi apresentada enquanto instituição concreta que atualiza regimes de força 

e poder dos diagramas de soberania e disciplina. No segundo capítulo, três categorias de 

discursos foram construídas a partir da análise dos dados encontrados na literatura, a saber, o 

discurso da patologização, o discurso da institucionalização e discurso da exclusão social. 

Tais categorias representam justificativas para a reincidência a partir da construção de 

verdades sobre o sujeito reincidente e a instituição prisional. Por fim, apresenta-se no terceiro 

capítulo, discursos elaborados a partir da escuta de presidiários/as reincidentes, que justificam 

a reincidência através de quatro categorias: fatalismo, vingança, institucionalização e 

ostentação. São diferentes condutas que expressam respostas à situação de encarceramento e 

ao exercício da criminalidade. Conclui-se que a reincidência é multideterminada por forças 

sociais, políticas, econômicas, subjetivas e, sendo assim, constitui-se por condutas que 

estruturam profundamente a vida de sujeitos que já passaram pelo cárcere e, por diferentes 

motivos, não mais distanciam suas trajetórias da criminalidade e das instituições prisionais.   

 

Palavras-chave: Criminalidade; Reincidência; Prisão; Psicologia. 
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Abstract 

 

The high level of crime, violence and recidivism reveal the Brazilian public security situation. 

The purpose of this study is to understand discourses about penitentiary recidivism in order to 

discuss the relationship between institution, subject and recidivism. A review of the literature 

and an open interview were carried out, in which six stories of recidivists were heard. The 

data was operationalized by Categorical Content Analysis. The dissertation is structured in 

three chapters. In the first chapter, the arrest was presented as a concrete institution that 

updates force and power regimes of sovereignty and discipline diagrams. Then, in the second 

chapter, three categories of discourses were constructed based on the analysis of the data 

found in the literature, namely, the discourse of pathologization, the discourse of 

institutionalization and discourse of social exclusion. Such categories represent justifications 

for recidivism from the construction of truths about the recidivist subject and the prison 

institution. Finally, we present, in the third chapter, speeches elaborated from listening to 

repeat offenders. That justifies the recidivism through four categories: fatalism, revenge, 

institutionalization and ostentation. They are different behaviors that express answers to the 

incarceration situation and to the exercise of criminality. It is concluded that recidivism is 

multidetermined by social, political, economic, and subjective forces and, as such, it is 

constituted by conduct that profoundly structures the lives of subjects who have already 

passed through jail and, for different reasons, no longer distance their trajectories crime and 

prison institutions. 

 

Key Words: Criminality; Recidivism; Prison; Psychology.



 

 

14 
 

Introdução 

 

A população carcerária do Brasil cresceu oitenta e três vezes em setenta anos, 

atualmente o total ultrapassa as seiscentas mil pessoas encarceradas, sendo a quarta maior do 

mundo. Ainda assim, o déficit de vagas é de mais de trezentas mil, mesmo com o número de 

vagas triplicando entre 2000 e 2014, a necessidade mais do que dobrou. Contudo, a melhoria 

na infraestrutura das instituições penitenciárias não acompanhou o intenso crescimento de sua 

população. Além disso, a realidade da reincidência criminal e os cruéis números de violência 

no contexto brasileiro expressam uma realidade que necessita de mudanças estruturais e 

urgentes (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2016, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, 2015; Rede Justiça Criminal, 2016). 

Nos últimos anos, as penitenciárias brasileiras têm sido expostas por escândalos 

diversos, em decorrência de corrupção, fraudes e conflitos entre os detentos. Isso desencadeia 

um discurso de aparente falta de controle do convívio institucional por parte dos agentes de 

segurança do Estado. O que decorre em situações em que os detentos promovem festas, 

traficam e usam de drogas, têm acesso a telefones celulares, armas e alvarás de soltura falsos 

(Gazeta Online, 2017). Concomitante a isso, a realidade prisional expressa abandono, falta de 

assistência social, jurídica e de saúde, mortes violentas, surtos de doenças como tuberculose, 

dengue, gripe, sarna, infestação de ratos, baratas e pombos, presos sem contato familiar, 

jovens que, desde a adolescência, passam por instituições de correção. Contradição evidente e 

sem fim.  

A tese do encarceramento como meio ressocializador, sustentada na modernidade, vai 

sendo gradativamente abandonada frente aos dados e à realidade dos sistemas prisionais no 

mundo e mais especificamente no Brasil (Figueiró & Dimenstein, 2016). ―De fato, parece 

difícil, se não impossível, reformar alguém para melhor, impondo-lhe ao mesmo tempo, e no 

mesmo espaço, um grave castigo‖ (Dumans, 1995, p.2). Esse é o grande imbróglio do sistema 

carcerário, imputar um castigo, que tem como cerne a privação da liberdade, visando propagar 

a possibilidade de correção e ressocialização, em ambientes precarizados em todos os níveis 

de análise. 

As prisões brasileiras, de acordo com Adorno e Salla (2007), sempre apresentaram 

condições inadequadas de funcionamento, no que diz respeito à superlotação, a privações 

materiais e a práticas violentas e arbitrárias. As inovações dos códigos penais foram colocadas 

em prática de forma muito limitada, e as políticas penitenciárias pouco se renovaram ao longo 

dos anos, sendo, por vezes, concebidas apenas enquanto resposta a situações emergenciais no 
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âmbito das instituições prisionais, como fugas e rebeliões. Em tal cenário, as intervenções do 

poder público acabam sendo insatisfatórias para enfrentar problemas que foram acumulados 

ao longo do tempo, visto que, no geral, têm se limitado à expansão da oferta de vagas. 

Além disso, há diversas entidades e sujeitos convocados a responsabilizar-se pela 

aplicação, execução e fiscalização das penas privativas de liberdade. O que acaba por 

desencadear uma repetição desnecessária de atividades administrativas e um atraso no 

andamento de processos que concedem direitos e benefícios aos presos (Dumans, 1995).  

Diante desta realidade, chama atenção o fato da reincidência penitenciária ser 

realidade comum vivenciada pelos presidiários brasileiros. Quando se pensa em um sistema 

prisional precário, que não oferece condições favoráveis de cumprimento da pena, que é 

conduzido por práticas violentas e encarcera em massa, os seguintes questionamentos são 

construídos: Por que os presos retornam para as prisões? Qual a articulação entre prisão e 

sociedade? Quais processos de operação institucional mantêm a reincidência?  O que impede 

os sujeitos de buscarem outras possibilidades de vida que não o crime? A prisão não previne a 

reincidência, então, será que a produz?  

Algumas respostas perpassam pela compreensão do preso como vítima dos processos 

de exclusão social. Há discursos midiáticos que disseminam a cultura do ódio e apontam que 

bandido bom é bandido morto. O preso também é apontado como mau por natureza e por isso 

irrecuperável. Seja no senso comum ou mesmo nos saberes com status científicos, por vezes, 

se formam compreensões generalistas sobre o problema. O presente estudo, ao contrário, 

visou buscar lugares para além dos já conhecidos, rompendo preconceitos e estereótipos, 

buscando compreensão mais abrangente e complexa da questão de estudo, simplesmente por 

não aceitar o que está dado e insistir em uma questão que muitos já desistiram, consideram 

sem importância ou sem possibilidade de novas compreensões. 

Isso porque se sabe que a criminalidade é uma problemática antiga, mas que se 

atualiza no cotidiano sobre as vestes de crise da segurança pública, falta de controle estatal, 

domínio do crime organizado e intervenção federal. Contudo, independente do nome a ser 

dado, a situação atual é efeito de práticas que se construíram ao longo de anos no Brasil. 

Nosso sistema punitivo fundou-se enquanto prisão escravista, jovens negros são a maioria dos 

presos, a maioria das prisões são por tráfico de drogas e não por homicídio, o crime 

organizado gere espaços onde o Estado não chega. Cita-se, nesta a perspectiva da seletividade 

penal que opera no cenário penal brasileiro, e ―tem sua força no encarceramento maciço de 

jovens, negros, pobres e excluídos do mundo do trabalho‖ e ainda que elege ―os crimes 

praticados pelas classes marginalizadas como alvo preferencial de intervenção penal pela pena 
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privativa de liberdade‖ (Reishoffer & Bicalho, 2017, p. 41).Tal problemática é simples de ser 

compreendida ou resolvida? O que significa reincidir neste contexto? 

No âmbito de tais questionamentos, o presente trabalho tem a reincidência como 

temática a ser estudada. Para o Código Penal (Brasil, 1940), a reincidência é considerada 

quando ―o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País 

ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior‖ (art. 63), o tempo entre tais crimes 

deve ser inferior a cinco anos (art.64). Ou seja, a reincidência é aplicável aos casos ―em que 

há condenações de um sujeito em diferentes ações penais, ocasionadas por fatos diversos, 

desde que a diferença entre o cumprimento de uma pena e a determinação de uma nova 

sentença seja inferior a cinco anos‖ (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015, p. 7). 

Nesta investigação, contudo, o conceito utilizado é o de reincidência penitenciária, 

que tem como foco pessoa que ―retorna para o sistema penitenciário, após ter sido liberado, 

devido à nova condenação judicial, para cumprir nova pena ou nova medida de segurança‖ 

(Julião, p.88, 2009), independente da quantidade de tempo entre dois diferentes crimes. Isso 

porque interessa investigar a pena de prisão. Ou seja, no universo de sentenças emitidas pelo 

poder judiciário, o foco assenta-se na privação de liberdade.  

Este estudo se originou de inquietações advindas do trabalho como psicóloga no 

sistema prisional, no atendimento a presidiários que apresentavam como queixa problemáticas 

relacionadas ao uso abusivo de drogas. O principal ponto de tensão vivenciado assenta-se no 

acompanhamento de sujeitos que vivenciavam privação de direitos, fragilidade nos laços 

estabelecidos e passavam por grave sofrimento psíquico e social, principalmente pelo longo 

período de institucionalização. Contudo, não conseguiam questionar-se e/ou romper o ciclo de 

criminalidade e vinculação institucional, desenvolvendo as chamadas ―carreiras criminais‖.  

No contato com esse ponto de tensão, percebia-se também que a relação do sujeito 

com a instituição não se resumia a situações de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, havia 

laços não apreendidos na formalidade, ou seja, possibilidade de linhas de fuga, que 

expressavam uma realidade para além da punição (Foucault, 1999). Desta forma, a 

investigação sobre a reincidência penitenciária buscou compreender mais acerca desta 

intrigante relação, tendo como foco o cotidiano institucional, a relação entre os detentos e 

destes com os funcionários, visando perceber o que há por detrás dos muros da prisão que 

subsidia o retorno a criminalidade.  

Sendo assim, foi proposto conhecer a reincidência, levando em consideração a relação 

do sujeito com o cumprimento da pena de prisão e as consequências do encarceramento. O 

importante não é somente quais ou quantos crimes foram cometidos, mas que aspectos 
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mantêm os sujeitos em contato com o sistema carcerário durante anos, em um ciclo que 

dificilmente é rompido. Em que foi observado como se dão as relações institucionais, a 

execução dos mecanismos punitivos e de exercício do poder e, por fim, as decorrências 

subjetivas do encarceramento que influenciam na reincidência.  

Não houve pretensão de se chegar a uma verdade única sobre a reincidência 

penitenciária, tampouco realizar juízo de valor com relação aos reincidentes, ou mesmo 

considerar a prisão um mundo a parte da sociedade, já que ela se comunica, se relaciona e 

participa do funcionamento da sociedade como um todo (Cunha, 2008). Sabe-se que a cultura 

prisional é fruto das relações que se estabelecem entre os diversos atores que compõem a 

instituição. Sendo assim, o enfoque institucional evidencia a relação intra e extramuros, que 

por sua vez perpassa todo o entendimento aqui construído. 

Para compreender a reincidência como foi apresentada acima, uma das hipóteses 

iniciais que fomentaram este trabalho foi a possibilidade de formação de um modalidade 

subjetiva reincidente, atualizada no processo de institucionalização em prisões. A 

cristalização em tal subjetividade impediria o sujeito de romper o vínculo com a instituição 

prisional e com a criminalidade, desta forma, obstaculizando a composição de novos modos 

de vida.  

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi conhecer discursos sobre a reincidência 

penitenciária para discutir a relação entre instituição, sujeito e reincidência. Com os objetivos 

específicos pretendeu-se: a) compreender a instituição prisional e seus mecanismos punitivos 

através de diferentes diagramas de forças, b) analisar discursos sobre a reincidência em 

passagens por instituição prisional e c) refletir sobre a reincidência a partir do discurso de 

presidiários/as reincidentes. A dissertação contou no total com três capítulos e com as 

considerações finais, sendo que cada um dos objetivos acima expostos compôs um desses 

capítulos. 
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Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa composta por revisão da 

literatura e investigação de campo. A pesquisa qualitativa permite responder a necessidades 

referentes à complexidade da realidade, em que grande parte dos acontecimentos e fenômenos 

não pode ser compreendida de maneira isolada em situações artificiais de um laboratório. 

Assim, tal perspectiva considera as relações sociais que são historicamente construídas e que 

precisam ser consideradas no momento de uma investigação, bem como permite que a 

produção de conhecimento se dê em diversos momentos, inclusive na reflexão da 

pesquisadora acerca do seu próprio fazer (Flick, 2009).  

Por isso, defende-se um percurso metodológico não enrijecido, mas constantemente 

revisto, retificado e até mesmo alterado durante o processo de pesquisa, que ―deve conduzir o 

pesquisador na escolha das estratégias, instrumentos e arranjos‖ (Neto, 2015). O intuito é, 

então, de um percurso que permita a compreensão e problematização de saberes, realidades, 

posições e não a criação de lugares fixos que se pretendam incontestáveis, entendendo que 

todo conhecimento é sempre parcial (Fischer, 1997).  

Neste contexto, compreende-se a revisão da literatura como um mapeamento da 

produção científica sobre a temática de estudo (Creswell, 2010). A revisão tem o papel de 

identificar e analisar trabalhos que versam sobre o tópico de pesquisa. O que auxilia na 

construção do problema de pesquisa, à medida que informa sobre as principais abordagens 

referentes à temática e às possíveis necessidades de investigação existentes. Dá ainda base de 

sustentação sobre a importância do estudo, bem como auxilia no vislumbre de diferentes 

caminhos de compreensão da realidade a ser analisada (Creswell, 2010).  

A fonte para tal revisão foi composta por artigos de periódicos das bases de dados 

Scielo, Pepsic e Portal de Periódicos da Capes
1
. O levantamento foi realizado no mês de 

janeiro de 2017, com as palavras-chave ―reincidência‖ e ―prisão‖, ―reincidência‖ e 

―penitenciária‖ e ―reincidência‖ e ―crime‖. A escolha destas bases se deu pelo fato da 

exposição de pesquisas em formato de artigos científicos ter como princípio a avaliação por 

pares, e também porque tais bases reúnem estudos de diversos autores vinculados a grandes 

universidades brasileiras e estrangeiras, com abordagens teóricas e linhas de pesquisa 

                                                           
1
Aponta-se a limitação existente na escolha destas bases, pois nem todos os periódicos acadêmicos 

estão indexados nas mesmas. Desta forma, a amostra e as considerações deste texto podem ser consideradas 

parciais, pois não houve acesso a todos os meios de divulgação científica e também sendo a reincidência um 

fenômeno complexo e multideterminado há diferentes abordagens e focos possíveis. Assim, a intenção não é 

esgotar ou reduzir à temática, senão conhecer algumas possibilidades de compreensão dela. 
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diversas, o que favorece o levantamento de múltiplos olhares sobre o tema. Foram 

encontrados setenta textos para as palavras-chave citadas, sendo que a seleção inicial do 

material foi feita a partir da leitura dos títulos e resumos dos trabalhos. Nesta etapa, 

descartaram-se artigos que não tratavam da questão da criminalidade e/ou da reincidência. 

Após isso, os artigos foram lidos e analisados em sua totalidade. 

Além disso, empreendeu-se uma investigação de campo com presidiários/as 

reincidentes que cumpriam pena no regime semiaberto na Colônia Agroindustrial de 

Aparecida de Goiânia e no regime fechado na Penitenciária Feminina Consuelo Nasser. Para 

tanto, utilizou-se a entrevista aberta como estratégia de levantamento de informações. Bleger 

(2007) afirma que a entrevista é uma técnica de investigação que permite ―levar a vida diária 

do ser humano ao nível do conhecimento e da elaboração‖ (p.02). O fato de ser aberta 

proporciona flexibilidade ao entrevistador para que configure o campo da entrevista de acordo 

com o entrevistado. Junto a isso, considera-se que ―o discurso de um sujeito singular pode ser 

captado como um discurso que envolve instâncias verbalizantes diversas.‖ (Fischer, 1997, p. 

159). Por isso, há vários eus e nós a serem conhecidos durante a entrevista.  

Elencou-se temáticas principais a serem tratadas nas entrevistas, que foram: primeiro 

crime, convívio institucional, recepção social e familiar ao egresso e reincidência. Com vistas 

a investigar o percurso do reincidente com relação às práticas criminais, a relação com a 

instituição, as decorrências subjetivas desse contato e elementos da saída da prisão que 

culminaram na reincidência. O intuito era realizar dez entrevistas com presidiários em 

situação de reincidência, tratando-se de um estudo qualitativo, mais do que quantidade, o foco 

assenta-se em conhecer cada história com a profundidade que o entrevistado permitir. Foram 

ouvidas seis histórias, de três internos da unidade masculina do regime semi-aberto, no mês 

de outubro do ano de 2016 e três internas da unidade feminina do regime fechado, no mês de 

outubro de 2017. Não foi possível realizar mais entrevistas por dificuldades institucionais, 

relativos à mudança de cargos de chefia e de esquemas de segurança motivada por 

investigações quanto à fraude e à corrupção em unidades prisionais do complexo de 

Aparecida de Goiânia.  

A partir disso, aponta-se que este trabalho teve como principal estratégia de análise de 

dados a Análise de Conteúdo Categorial Temática – ACCT (Vázquez, 1997). Trata-se de uma 

ferramenta de sistematização das informações que permite a formulação de inferências a 

respeito de objeto de investigação. Tal análise é utilizada de acordo com o contexto, tanto do 

texto estudado, quanto das condições que se colocam na produção deste, que são temporais, 

espaciais e com relação a quem e para que se enuncia. Essa modalidade tem como foco não 
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somente temas oriundos de declarações manifestas e diretas que podem ser encontradas em 

dados textuais. Mas também investiga quais aspectos se repetem, quais são os principais e os 

subsidiários, quais expressões são utilizadas, ou seja, tem foco no amplo contexto que envolve 

a produção de informações e conhecimento (Vázquez, 1997). 

Nesta perspectiva, a análise dos textos aconteceu de acordo com as seguintes etapas: 

pré-análise, codificação e categorização (Vázquez, 1997). Na pré-análise, o foco do trabalho é 

a organização e o planejamento da análise. Há o estabelecimento de um contato primário com 

os textos e posteriormente a realização de leituras sucessivas. Busca-se inicialmente uma 

familiarização com os dados e também uma primeira redução destes mediante os objetivos da 

investigação e da análise, tendo em vista os resultados que se pretende atingir (Vázquez, 

1997). 

Na etapa de codificação, que corresponde propriamente à análise, o intuito é 

transformar os dados brutos em dados úteis, sempre a partir dos objetivos da pesquisa. O 

material é fragmentado de acordo com unidades de registro e, no caso deste texto, a 

fragmentação ocorreu por temáticas (Vázquez, 1997). Após isso, as unidades de registro 

foram analisadas de acordo com critérios, tais como o que aparece e o que se esperava 

aparecer e não foi encontrado, qual a frequência em que foi encontrada e a ordem em que as 

unidades aparecem nos textos (Vázquez, 1997). Por fim, foi realizada a categorização das 

unidades de registro, utilizando os critérios de semelhança, diferença e afinidade das 

temáticas, para obter uma visão condensada dos dados e formar as categorias de acordo com 

conjuntos gerais (Vázquez, 1997; Hur &Viana, 2016).  

Ressalta-se que os devidos cuidados éticos foram tomados nesta pesquisa, a proposta 

foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – CEP/UFG, 

por tratar-se de um trabalho que envolve pesquisa com seres humanos e que, portanto, precisa 

responder aos critérios de resolução específica do Conselho Nacional de Saúde. Com o 

Parecer Consubstanciado de número 1.705.207, a pesquisa foi aprovada em 31 de agosto de 

2016. 
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 1. Instituição Prisional e Diagrama de Forças: Soberania e Disciplina 

 

As prisões são locais de cumprimento de penalidades. Locais compostos basicamente 

por concreto, muros altos, grades, corredores, pátios, armas, algemas e gente, muita gente. As 

pessoas diferenciam-se pela cor da roupa que usam: preta - segurança, branca- saúde, laranja, 

azul, amarelo ou nenhuma – detentos. Apesar de serem unidades de segurança, o clima nas 

prisões é de insegurança, as relações são frágeis, móveis e sem profundidade para os que 

habitam (Diniz, 2016). ―Há um modo de falar típico de presídio, as palavras circulam e se 

renovam. Não há ritual de alfabetização para a recém-chegada, aprende-se vivendo. Na 

primeira noite, descobre-se que cama é jega; comida, xepa; banheiro, boi.‖ (p.11).  

Os nomes próprios são trocados por apelidos
2
 e circulam trazendo várias significações 

relativas à história do crime e de elementos que comporão a vivência institucional: o cagueta 

ou X9 (delator), o tarado (autor de crime de natureza sexual), o latrô (autor de crime 

popularmente conhecido como latrocínio, roubo seguido de morte da vítima), o noiado (preso 

que se encontra sob efeito de substâncias psicoativas), o QBU (sigla comum na linguagem 

policial, diz respeito a presos com problemáticas de origem psiquiátrica), a correria (presa que 

tem seu dinheiro produzido na prisão de origem desconhecida ou não), a acelerada (presa que 

se encontra em situação de descontrole, geralmente relacionada ao uso de drogas), a crackeira 

(usuária de crack), a mente fraca (presa que se deixa influenciar facilmente).   

A comida servida é considerada ruim, o mau condicionamento a torna imprópria para 

o consumo. Como uma das respostas, há diversas instalações clandestinas, as ―gambiarras‖ ou 

―gatos‖, feitas com tampas de marmita de alumínio, por exemplo. Utilizadas como extensão 

elétrica para funcionar mergulhões improvisados (objeto usado como ebulidor para esquentar 

água), no intuito de cozinhar de forma improvisada, o risco de incêndio é constante. Há 

animais diversos que lutam por espaço com os presidiários: ratos, baratas, pombos, aranhas, 

insetos, que trazem consigo doenças, sujeira e insalubridade. A assistência à saúde se figura 

em psicotrópicos, uma forma de contenção química que divide espaço com a maconha e o 

crack, companhias comuns nos presídios brasileiros.  A comunicação acontece por meio de 

sons, assovios, cartas, ―beréus‖, ―catataus‖ 
3
. ―Há bate-papos, cartas de amor, cartas de 

saudade, cartas de filhos, cartas eróticas e cartas bandidas [...] até palavra é regulada em 

presídio – ‗Duas cartas por semana, com até duas páginas cada uma, e duas fotografias‘‖ 

                                                           
2
 Os modos de falar podem sofrer alterações nas diferentes unidades prisionais.  

3
 Beréus ou catataus são nomes dados para uma forma de comunicação típica dos presídios. Figura-se 

como um papelete escrito pelo preso ou presa que contém algum pedido aos funcionários da saúde ou 

administração, a triagem geralmente é feita pela equipe de segurança (Diniz, 2016).  
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(Diniz, 2016, p. 18). ―Eu estou grávida tem de 1 mês e 13 dias que minha menstruação não 

desse, e gostaria de pedir roupas e sandália não tenho vizita e sou moradora de rua e queria 

aviza meu irmão que estou presa‖ (p.26). Nos presídios há muito barulho, o silêncio traz 

medo, desconfiança, precede grandes tragédias.  

Nos dias de visita ou dias de entrega de COBAL
4
 a redondeza dos presídios se 

movimenta, o comércio com a venda de objetos que têm entrada permitida pela segurança se 

forma rapidamente. ―Pasta de dentes com tubo transparente, sabonete rosa ou azul, dois 

pacotes de absorvente, desodorante sem spray, biscoito sem recheio, fruta só maçã ou pera‖ 

(Diniz, 2016, p.22). Há uma mistura de barracas, carros, ônibus, motos, bicicletas, carrinhos 

de compras, mochilas, sacolas, mulheres, crianças, gritos, conversas, brigas, correria, filas, 

senhas. Em tais dias, os homens presos são lembrados, disputados e acolhidos. 

As mulheres presas, por sua vez, são abandonadas, recebem hostilidade e desgosto, no 

máximo, uma COBAL por mês e uma visita por ano. Elas passam por vários regimes de 

precarização, violência, pobreza, racismo que são ―experiências típicas para a transformação 

de uma mulher ainda jovem em uma presa para o sistema‖ (Diniz, 2015). Além disso, o 

―Conselho Tutelar é braço da polícia; se a mulher vai para a cadeia, os filhos vão para o 

abrigo.‖ (p. 27). No geral, as mulheres recebem assistência familiar insipiente, quando 

comparada aos homens, são menos visitadas e o cárcere se configura como grande 

experiência de solidão. Quanto aos filhos, a tendência é que sejam encaminhados para 

instituições de acolhimento e adotados posteriormente, quando não há familiares que possam 

se responsabilizar, quando a situação anterior à prisão é de vulnerabilidade e também se a 

detenção for por longo período de tempo.  

As unidades prisionais são dividas por alas que são grandes blocos de celas. Existem 

algumas celas diferenciadas como o corró (cela correcional – de espera e triagem), o seguro 

(cela onde permanecem presos e presas ameaçadas por desentendimentos ou dívidas) e a 

solitária (geralmente utilizada em sansões disciplinares). Presos com poder aquisitivo, 

geralmente assaltantes de banco ou traficantes, compram suas celas, espaços até confortáveis, 

com cama, televisão, geladeira, fogão, ventilador e tranquilidade para visita íntima. Os 

pobres, em sua maioria, se amontoam nos espaços, dormem no boi (banheiro improvisado), 

podem chegar a vender
5
 a esposa nos dias de visita em troca de pedras de crack, compartilham 

                                                           
4 ―Sigla para Companhia Brasileira de Alimentos, mas na maneira de falar do presídio tudo o que entre 

do fora autorizado pelo dentro. Há uma lista de bens autorizados para entrar que a administração do presídio 

informa às famílias – vão de higiene a alimentação‖ (Diniz, 2016, p. 216).   
5
 Expressão utilizada nas unidades masculinas quando um preso permite que a companheira relaciona-

se sexualmente com outro preso, em troca de dinheiro e/ou possibilidade de uso de drogas. 
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o mesmo cachimbo com os companheiros de ala, ―estão perdidos‖, ―são massa de manobra‖, 

―não são bandidos de verdade‖. O espaço é demarcado por relações de poder com grande 

disputa, que determinam uma divisão entre os presos, nas diferentes alas e celas. Essa 

realidade pode ser constatada no contato com algumas unidades do Complexo Prisional de 

Aparecida de Goiânia na citada experiência do trabalho como psicóloga.    

Os presídios têm o comando no topo da hierarquia, preso que exerce liderança de uma 

ala, formando leis próprias e organizando os outros presos e suas funções. O comando tem 

domínio sobre as celas da ala que lidera, por isso, decide quanto a receber um preso e 

delimitar em qual cela pode ficar, bem como se terá acesso a algum tipo de privilégio ou se 

poderá comprar uma cela mais confortável. O comando possui alguns auxiliares, entre eles, os 

chamados de voz, que, geralmente, estão há mais tempo na instituição, por isso têm 

possibilidade de fala. Os robôs que cuidam da segurança do comando de ala e exercem 

punição nos casos de descumprimento das regras estabelecidas. O correria é responsável por 

entregar a xepa (café, almoço e janta) e realizar comunicações informais. Os monitores de ala 

são responsáveis pela comunicação mais formal com a direção do presídio e as outras alas, 

sendo que também acompanham os presos em procedimentos, como oitivas com a direção. Há 

ainda os monitores de saúde, que participam de capacitações e auxiliam a equipe de saúde da 

unidade, entregando medicamentos ou informando que algum preso necessita de assistência. 

Tal hierarquia define os espaços que podem ser acessados e também como será a passagem 

pelo cárcere, define o modo de existência na instituição. Apesar disso, são lugares dinâmicos, 

ou seja, estão em constante mutação.  

Em tal exposição, visou-se apresentar um pouco do contexto em que as inquietações 

que motivaram este estudo se formaram. Aponta-se, a partir disso, que o presente capítulo tem 

como objetivo: Compreender a instituição prisional e seus mecanismos punitivos através de 

diferentes diagramas de forças. Para tanto, será apresentado um panorama com dados 

relativos ao sistema prisional brasileiro e goiano, bem como uma compreensão sobre as 

funções da pena na legislação brasileira. Por fim, o conceito de diagrama de forças será 

utilizado visando conhecer o uso instituição prisional enquanto mecanismo punitivo por 

excelência.  

 

1.1 Sistema prisional brasileiro 

 

No Brasil (Conselho Nacional de Justiça, 2015a), as instituições prisionais são 

definidas por 1) Penitenciária, para presos condenados judicialmente e que devem cumprir 
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pena no regime
6
 fechado; 2) Colônias agrícolas, industriais ou similares, destinadas a presos 

do regime semiaberto;  3) Casa do albergado, para cumprimento de pena no regime aberto; 4) 

Cadeia pública, que abriga presos provisórios que aguardam por julgamento e 5) Hospitais de 

Custódia, para cumprimento de medida de segurança, no caso de pessoas consideras 

inimputáveis ou semi-imputáveis, ou seja, que não podem ser responsabilizadas por crimes 

cometidos, devido à ausência de capacidade de avaliação da ação cometida.  

Os estabelecimentos prisionais, desta forma, se diferenciam pela finalidade e o tipo de 

regime penal a ser cumprido pelos detentos. Tais instituições devem ser construídas longe dos 

centros urbanos, contudo, a distância não pode restringir a visitação. Os sujeitos que estão 

presos têm direito a cela individual (área mínima de seis metros quadrados), com dormitório, 

aparelho sanitário e lavatório, em ambiente salubre ―pela concorrência dos fatores de aeração, 

insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana‖ (Brasil, 1940, art.88). 

No caso das colônias, pode haver alojamento em compartimento coletivo (art. 91). Além 

disso, as unidades prisionais devem oferecer ―áreas e serviços destinados a dar assistência, 

educação, trabalho, recreação e prática esportiva‖ (Brasil, 1984, art.83). Bem como salas de 

aula destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante (Brasil, 2010) e instalações 

próprias para a Defensoria Pública (Conselho Nacional de Justiça, 2015a). 

Mulheres e maiores de sessenta anos têm direito a serem recolhidos em 

estabelecimento adequado e próprio à sua condição (Brasil, 1984, art. 82). No caso dos 

estabelecimentos femininos, ―a lei prevê que as penitenciárias que abrigam mulheres tenham 

instalações próprias para gestantes e mulheres que deram à luz recentemente‖ (Conselho 

Nacional de Justiça, 2015a), estabelece também que a penitenciária seja ―dotada de seção para 

gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores 

de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver 

presa‖ (Brasil, 1984, art. 89). ―A Lei prevê ainda que a equipe dessas unidades deverá ser 

composta apenas de agentes do sexo feminino‖ (Conselho Nacional de Justiça, 2015a). 

A Lei de Execução Penal (Brasil, 1984) aponta que nos estabelecimentos penais o 

trabalho deve ser compreendido como dever social e condição de dignidade humana, com 

finalidade educativa e produtiva (art. 28), sendo obrigatório para os presos condenados à pena 

privativa de liberdade, de acordo com aptidão e capacidade (art.31). Neste contexto, os presos 

                                                           
6
 Os diferentes regimes de cumprimento de pena são fechado, semiaberto e aberto. No regime fechado, 

os detentos ficam proibidos de deixar as instituições prisionais. No regime semiaberto, o preso é autorizado a 

deixar a unidade penitenciária durante o dia para trabalhar, retornando à noite. Já no regime aberto, a pena é 

cumprida em casa de albergado ou, na falta deste, em estabelecimento adequado, como, por exemplo, a 

residência do réu. O condenado é autorizado a deixar o local durante o dia, devendo retornar à noite (Conselho 

Nacional de Justiça, 2015b). 
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possuem direitos diversos, tais como, alimentação suficiente, vestuário, exercício das 

atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores a prisão e também 

chamamento nominal e igualdade de tratamento (art. 41), assim como direito à 

individualização da pena, segundo antecedentes criminais e características de personalidade 

(art.5).  

Diante do que foi exposto acerca da legislação brasileira, fica um questionamento: o 

que a realidade concreta apresenta? 

O Brasil possui 1424 unidades prisionais, com estrutura, natureza e destinação 

diversas (Brasil, 2014; Conselho Nacional de Justiça, 2015a). Tais instituições guardam 

contradições diversas, citam-se duas principais. A primeira se expressa na atuação da herança 

escravocrata dos sistemas penais brasileiros, que historicamente (e ainda hoje) encarceraram 

negros e pobres. O Brasil constituiu-se como uma verdadeira prisão escravista em sua raiz 

histórica, se apresentando como região de sequestro de corpos, almas e vontades (Batista, 

2005; Brasília, 2010). Outra grande contradição refere-se ao encarceramento ser tomado como 

importante política de segurança no país. Mesmo diante das inúmeras críticas que questionam 

a eficácia desta forma de punição, dos episódios de fugas, rebeliões, mortes e das reformas 

que foram e são empreendidas ao longo de vários anos, sem mudanças significativas nos 

números de violência e nas taxas de encarceramento.  

Afirma-se que a realidade das instituições prisionais brasileiras consolida a noção de 

um encarceramento em massa no país, em resposta às problemáticas de ordem social e com a 

finalidade de contenção e incapacitação de camadas populacionais marginalizadas (Garland, 

2005; Wacquant, 2007). Há uma inadequação arquitetônica, visto que mais de um terço das 

unidades penitenciárias foi adaptada e não construída para serem presídios (Brasil, 2014). 

Práticas de tratamento impetuoso e de tortura acompanham os presos desde as abordagens 

policiais nas ruas e durante toda a vivência prisional (Conselho Nacional de Justiça, 2015b; 

Pastoral Carcerária, 2015). Forte violação de direitos, a desinformação processual e a 

extrapolação nos regimes de cumprimento das penas é realidade comum dos presidiários 

brasileiros (Godói, 2016). Precariedade na formação e número de profissionais, somado a 

graves situações de corrupção, tais como as relativas a favorecimentos e fraudes (Conselho 

Nacional de Justiça, 2015b).  

Apontam-se ainda celas superlotadas, sem energia e água potável, falta de higiene e 

proliferação de diversas doenças (hepatite, tuberculose, dengue, DST‘s). Assistência 

institucional precária, quando não inexistente, no que concerne à saúde, à educação, a 

materiais de higiene, limpeza e vestuário. Construções antigas e em lugares de difícil acesso, 
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o que dificulta visitas de familiares. Rebeliões, mortes e fugas em massa. Greves de 

profissionais de segurança e inexistência de concurso público. Como resultado, tem-se 

realidade constrangedora quanto à reincidência em práticas criminais e em passagens pelo 

encarceramento. Neste contexto, o ideal ressocializador, presente em diversas reformas 

historicamente empreendidas no sistema penal e punitivo, há tempos vem perdendo força e 

mesmo possibilidade de efetivação diante do cenário das prisões na contemporaneidade 

(Godói, 2016, Figueiró & Dimenstein, 2016; Pastoral Carcerária, 2015; Cabral, 2014).  

No Brasil, esse contexto tem sido enfrentado por um número médio de seiscentas e 

vinte mil pessoas (Brasil, 2014)
7
. Quando se soma os presos em cumprimento de prisão 

domiciliar, o número aumenta para 711.463 presos, o que coloca o Brasil na terceira posição 

mundial de maior população de presos. Mesmo assim, existe um grande déficit de vagas 

(faltam 354 mil vagas) e mais de trezentos mil mandatos de prisão em aberto. Desde o ano 

2000, a população prisional tem crescido em média 7% ao ano, totalizando um aumento de 

161%, valor que é dez vezes maior que o crescimento total da população brasileira, que 

apresentou aumento de apenas 16% no período de 2000-2014, em uma média de 1,1% ao ano 

(Brasil, 2014; Conselho Nacional de Justiça, 2015b). 

 A população encarcerada (Brasil, 2014) – que se encontra no Sistema Penitenciário, 

Secretarias de Segurança/ Carceragens de delegacias e no Sistema Penitenciário Federal - 

perde em números apenas para os Estados Unidos (2.217.000), a China (1.657.812) e a Rússia 

(644.237). Alguns dados alarmam tais estatísticas, ressalta-se que, ―se considerado o número 

de pessoas que entraram e saíram do sistema penitenciário nacional ao longo de 2014, pelo 

menos um milhão de brasileiros vivenciaram a experiência do encarceramento, no período de 

um ano.‖ (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2016). No que diz respeito à 

porcentagem de presos sem condenação, os chamados provisórios, o levantamento aponta que 

correspondem a 41% da população penitenciária total (Brasil, 2014). 

A porcentagem de presos provisórios corresponde quase à metade da população 

prisional brasileira, são os que ainda não tiveram o caso julgado e a condenação definida pela 

esfera jurídica. Os estados do Maranhão, Bahia, Piauí, Pernambuco, Amazonas, Minas Gerais 

e Mato Grosso têm uma quantidade maior de presos provisórios do que condenados (Brasil, 

2014). No lamentável episódio conhecido como Massacre do Carandiru, no ano de 1992, na 

Casa de Detenção de São Paulo, dos cento e onze presos mortos na ação policial que ocorreu 

                                                           
7 Aponta-se que uma versão mais recente das informações penitenciárias foi publicada no decorrer 

desta pesquisa, desta forma, alguns dados podem ter sofrido alteração. O número de pessoas em situação de 

privação de liberdade, por exemplo, subiu para 726.712.  
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dentro do presídio, oitenta e quatro eram presos provisórios, ou seja, não possuíam 

culpabilidade criminal definida e poderiam até ser inocentados (Zapater & Roque, 2014). 

Além dos provisórios, o perfil da população carcerária
8
 (Brasil, 2014) é caracterizado 

por 56% de jovens de 18 a 29 anos, proporção maior de jovens do que na população em geral. 

67% são negros, o que corresponde a dois em cada três presos, proporção maior do que na 

população brasileira, em que 51% da população se autodeclara negra. 75,08% têm até o 

ensino fundamental completo, ―na população brasileira cerca de 32% da população completou 

o ensino médio, apenas 8% da população prisional o concluiu. Entre as mulheres presas, esta 

proporção é um pouco maior (14%)‖ (Brasil, 2014, p. 58). 

Esse perfil é ainda completado pela alta incidência do crime de tráfico de 

entorpecentes, que corresponde a 27% dos crimes informados pelas unidades prisionais 

brasileiras no ano de 2014. O segundo crime mais praticado é o roubo, que corresponde a 

21%, já o homicídio corresponde a 14% dos registros e o latrocínio a 3% (Brasil, 2014). 

Aponta-se que ―enquanto 25% dos crimes pelos quais os homens respondem estão 

relacionados ao tráfico, para as mulheres essa proporção alcança a ordem de 63%. Em termos 

proporcionais, o número de crimes de roubo registrados para homens é três vezes maior do 

que para mulheres‖ (Brasil, 2014, p. 70).  

Sobre tais estatísticas questiona-se, por exemplo, a política de criminalização das 

drogas no país, pois o crime de tráfico é o de maior incidência, por isso, responsável por 

grande parte das prisões realizadas. O encarceramento é a melhor saída para lidar com o uso e 

tráfico de drogas? A prisão tem diminuído os índices de violência relacionados ao tráfico? 

Para intensificar tais reflexões, insere-se outro questionamento: por quais motivos o crime de 

tráfico é tão representativo do encarceramento feminino? Seria uma forma possível de 

sustento frente à realidade de pobreza, grande número de filhos e baixa escolaridade? 

Outro ponto a ser citado é o número extremamente reduzido de profissionais 

responsáveis pela população carcerária. Há cerca de cento e oito mil trabalhadores no sistema 

prisional brasileiro (Brasil, 2014), o número de presos em situação de encarceramento é quase 

seis vezes maior. Tais trabalhadores são ocupantes de cargos administrativos, servidores de 

custódia, policiais civis e militares, profissionais de saúde, advogados, professores, entre 

outros. No estado de Goiás, 55% dos servidores apresentam situação extremamente 

fragilizada ao possuir vinculação temporária. Sobre os trabalhadores que exercem atividade 

                                                           
8
 Nem todas as unidades prisionais divulgaram as informações referentes aos pontos abordados no 

perfil apresentado. Disso decorre que os dados não correspondem à totalidade da população carcerária brasileira 

(Brasil, 2014). 
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de custódia, ou seja, aqueles que estabelecem contato mais direto com os presos, a situação é 

a mais grave, visto que ―muitos estados têm unidades com um número de presos por 

trabalhador exercendo atividade de custódia extremamente elevada. Onze estabelecimentos 

apresentam uma proporção superior a 100 presos por trabalhador.‖ (Brasil, 2014, p. 80), 

sendo que a orientação orienta um agente para cada cinco presos.  

Sobre os serviços de saúde, em apenas 37% das unidades prisionais no Brasil há 

espaços destinados a tal assistência, os chamados módulos de saúde. Enquanto no Distrito 

Federal todas as unidades prisionais contam com módulos de saúde e profissional da 

medicina, no Rio de Janeiro, somente uma em cada dez unidades dispõe do referido espaço, 

sendo que nenhum estabelecimento desse estado informou dispor de médicos em serviço 

(Brasil, 2014). Por fim, acerca da taxa de mortalidade nos presídios brasileiros, aponta-se que, 

no primeiro semestre do ano de 2014, 565 pessoas morreram (os estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo não repassaram esses dados), cerca de metade dessas mortes foram violentas 

intencionais, ou seja, não ocasionadas por motivo de saúde, mas por homicídio, suicídio e até 

através de causas desconhecidas.  

Diante disso, aponta-se para uma ―crise‖ no sistema carcerário brasileiro 

contemporâneo. A chamada crise tem sido colocada sob responsabilidade dos comandos dos 

presídios por terem sido amplamente tomados por organizações criminosas, que conflitam 

entre si, tendo como resultado rebeliões, mortes e escândalos apontados no sistema 

penitenciário de todo o país. Citam-se os casos emblemáticos e chocantes da região norte do 

país, em que centenas de detentos foram mortos violentamente, em uma suposta guerra entre 

facções criminosas, nos presídios dos estados de Roraima e Amazonas, no ano de 2017 

(Valente, Nunes, do Carmo & Sant‘Anna, 2017). 

Neste contexto, um acontecimento recente é com relação ao presidiário Luiz Fernando 

da Costa, conhecido como Fernandinho Beira Mar, um dos maiores traficantes brasileiros e 

líder da facção Comando Vermelho, com condenações que ultrapassam os quatrocentos anos 

de prisão. Veicula-se que Beira Mar continuava a comandar de dentro do presídio de 

segurança máxima em Porto Velho – RO, o tráfico de drogas e outras atividades como 

controle de máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cesta básica, moto-táxi e 

outros, em comunidades do estado do Rio de Janeiro. O patrimônio de Luiz Fernando Costa é 

avaliado em trinta milhões de reais (Franco, 2017).  

A realidade apresentada revela que a segurança pública necessita passar por 

transformações estruturais que garantam a diminuição da violência e melhoria nas condições 

de cumprimento das penas. Diante disso, o apelo popular tem sido por punições cada vez mais 
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severas, que garantam a paz do dito ―cidadão de bem‖. Em contrapartida, o Governo Federal 

traz como resposta o Plano Nacional de Segurança Pública (Brasil, 2017), que visa a 

―racionalização e modernização do sistema penitenciário‖ (p.3). Tal documento aponta 

medidas relacionadas ao aumento das vagas no regime semiaberto, o investimento na 

formação dos detentos através de cursos profissionalizantes, cursos de capacitação para 

populações que são alvo de violência, como mulheres e jovens negros, e também a redução da 

superlotação dos presídios em 15% (Brasil, 2017).  

Um ano após o lançamento de tal plano, ainda é comum notícias lamentáveis que 

envolvem a segurança pública brasileira. No estado do Rio de Janeiro, foi assinado recente 

decreto de intervenção federal na segurança pública
9
, em contexto de grande violência, 

aumento nos números de homicídios, de mortes de policiais, e a disseminada falta de controle 

do estado sobre a situação (Rossi, 2018). O Estado de Goiás recebeu visita da ministra 

presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, no mês de janeiro de 2018, com 

vistas a inspecionar as condições dos presídios no Complexo Prisional de Aparecida de 

Goiânia, onde ocorreram diversas rebeliões com mortes, mas também festas, porte de armas e 

consumo de drogas pelos presos (Pontes, 2018).  

Contudo, é necessário reforçar que não é uma situação pontual, já que o sistema 

prisional: 

Vem sendo superlotado e submetido a uma série de violências há muitos anos. 

Somente quando ele explode em forma de rebeliões é que se fala em crise. Mas 

o dia a dia do sistema prisional é caótico e violento, e isso é ordinário dele. As 

pessoas morrem continuamente nas prisões, de morte matada ou morrida, por 

falta de condições básicas de saúde ou pela violência prisional (Braga, p. 15, 

2017). 

 

1.1.1 Sistema prisional em Goiás. 

 

O sistema prisional goiano possui 15.965 presos, porém a capacidade é de 7.909 vagas 

(Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, 2016). O número dos presos sem condenação é de 

48%. 5% desta população possuem mais de sessenta anos e são acusados por crimes sexuais, 

                                                           
9
 ―Acredito que a intervenção militar seja, sobretudo, uma iniciativa política, um projeto editorial-

político, ou seja, é necessário reeditar a história, a vivência cotidiana dos cariocas e fluminenses. É preciso 

descrever de outra maneira, chamando atenção para os aspectos positivos, agora provavelmente com foco nas 

grandes ações libertadoras, redentoras dos militares. Provavelmente esse será o caminho, salvo se os acidentes 

começarem a se multiplicar muito cedo‖ (Soares, 2018).  
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sendo que a média de idade dos encarcerados está entre 18 e 28 anos, ―grande parte autores de 

crimes contra o patrimônio mediante violência e tráfico de drogas‖ (p.515). 

Nas unidades prisionais a realidade é de lotação excedida, com ocupação bem superior 

à capacidade, não há separação dos presos por tipo de regime cumprido, por crime cometido 

ou entre primários e reincidentes. A avaliação é ruim quanto à estrutura do prédio, iluminação 

elétrica e solar, aeração e temperatura das celas e segurança, há também esgoto a céu aberto. 

Outros pontos negativos a serem citados são as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, o 

local de visitas social e íntima e a forma de condicionamento das refeições fornecidas. Boa 

parte das unidades não possui certificado de regularidade do corpo de bombeiros, da 

vigilância sanitária e alvará de funcionamento da prefeitura. Bem como as vagas de trabalho 

são insuficientes e diversos objetos proibidos circulam nas unidades prisionais, entre eles, 

facas, celulares e drogas (Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, 2016). 

Na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto (unidade em que foram realizadas 

as entrevistas deste trabalho), no ano de 2015, havia 51 servidores trabalhando, para uma 

unidade com capacidade de 122 presos, mas que abrigava 330 à época. No mês de 

dezembro/2017, a unidade contava com 1254 presos
10

, em uma capacidade projetada para 

468, ou seja, em dois anos, o número de detentos quase quadruplicou e o número de agentes 

prisionais caiu para 46 (Conselho Nacional de Justiça, 2018). A população atendida é do sexo 

masculino, e conta com alguns detentos que possuem mais de sessenta anos (que têm o direito 

de estarem em unidade adequada às suas condições físicas e de saúde, mas não estão). No 

local há alojamentos individuais e coletivos, sendo que presos autores de crimes sexuais ficam 

em cela separada, com vistas a evitar violência física e psicológica, visto que, de maneira 

geral, tal crime é amplamente rechaçado por presidiários. 

 Em 2015, a instituição não oferecia assistência material (como itens de higiene 

pessoal, roupa de cama, uniformes, etc.), assistência quanto a cursos educacionais, e 

distribuição de medicamentos e também não havia profissionais das áreas de medicina e 

odontologia (Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, 2016). Já no ano de 2018, através do 

Cadastro de Inspeção enviado ao Conselho Nacional de Justiça, apontou-se que havia sido 

                                                           
10

 Foi informado pela Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto que não houve tempo hábil para a 

verificação do número de apenados que voltaram após a saída temporária do Natal, pois deveriam voltar para o 

pernoite na unidade prisional sexta-feira, dia 29.12.2017, e o motim ocorreu segunda-feira, 01.01.2018 e, como 

durante o fim de semana só há plantonistas e "não há administrativos", ainda não se sabe quais apenados 

retornaram e quais são foragidos. Sendo assim, o presente relatório foi realizado considerando que todos os 

apenados que receberam saída temporária no Natal retornaram em 29.12.2017 (Conselho Nacional de Justiça, 

2018, p.4).  
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regularizado o oferecimento de assistência material, de saúde, jurídica, social e religiosa, 

contudo, assistência educacional continuava inexistente (Conselho Nacional de Justiça, 2018).  

Cita-se, por fim, sobre a dinâmica de funcionamento institucional, que ―são 

apreendidos com frequência aparelhos de celulares e drogas de todos os tipos [...] existem 

reeducandos que pertencem a facções criminosas‖ (Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, 

2016, p.467), por isso há grupos rivais disputando pelo ―comando‖ da unidade. Além disso, 

em tal unidade, que foi palco recente de motins e mortes de diversos presos (Pontes, 2018), 

foram encontrados armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade física. Ou seja, é 

uma unidade superlotada, com instalações físicas inadequadas e dinâmicas das relações 

caracterizada por disputas entre os presos e dificuldade de controle dos agentes do Estado.   

 

1.2 Funções da pena de prisão na legislação brasileira 

 

Mesmo diante da inquietante situação de precariedade e violência que caracteriza o 

sistema prisional brasileiro, a pena privativa de liberdade ainda é grande alternativa na lida 

com a criminalidade, partindo da premissa de que quanto mais grave é o crime, mais rigoroso 

é o tratamento dispensado ao réu (Conselho Nacional de Justiça, 2015b). O tratamento mais 

rigoroso que a legislação brasileira aponta é a pena de reclusão no regime fechado. 

 Em contradição com os dados apresentados sobre o sistema prisional brasileiro, o 

Código Penal (Brasil, 1940) aponta que a fixação da pena deve atender a critérios que visam 

não só reprovação, mas também prevenção dos crimes (art. 59). Da mesma forma, o sistema 

de execução penal possui como tarefa ―efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal 

e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado‖ 

(Brasil, 1984).  

Tal discurso enuncia a necessidade e responsabilidade das instituições prisionais 

brasileiras ressaltando que é o tratamento mais rigoroso a ser dispensado a um sujeito que 

cometeu crimes. Ao mesmo tempo em que revela que as penas devem não só reprovar como 

prevenir ações criminosas, e também promover integração social dos condenados. Nesse 

sentido, as penas de prisão são ao mesmo tempo um tratamento rigoroso, que visa reprovar, 

prevenir e promover integração social.  

Sobre o ―tratamento rigoroso‖, o Código Penal (Brasil, 1940) aponta que deve ser 

aplicado nos casos em que o réu é condenado a pena superior a oito anos, nos casos de crimes 

de homicídio doloso, roubo e tráfico de drogas, por exemplo. Nesta situação, a pena inicia-se 

no regime fechado, em estabelecimentos de média ou máxima segurança, em que o sujeito 
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não pode deixar a unidade prisional para trabalhar e/ou estudar. A reincidência e o tipo de 

crime cometido podem apontar para um maior tempo de cumprimento de pena sob a condição 

acima exposta, o que também significa maior tempo para a progressão de regime (Conselho 

Nacional de Justiça, 2015b). Nesse sentido, a reclusão nas instituições prisionais é 

considerada um tratamento rigoroso, pois a privação da liberdade é total. 

Acerca dos termos ―reprovar‖ e ―prevenir‖, a legislação penal afirma que, para a 

fixação da pena, o juiz deve avaliar o réu atendendo ―à culpabilidade, aos antecedentes, à 

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do 

crime, bem como ao comportamento da vítima‖ (Brasil, 1940, art.59) para que a pena seja 

justa e merecida (Gomes, 2006). Feito isso, a pena deve reprovar quem cometeu o crime, 

censurando o mal do crime através da culpabilização do seu agente e prevenir quem praticou a 

ação criminosa, impedindo que ele e outros venham a cometer novos crimes.  

Já a função da pena enquanto ―integração social do condenado‖ é instituída pela Lei 

de Execução Penal - LEP (Brasil, 1984). A LEP defende o preso como sujeito de direitos (tais 

como chamamento nominal, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e etc.) e 

deveres. Bem como, propõe que os estabelecimentos penais ofereçam assistência material, à 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa (art. 11).  

Nesse cenário, Silva (2010) completa afirmando que a pena no Brasil possui as 

funções retributiva e preventiva: 

No Brasil, a pena é fundamentada nessas duas coisas ao mesmo tempo. Pune-se 

o mal do crime com o mal da pena (função retributiva). Entretanto, pretende-se 

prevenir a ocorrência do crime, de sorte que a função preventiva destina-se a 

todos nós, antes da prática criminosa, para que o crime não ocorra. Uma vez 

aplicada a pena, volta-se esta para a recuperação do criminoso, caso em que se 

fala de prevenção especial. Diante do dogmatismo penal, a pena no Brasil tem 

função, sim, de recuperação de criminosos. Ocorre que a pena aplicada perde 

qualquer característica preventiva. O crime já aconteceu, não existe prevenção 

se o crime já aconteceu. Se o sujeito foi para a cadeia é porque a prevenção 

falhou; não dá para falar, portanto, em prevenção a posteriori. Por isso nós 

precisamos encarar essa verdade, ver que a pena em execução é absolutamente 

incompatível com qualquer propósito ressocializador. Pelo contrário, a pena 

dessocializa [...] cadeia é um espaço de castigo, exclusivamente de castigo, a 

cadeia só existe para castigar (p. 34). 

 

Diante do exposto, Silva (2010) afirma que a pena de prisão, no contexto brasileiro, 

tem o castigo como única função, ainda que a legislação reforce noções de prevenção e 

ressocialização. Na realidade não há recuperação ou proposta de mudança. Nesse sentido, o 

objetivo da prisão é necessariamente o castigo, o foco assenta-se na função retributiva, ou 
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seja, punir o mal do crime com o mal da pena. Segue um exemplo que auxilia em tal 

compreensão: 

Imagine um rapaz que praticou um crime quando tinha 18 anos de idade, dez 

anos atrás, e por força dos trâmites processuais, hoje ele é julgado. Hoje ele está 

com 28 anos de idade, teria praticado quem sabe um roubo, um assalto à mão 

armada aos 18, fato único na vida dele. Depois disso foi estudar, casou, teve 

filhos, formou-se, está trabalhando, é uma pessoa integrada à sociedade. 

Entretanto, chega uma sentença penal que diz que não houve nenhuma causa 

excludente de ilicitude ou de culpabilidade e que a pena se impõe. Fixa o juiz, 

então, a pena, digamos, de 10 anos de reclusão em regime fechado. Para que vai 

servir essa pena para aquele rapaz que há 10 anos praticou um crime e que hoje 

tem 28 anos de idade e está integrado à sociedade. Única e exclusivamente terá 

caráter retributivo. Diferente de ressocializar, vai dessocializar.  (p.35). 

  

Deleuze (1994) realiza duras críticas sobre concepções de direito abstratas e 

generalistas, que não são feitas de acordo com as necessidades dos diretamente envolvidos 

nas problemáticas que são alvo de legislação. Em contrapartida, o autor aponta como saída a 

noção de jurisprudência, afirmando que as situações evoluem, por isso, seu julgamento 

também precisa evoluir e não restringir-se a soluções enrijecidas para problemáticas que têm 

especificidades diversas. O autor traz uma dimensão de criação, para ir além da interpretação, 

como uma produção de novos sentidos. ―Trata-se de inventar as jurisprudências em que, para 

cada caso, tal coisa não será mais possível‖ (p. 39).  

 

1.3 Diagrama de forças 

 

Na definição das instituições em geral e da instituição prisional em particular, é 

importante considerar que existem distintos regimes de força em operação, que muitas vezes 

não são percebidos de forma direta, mas estão atuando e constituindo os espaços institucionais 

e sociais. A compreensão do funcionamento de uma instituição passa pelo mapeamento das 

diferentes relações de forças existentes (Mangueira & Bonfim, 2014; Hur, 2016a). 

As forças devem ser compreendidas sempre em relação, ou seja, uma força se define 

pelas relações que mantém com outras forças. Dessas relações, em um dado momento da 

história, são constituídos corpos, pensamentos e instituições, constitui-se a própria sociedade. 

Sendo assim, ―a característica principal de qualquer força [...] é estabelecer sua diferença em 

relação às outras forças por meio de uma ação. Agir é a propriedade essencial de toda e 

qualquer força, mesmo que essa ação seja, em última instância, uma re-ação‖ (Mangueira & 

Bonfim, 2014, p. 627). 
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Por meio desta perspectiva, aponta-se que os regimes de força constituem-se em 

conjunto, formando um mapa, um plano virtual, uma máquina abstrata, formando um 

diagrama que está em constante operação. Deleuze (2005) afirma que o diagrama:  

É o mapa, a cartografia, co-extensiva a todo campo social. É uma máquina 

abstrata. Definindo-se por meio de funções e matérias informes, ele ignora toda 

distinção de forma entre um conteúdo e uma expressão, entre uma formação 

discursiva e uma formação não discursiva. É uma máquina quase muda e cega, 

embora seja ela que faça ver e falar [...] todo diagrama é uma multiplicidade 

espaço-temporal [...] É a exposição das relações de forças que constituem o 

poder (p. 46). 

 

Compreende-se, nesse sentido, que o diagrama como um traçado de linhas, uma 

multiplicidade espaço-temporal, se apresenta na qualidade de ―mapa das relações de forças, 

movediças, dinâmicas e instáveis [...] Operam no diagrama os vetores de forças em 

movimento, fluidos e não estratificados‖ (Hur, 2015, p. 160). Apesar de fluido, esse conjunto 

de forças se materializa, canalizando os fluxos na formação das instituições, que se 

apresentam como máquina concreta, aqui sendo representada pela instituição prisional. 

―Então as instituições são resultantes de relações de forças e poder: a sua cristalização e 

estratificação [...] são a precipitação, sedimentação, cristalização e estratificação dos 

agenciamentos de forças em uma configuração fixa e estável.‖ (p.161-162). O diagrama é, 

então, conteúdo e expressão, meio e enunciado, visível e enunciável, matéria e função, 

concreto e abstrato (Deleuze, 2005).  

O diagrama também se apresenta como ―relações de força que constituem o poder‖ 

(Deleuze, 2005, p. 46). O poder deve ser pensado em circulação e na produção de realidades, 

verdades e saberes (Deleuze, 2005; Foucault, 1979). ―Somos submetidos pelo poder à 

produção de verdade e só podemos exercê-lo através da produção de verdades‖ (Foucault, 

1979, p. 101). Desta forma, o poder não tem essência, não é repressivo, violento, ou 

ideológico, é, sobretudo, funcional e operatório, sendo uma relação entre forças (Hur, 2016). 

Foucault (2014) afirma que o poder precisa ser concebido como uma estratégia ―que seus 

efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma ―apropriação‖, mas a disposições, a 

manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se desvele nele antes uma rede de 

relações sempre tensas‖ (p.30). Nesse sentido ―O termo "poder" designa relações entre 

"parceiros" [...] é um modo de ação de alguns sobre outros‖ (Foucault, 1995, pp. 240- 242), 

relações sempre desiguais, além do mais, ―o poder é local porque nunca é global, mas ele não 

é local nem localizável porque é difuso.‖ (Deleuze, 2005, p.36) 
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Compreende-se, então, que o diagrama constitui-se como mapa das relações de força e 

de poder, que podem ser observadas nos agenciamentos concretos que lhes dão materialidade. 

A partir de tal compreensão, tem-se como intuito investigar a operação de diferentes 

diagramas nas instituições prisionais. Eles correspondem a momentos histórico-temporais 

diferentes, mas podem ser percebidos juntos em operação nas instituições atuais e na própria 

sociedade. Os diagramas
11

 a serem trabalhados serão: soberania e disciplina. 

 

1.3.1 Soberania. 

 

―[Damiens fora condenado, a 2 de março de 

1757], a pedir perdão publicamente diante da 

poria principal da Igreja de Paris [aonde devia 

ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de 

camisola, carregando uma tocha de cera acesa 

de duas libras; [em seguida], na dita carroça, na 

praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será 

erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e 

barrigas das pernas, sua mão direita segurando a 

faca com que cometeu o dito parricídio, 

queimada com fogo de enxofre, e às partes em 

que será atenazado se aplicarão chumbo 

derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e 

enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu 

corpo será puxado e desmembrado por quatro 

cavalos e seus membros e corpo consumidos ao 

fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas 

ao vento.‖(Foucault, 1999, p .8). 

 

No diagrama da soberania, serão apresentadas três formas de organização dos 

mecanismos punitivos. A principal é demarcada pela figura do soberano, que realiza o 

exercício do poder dando a morte, junto a ele, citam-se as propostas dos reformadores do 

sistema penal, que visavam controlar os efeitos do poder de punição, e também os modelos de 

encarceramento punitivo, que instalaram a correção como grande função do poder de punir e 

também marcaram novas formas de utilização das prisões.  

Sobre tal diagrama, principalmente com foco na atuação do soberano, Deleuze (2005) 

aponta que as forças se exerciam umas sobre as outras ―mais para realizar um levantamento 

prévio do que para combinar e compor; mais para dividir as massas do que para recortar o 

detalhe; mais para exilar do que para enquadrar‖ (p. 44), marcando a diferença das sociedades 

                                                           
11

 De sorte que as coisas não devem de forma nenhuma ser compreendidas como a substituição de uma 

sociedade de soberania por urna sociedade de disciplina, mais tarde de uma sociedade de disciplina por uma 

sociedade, digamos, de governo. Temos, de fato, um triângulo – soberania, disciplina e gestão governamental 

(Foucault, 2008a, p. 142). 
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modernas ou de disciplina, que operam por enquadramento de todo o campo social. O 

diagrama de soberania atua promovendo exclusão, divisão, marcação e exílio, na busca por 

uma comunidade pura, com vontade e corpo único (Foucault, 1979; 1999).  

Foucault (1999) aborda o modelo de exclusão ou lepra como característico das 

sociedades de soberania, diferente do modelo de inclusão ou peste, encontrado nas sociedades 

disciplinares. Essas são diferentes maneiras de exercer poder sobre os homens, controlando 

suas relações. A partir do modelo de lepra, atua-se por divisão maciça e binária. ―O leproso é 

visto dentro de uma prática da rejeição, do exílio-cerca; deixa-se que se perca lá dentro como 

numa massa que não tem muita importância diferenciar‖, ―A lepra e sua divisão; a peste e 

seus recortes. Uma é marcada; a outra, analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da 

peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Um é o de uma comunidade pura, o outro, 

o de uma sociedade disciplinar.‖ (p.222).  

Nesse sentido, a atuação das forças e do poder na soberania se dá sob formas de 

exclusão e rejeição e também pela violência. Aponte-se uma maneira de exercício dos 

mecanismos de poder com o objetivo de ―açambarcar, mais do que organizar a produção, 

decidir sobre a morte mais do que gerir a vida‖ (Deleuze, 1990, p. 1). Neste contexto, Deleuze 

(2005) aponta que a prisão possui fases: ―Nas sociedades soberanas ela só existe 

paralelamente aos outros agenciamentos de punição, porque só efetua o diagrama de 

soberania num grau baixo. Nas sociedades disciplinares, ao contrário, ela passa a difundir-se 

em todas as direções‖ (p.50). A punição, nesse sentido, se exerce por intermédio da vingança 

do soberano e do espetáculo do sofrimento.  

A elaboração da lei, do pensamento jurídico e das instituições e aparelhos de aplicação 

do direito também se davam em torno da figura do soberano. O discurso e a técnica do direito 

―tiveram basicamente a função de dissolver o fato da dominação dentro do poder para, em seu 

lugar, fazer aparecer duas coisas: por um lado, os direitos legítimos da soberania e, por outro, 

a obrigação legal da obediência.‖ (Foucault, 1979, p. 102).  O poder do soberano tinha efeitos 

de dominação e sujeição, e era exercido nos termos da relação soberano-súdito, em que se 

apoiava na terra e seus produtos, na extração de bens e riquezas dos corpos, por meio de 

sistemas de taxas e obrigações, e que se efetivava pela existência física do soberano. A 

soberania atualiza mecanismos de: 

Um poder que não só não se furta a se exercer diretamente sobre os corpos, mas 

se exalta e se reforça por suas manifestações físicas; de um poder que se afirma 

como poder armado, e cujas funções de ordem não são inteiramente desligadas 

das funções de guerra; de um poder que faz valer as regras e as obrigações como 

laços pessoais cuja ruptura constitui uma ofensa e exige vingança; de um poder 
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para o qual a desobediência é um ato de hostilidade, um começo de sublevação, 

que não é em seu princípio muito diferente da guerra civil; de um poder que não 

precisa demonstrar por que aplica suas leis, mas quem são seus inimigos, e que 

forças descontroladas os ameaçam; de um poder que, na falta de uma vigilância 

ininterrupta, procura a renovação de seu efeito no brilho de suas manifestações 

singulares; de um poder que se retempera ostentando ritualmente sua realidade 

de superpoder (p.74). 

 

Apesar disso, a justiça penal era também realizada em várias instâncias para além do 

superpoder monárquico (que identifica o direito de punir com o poder pessoal do soberano). 

São instâncias administrativas, jurisdições religiosas, órgãos do judiciário, senhores feudais e 

policiais, que constituem uma justiça irregular, que não é única e nem contínua. Retrato de um 

poder que não está em um só lugar, senão, passa por diversos lugares, o que baliza 

descontinuidades, sobreposições, uma rede de relações sempre tensas e conflituosas entre as 

diferentes esferas de justiças (Foucault, 1999). Em tal contexto, questiona-se: que corpo era 

constituído pelos efeitos do poder de punição no diagrama de soberania?  

Havia penas de açoite, fogueira, pelourinho, forca, trabalho obrigatório confissão 

pública, banimento, multa, prisão provisória. Contudo, uma pena emblemática a ser exposta, e 

que deixa evidente os efeitos do poder da punição do soberano, era a técnica de sofrimento do 

suplício, um castigo-espetáculo, utilizado amplamente nas sociedades europeias até o século 

XIX, como grande meio de punição e tortura (Foucault, 1999). 

 O suplício precisava produzir certa quantidade de sofrimento, fazia parte de um ritual 

e devia ser facilmente constatado por todos (Silva, 2011). As condenações marcavam-se no 

corpo, que era ―esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, 

exposto vivo ou morto, dado como espetáculo‖, sendo o corpo ―alvo principal da repressão 

penal‖ (p.13). A punição constituía-se como cena, como uma atração para a população, 

havendo um domínio sobre o corpo e a dor. Nesse contexto, ―a morte é ao mesmo tempo 

retardada por interrupções calculadas e multiplicada por uma série de ataques sucessivos‖ 

(p.17), há mil mortes em uma só, o suplício é ―arte de reter a vida no sofrimento‖ (p.36).  

Reforçava-se a forma pública da punição, que acontecia nas praças, igrejas, ou nos 

principais locais das cidades, para que fosse exposta a todos, sendo a população grande 

expectadora e até participante em tais situações. A pena tinha seu cerimonial, era um ato 

público, o condenado era exposto, e tal cena quase que se igualava ou ultrapassava o próprio 

crime que estava sendo punido (Foucault, 1999). Essa forma de punição relaciona-se 

diretamente com o regime social-econômico característico da época, ―com o feudalismo, e 

numa época em que a moeda e a produção estão pouco desenvolvidas, assistiríamos a um 
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brusco crescimento dos castigos corporais – sendo o corpo na maior parte dos casos o único 

bem acessível‖ (Foucault, 2014, p.28). O corpo ―está diretamente mergulhado num campo 

político, as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o 

dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigi-lhe sinais.‖ 

(p.29). 

As punições eram públicas, contudo, todo o processo criminal permanecia secreto 

para a população e para o acusado, o saber sobre o fato era restrito à acusação. ―O processo se 

desenrolava sem ele (o acusado) ou pelo menos sem que ele pudesse conhecer a acusação, as 

imputações, os depoimentos, as provas.‖ (Foucault, 1999, p.38). Neste contexto, a ―força 

soberana‖ não pertencia à ―multidão‖ (p.55).  A acusação utilizava-se de estratégias diversas 

para culpabilizar o acusado, uma delas era a confissão, que contava com os atos do juramento 

e da tortura. No juramento, o acusado sofria caso desse falso testemunho, com a ameaça da 

justiça ―dos homens‖ e ―de Deus‖. Na tortura, através do uso de violência física, o intuito era 

de ―arrancar uma verdade que, de qualquer maneira, para valer como prova, tem que ser em 

seguida repetida, diante dos juízes, a título de confissão ‗espontânea‘‖ (p.58). De uma lado a 

acusação e de outro o acusado, forças que buscavam se sobrepor sobre a outra, suportar a 

tortura era um indício da inocência e vitória do acusado, a confissão, por sua vez, era o triunfo 

da acusação. 

No momento em que aguardavam pelo julgamento os acusados poderiam permanecer 

nas masmorras, que eram prisões subterrâneas, configurando-se como locais de custódia das 

pessoas que aguardavam pelo julgamento de crimes. O princípio das masmorras era ―trancar, 

privar de luz e esconder‖ (Foucault, 1999, p. 225), ―onde a pena de encarceramento é 

agravada por diversas medidas (referentes à solidão, à privação de luz, às restrições de 

comida)‖ (p.136). Os presos geralmente ficavam com corrente nos pés e nas mãos, no escuro, 

sozinhos e sobreviviam a pão e água. As prisões, seja nas masmorras, casas religiosas, 

cadeias, delegacias, tinham a função de garantir a presença das pessoas, e não serviam por si 

próprias como punições. Estavam, contudo, relacionadas ao arbítrio do soberano, aos excessos 

de poder, ―detenção, figura e instrumento privilegiado do despotismo‖ (Foucault, 1999, 

p.138). Nesse sentido, não havia individualização das penas, mas juízos arbitrários sobre 

prisões e solturas de acordo com as ordenações do soberano.  

Sendo assim, o diagrama da soberania apresenta-se como um direito de um sobre a 

morte de todos, reforçando e objetivando as relações sob a figura central do soberano, em que 

a punição marca o corpo do condenado, tornando público o castigo, que também revela que o 

poder superior foi lesado e precisa ser restaurado (Foucault, 1999, p. 67). O condenado era 
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punido para que todos tomassem conhecimento dos processos de rebeldia e castigo 

decorrentes do mesmo. Nesse sentido, a punição atestava a verdade pela qual o condenado 

havia sido reprovado e também visava reforçar a política do medo pelo espetáculo do poder.  

Tal forma de organização social foi sendo progressivamente composta por outras 

engrenagens e formas de gestão da vida e do poder. Como base de tais processos, está a 

constituição de uma sociedade da apropriação dos meios e produtos do trabalho. Junto a isso, 

há uma elevação no nível de vida, crescimento demográfico, aumento das riquezas e 

propriedades, desenvolvimento da produção, valorização das relações de propriedade, 

mudanças econômicas, e uma necessidade de segurança, decorrente dos processos anteriores, 

sendo que ―o deslocamento das práticas ilegais é correlato de uma extensão e de um 

afinamento das práticas punitivas‖ (p.98).  

Com isso houve mudanças nas formas de organização dos criminosos e dos crimes 

cometidos, menos crimes de sangue e mais crimes contra a propriedade. Os grandes bandos 

do século XVII dissociam-se a partir do século XVIII, da criminalidade ―de massa‖ para 

―criminalidade das bordas e margens‖ (Foucault, 1999, p.97). ―É como se as práticas ilegais 

tivessem afrouxado o cerco sobre o corpo e se tivessem dirigido a outros alvos. Suavização 

dos crimes antes da suavização das leis‖ (p.97).  

As ilegalidades populares também passam por transformações. Antes ligadas à prática 

de burlar os tributos fiscais, contrabando e luta armada contra o fisco, agora voltadas para os 

bens, através de pilhagem e roubo: ―A ilegalidade dos direitos, que muitas vezes assegurava a 

sobrevivência dos mais despojados, tende, com o novo estatuto da propriedade, a tornar-se 

uma ilegalidade de bens. Será então necessário puni-la‖ (Foucault, 1999, p.106). A construção 

de uma sociedade pautada em novos meios de produção reestruturou a economia das 

ilegalidades. Neste contexto, as reformas empreendidas nos códigos penais, a decadência das 

monarquias, ascensão da burguesia, a Revolução Francesa, são processos que contribuíram 

para nova gestão das ilegalidades.  

As formas de punição também vão passando por transformações. A punição pública, 

na forma do suplício, por exemplo, é questionada por diversos pensadores como Beccaria, 

Servan, Dupaty, Lacretelle, Duport, Pastoret, Target e Bergasse citados por Foucault (1999) e 

conhecidos como reformadores do sistema penal, responsáveis por uma ―suavização‖ do 

aparato judiciário. ―Tem-se a impressão de que o século XVIII abriu a crise dessa economia e 

propôs para resolvê-la a lei fundamental de que o castigo deve ter a ‗humanidade‘ como 

‗medida‘‖ (Foucault, 1999, p. 95). Havia uma crítica à má economia do poder e às 

irregularidades diversas encontradas nos julgamentos e nas penas. O direito de punir vai se 
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deslocando da vingança do soberano para uma defesa da sociedade, segundo o princípio da 

teoria geral do contrato que aponta o criminoso como inimigo social, que rompeu o pacto 

feito com toda a sociedade e precisa ser punido no intuito de restabelecer a ordem violada. 

As reformas penais que apontam para punições ―humanizadas‖ são, nesta perspectiva, 

uma racionalidade em que se mede a pena para controle dos efeitos do poder de punir, 

visando evitar repetições de atos criminosos e desordem social futura, a punição vem ligada à 

medida suficiente para impedir novos crimes. Mesmo antes das reformas dos códigos penais, 

os castigos possuíam uma função de servir como exemplo a toda sociedade, no sentido de 

prevenção futura, no contexto reformista, essa questão aparece da seguinte forma: é preciso 

punir na medida exata para impedir.  

A reforma do direito criminal deve ser lida como uma estratégia para o 

remanejamento do poder de punir, de acordo com modalidades que o tornam 

mais regular, mais eficaz, mais constante e mais bem detalhado em seus efeitos; 

enfim, que aumentem os efeitos diminuindo o custo econômico (ou seja, 

dissociando-o do sistema da propriedade, das compras e vendas, da venalidade 

tanto dos ofícios quanto das próprias decisões) e seu custo político (dissociando-

o do arbitrário do poder monárquico) (Foucault, 1999, p.101). 

 

No contexto da reforma, cita-se a noção de reincidência, já conhecida das antigas leis 

criminais, mas que, no ano de 1791, na legislação francesa, aparece ligada à pessoa que 

cometeu o crime lhe imputando pena dobrada, ―segundo a lei de Floreal ano X, deviam ser 

marcados com a letra R; e o Código Penal de 1810 indicava-lhes ou o máximo da pena, ou a 

pena imediatamente superior.‖ (Foucault, 1999, p. 120). A reincidência indicava que o 

condenado possuía um ―caráter intrinsecamente criminoso‖ (p.120).  

Outro ponto a ser citado são as penas de prisão. Diferente do que acontece nos dias 

atuais, não eram utilizadas como importantes formas de punição, não estavam solidamente 

instaladas no sistema penal, antes estavam ligadas a crimes relativos à liberdade dos sujeitos, 

como os de sequestro, desordem ou como condição para execução de outras penas. No 

contexto das reformas penais: 

A ideia de uma reclusão penal é explicitamente criticada por muitos 

reformadores. Porque é incapaz de responder à especificidade dos crimes. 

Porque é desprovida de efeito sobre o público. Porque é inútil à sociedade, até 

nociva: é cara, mantém os condenados na ociosidade, multiplica-lhes os vícios. 

Porque é difícil controlar o cumprimento de uma pena dessas e corre-se o risco 

de expor os detentos à arbitrariedade de seus guardiões. Porque o trabalho de 

privar um homem de sua liberdade e vigiá-lo na prisão é um exercício de tirania 

(Foucault, 1999, p.134).  
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Contudo, a detenção tornou-se forma essencial do castigo a partir do século XIX.  Os 

ideais dos reformadores, por sua vez, que buscavam uma relação congruente entre natureza do 

delito e natureza da pena (aos preguiçosos, trabalhos forçados; aos assassinos, a morte; aos 

incendiários, a fogueira) foram aos poucos se esvaindo. O isolamento vai se tornando 

condição para a correção e utilização econômica dos criminosos corrigidos, grande ideal das 

prisões modernas. ―O sistema industrial exigia um mercado de mão-de-obra livre, a parte do 

trabalho obrigatório diminuiria no século XIX nos mecanismos de punição, e seria substituída 

por uma detenção com fim corretivo.‖ (p.28). 

Tal realidade é contextualizada por transformações sociais e políticas, dentre elas, a 

mudança do estatuto jurídico das prisões, antes diretamente relacionado ao arbítrio real, passa 

a fazer parte do aparelho do Estado. Grandes modelos de encarceramento punitivo, os 

chamados reformatórios, tornam-se exemplo em diversas regiões da Europa e da América do 

Norte, por mudarem a utilização das prisões, de simples contenção, para local de proibições e 

obrigações, que, através do trabalho e da religião, promoviam a correção dos sujeitos. Disso 

decorre diminuição nos processos criminais que custavam caro ao Estado, possibilidade de 

cobrança de impostos aos proprietários de locais antes depredados por sujeitos indisciplinados 

e a formação de novos operários (Foucault, 1999).  

Configuram-se diferentes mecânicas do poder de punir quando, então, se considera o 

soberano, os reformistas, e os modelos de encarceramento no final do século XVIII (Focault, 

1999). No direito monárquico, a punição se constitui como cerimonial, em que o corpo do 

condenado é marcado pela vingança do soberano com o uso da força. Para os juristas 

reformadores, a punição deveria servir como processo de requalificação dos sujeitos como 

sujeitos de direito, a eficácia da pena está na desvantagem que representa ante ao ato 

criminoso, bem como as penas se colocam como consequência da quebra do pacto social, ou 

seja, todo um corpo social que foi lesado precisa ser recomposto. Já no projeto das 

instituições carcerárias, a punição é ―uma técnica de coerção dos indivíduos; ela utiliza 

processos de treinamento do corpo - não sinais - com os traços que deixa, sob a forma de 

hábitos, no comportamento; e ela supõe a implantação de um poder específico de gestão da 

pena.‖ (p.150). Dos três processos, decorrem um corpo supliciado, uma alma manipulada e 

um corpo treinado: três tecnologias do poder de punir. 

Neste contexto, as engrenagens do poder de punir vão sendo remanejadas, tornando o 

poder mais regular, eficaz, constante e detalhado nos efeitos, poder que vai se dissociando do 

sistema de propriedade e da arbitrariedade da monarquia (p.101). ―Em uma palavra, fazer com 

que o poder de julgar não dependesse mais de privilégios múltiplos, descontínuos, 



 

 

42 
 

contraditórios da soberania às vezes, mas de efeitos continuamente distribuídos do poder 

público‖ (p.102). Tais transformações não acontecem sem tensão, sendo que essa mecânica de 

poder promove outras tecnologias de gestão paralela ao regime de soberania. 

 

1.3.2 Disciplina. 

 

Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, 

em suas formas mais duras, sobre o que, então, 

se exerce? A resposta dos teóricos — daqueles 

que abriram, por volta de 1780, o período que 

ainda não se encerrou — é simples, quase 

evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 

indagação. Pois não é mais o corpo, é a alma. À 

expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder 

um castigo que atue, profundamente, sobre o 

coração, o intelecto, a vontade, as disposições 

(Foucault, 1999, p .20). 

 

A passagem da sociedade de soberania para a sociedade de disciplina apontou para 

nova organização das punições e penas e para o surgimento e difusão das prisões modernas, 

dispositivo punitivo e disciplinar (Deleuze, 2005; 1990). Contudo, Foucault (1999) aponta 

que, mesmo com a lenta substituição do suplício por outros mecanismos de punição, esse tipo 

de poder sobre o corpo não deixou de existir totalmente, pois os diversos tipos de punição 

nunca ―funcionaram sem certos complementos punitivos referentes ao corpo: redução 

alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra. Consequências não tencionadas, mas 

inevitáveis da própria prisão? Na realidade, a prisão, nos seus dispositivos mais explícitos, 

sempre aplicou certas medidas de sofrimento físico‖ (Foucault, 1999, p.19). 

No diagrama da disciplina, uma nova mecânica é encontrada, em que o poder passa de 

um exercício sobre o corpo social para uma atuação no corpo social. Foucault (1979) aponta 

um poder microscópico, capilar, celular, sináptico, ―o poder encontra o nível dos indivíduos, 

atinge seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua 

aprendizagem, sua vida cotidiana.‖ (p.74). O poder disciplinar que irá se efetivar entre o 

século XVIII e o XIX visa um controle nas operações do corpo e da alma, uma sujeição de 

suas forças, através da imposição de uma relação de docilidade-utilidade. Visava-se, contudo, 

castigar mais a alma do que o corpo, sendo que e o corpo deveria submeter-se à alma. 

Diferente da soberania, em que o corpo era alvo de grande violência da repressão penal.  

A alma do criminoso não é invocada no tribunal somente para explicar o crime e 

introduzi-la como um elemento na atribuição jurídica das responsabilidades, se 
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ela é invocada com tanta ênfase, com tanto cuidado de compreensão e tão 

grande aplicação ―científica‖, é para julgá-la, ao mesmo tempo em que o crime, 

e fazê-la participar da punição [...] Todo um conjunto de julgamentos 

apreciativos, diagnósticos, prognósticos, normativos, concernentes ao indivíduo 

criminoso encontrou acolhida no sistema do juízo penal (pp. 22- 23). 

 

Neste contexto, Foucault (1979) aponta que se passa a vigiar ao invés de punir. A 

punição sai do campo de percepção e participação da população e entra no campo da 

consciência abstrata, já que ―sua eficácia é atribuída à sua fatalidade não à sua intensidade 

visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o 

abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens.‖ (Foucault, 1999, 

p.13). Desta forma, a prisão configura-se como instituição de confinamento que ao punir 

disciplina e individualiza os corpos, o encarceramento tem, nesse sentido, a finalidade de 

correção. Há uma quebra com o espetáculo, e a punição vai tornando-se a parte mais velada 

do processo punitivo. 

Por meio de tal lógica, Foucault (2014) afirma que a disciplina é diferente da 

escravidão ou da domesticidade, já que se trata da constituição de uma arte do corpo e da 

alma, uma anatomia política do detalhe, que ―define como se pode ter domínio sobre o corpo 

dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se 

quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que determina.‖ (p. 135).  O autor aponta 

que as instituições disciplinares, como as escolas, as fábricas, os hospitais e as prisões são 

palco de atuação do diagrama da disciplina, sendo a prisão uma máquina concreta disciplinar 

desde a sua origem, que atua na fabricação de corpos submissos, exercitados, de corpos 

dóceis, em termos políticos de obediência e úteis, em termos econômicos de utilidade 

(Foucault, 2014). 

O poder disciplinar utiliza de algumas técnicas para operar seus objetivos: 1) Cuida da 

distribuição dos sujeitos nos diversos espaços, colégios, quartéis, indústrias e prisões; 2) 

Trabalha esse espaço de maneira flexível e fina, sendo assim a circulação difusa no espaço 

coletivo, torna-se localização individualizada, definida, útil e controlada; 3) Torna as 

localizações funcionais, codificando todos os espaços para que sejam úteis; 4) Individualiza 

os corpos em uma localização que distribui e os faz circular em uma rede de relações; 5) 

Controla o tempo no intuito de garantir que seja integralmente útil, desta forma, controla 

todas as atividades a serem realizadas; 6) Compõe forças para obter um aparelho eficiente, 

sendo que os corpos são como peças de uma máquina (Foucault, 1999). 

Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos que 

controla quatro tipos de individualidade, ou antes, uma individualidade dotada 
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de quatro características: é celular (pelo jogo da repartição espacial), é orgânica 

(pela codificação das atividades), é genética (pela acumulação do tempo), é 

combinatória (pela composição das forças). E, para tanto, utiliza quatro grandes 

técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe exercícios; enfim, para 

realizar a combinação das forças, organiza ―táticas‖. A tática, arte de construir, 

com os corpos localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas, 

aparelhos em que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua 

combinação calculada é sem dúvida a forma mais elevada da prática disciplinar 

(Foucault, 1999, p. 192).   

 

Nesse sentido, a disciplina ―fabrica‖ sujeitos, os tomando como objeto e instrumento 

do seu exercício (Foucault, 1999, p.195). Para tanto, utiliza de arsenais ―simples‖ e ―menores‖ 

(quando comparados aos rituais da soberania), entre eles, a vigilância, a sanção normalizadora 

e o exame. Sobre a vigilância, ―o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue 

pelo jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de 

poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem 

se aplicam‖ (Foucault, 1999, p.196). As técnicas de vigilância permitem ver sem ser visto, 

promovendo um controle que é interior, que age sobre os sujeitos que habitam as instituições. 

Um controle que também é articulado e detalhado, dominando o comportamento e o 

modificando, sempre que necessário, é a constituição de um poder disciplinar ―múltiplo, 

automático e anônimo‖, que está ―em toda parte e sempre alerta‖ (p.201). 

Uma figura arquitetônica que exprime a vigilância e os outros princípios do poder 

disciplinar é o panóptico, criado por Jeremy Bentham. O panóptico é uma ―máquina abstrata 

hegemônica, como diagrama das relações de poder, dessa época‖ (Hur, 2013, p.202). Prisões 

e outras instituições disciplinares utilizaram o modelo do panóptico como arquitetura de 

vigilância, que se constitui como formação circular em forma de anéis, em que um observador 

pode vigiar todas as pessoas que estão em volta, em celas, salas, leitos, sem que seja, contudo, 

observado; os sujeitos são vistos, mas não vêem. A ideia é ter uma vigilância total, ―induzir 

no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 

automático do poder.‖ (Foucault, 1999, p.224).  

Outro instrumento utilizado pelo poder disciplinar é a sanção normalizadora, que 

serve como ―infra penalidade‖ nos sistemas de disciplina. Configura-se um pequeno 

mecanismo penal, que cobre o espaço vazio deixado pelas leis, qualificando e punindo um 

conjunto de comportamentos que poderiam estar sendo desconsiderados ou não cobertos 

(Foucault, 1999).  

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da 

atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, 
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desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes 

―incorretas‖, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, 

indecência) (p.203).  

 

A punição disciplinar não consiste em uma vingança, senão na repetição e insistência 

na lei ultrajada a fim de garantir um efeito corretivo. Disso decorre, que há sujeitos ―bons‖ e 

―maus‖ que são constantemente avaliados, quantificados e qualificados, e, por isso, são 

castigados ou recompensados. ―A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e 

controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeneíza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza.‖ (Foucault, 1999, p.207).  

O exame, por sua vez, é um tipo de controle que permite ―qualificar, classificar e 

punir‖ (Foucault, 1999, p. 209), há a constituição de um campo do saber-poder, através de 

uma objetivação. Faz-se o registro do tempo e do lugar, de hábitos e comportamentos, 

detalhes, descrições, que formam códigos da individualidade disciplinar, tornando o exame 

um aparelho de escrita que acompanha os sujeitos nas instituições disciplinares, o que faz de 

cada um deles um ―caso‖. 

O exame que coloca os indivíduos num campo de vigilância situa-os igualmente 

numa rede de anotações escritas; compromete-os em toda uma quantidade de 

documentos que os captam e os fixam. Os procedimentos de exame são 

acompanhados imediatamente de um sistema de registro intenso e de 

acumulação documentária. Um ―poder de escrita‖ é constituído como uma peça 

essencial nas engrenagens da disciplina (p.213). 

 

Foucault (1999) aponta que esse saber-poder, no qual os sujeitos são efeito e objeto, é 

contexto para a constituição dos saberes ―psis‖. Os processos de individualização que se 

intensificam no diagrama da disciplina dão base para a constituição das ciências do homem, 

pois formam um homem calculável, que se conhece as diferenças individuais, as 

singularidades, que podem ser medidas, comparadas e ao mesmo tempo homogeneizadas.  

A Psicologia, como a Medicina e o Direito, historicamente emerge enquanto 

saber disciplinar, servindo como produtora de normas legitimadoras da lógica do 

governo liberal. Tais saberes ocupam um lugar estratégico, pois se localizam 

entre o saber científico e a gestão política, na produção de verdades sobre as 

regularidades e irregularidades, o normal e o anormal, a saúde e a doença, o 

cidadão e o criminoso (Hur, 2013, p.202). 

 

Ressalta-se a ciência criminológica, uma forma de saber-poder que se consolidou 

introduzindo as infrações no campo de objeto de conhecimento científico, dando ―aos 

mecanismos da punição legal um poder justificável não mais simplesmente sobre as infrações, 

mas sobre os indivíduos; não mais sobre o que eles fizeram, mas sobre aquilo que eles são, 
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serão, ou possam ser‖ (Foucault, 1999, p.22). Foucault (1979) faz duras críticas à 

criminologia, enquanto um saber que foi amplamente utilizado para a compreensão dos 

sujeitos criminosos, mesmo com grandes incoerências e falta de consistência teórica. 

Contudo, foi empregado sumariamente para dar boa consciência aos juízes, que não decidiam 

mais pelas leis, mas por procedimentos que produziam verdades sobre os sujeitos.  

Por fim, apontamos tais saberes no âmbito da função-psi, esfera de saber-poder que se 

manifesta nos discursos ―psis‖ (psiquiátrico, psicológico, psicanalítico e etc.) e é uma espécie 

de par em relação à família, no contexto de enfraquecimento de exercício de sua função. 

Enfraquecimento gerado por mudanças ocorridas no âmbito do século XIX, no que diz 

respeito a alterações nas ―condições de trabalho, de habitação, os deslocamentos da mão-de-

obra, a utilização do trabalho infantil‖ (Foucault, 2006, p. 103). Neste contexto, a função-psi 

intermedeia a família e o poder disciplinar, por meio de uma disciplinarização das condutas, 

nas diversas instituições: na escola, no exército, no hospital e também na prisão.  Sendo 

assim, ela atua no chamado fracasso da função familiar, que abre espaço para acionar 

discursos com status de verdade que definiam modelos ideais de comportamento.  

Cada vez que um indivíduo julgado incapaz de seguir a disciplina escolar ou a 

disciplina da oficina, ou a do exército, no limite da disciplina da prisão, a 

função-psi intervinha. E intervinha com um discurso no qual ela atribuía à 

lacuna, ao enfraquecimento da família, o caráter indisciplinável do indivíduo. 

Assim vocês veem aparecer, na segunda metade do século XIX, a imputação à 

carência familiar de todas as insuficiências disciplinares do indivíduo. Depois, 

enfim, no início do século XX, a função-psi tornou-se ao mesmo tempo o 

discurso e o controle de todos os sistemas disciplinares. Essa função-psi foi o 

discurso e a instituição de todos os esquemas de individuação, de normalização, 

de sujeição dos indivíduos no interior dos sistemas disciplinares (Foucault, 

2006, p. 106). 

 

Todos os citados saberes foram utilizados pelas instituições disciplinares para corrigir 

as irregularidades, as anormalidades, as doenças, os criminosos.  Esses saberes operam uma 

divisão binária que marca os sujeitos (normal x anormal, sadio e doente, criminoso x cidadão 

de bem) e emprega quem são eles, onde devem estar e quais procedimentos serão utilizados 

em sua correção. As instituições vão marcar, medir e controlar para corrigir os sujeitos, 

através da constituição de um conhecimento sobre eles, ou seja, do seu comportamento e 

evolução (Foucault, 1999).  

Nesse contexto, as prisões modernas ou disciplinares atuam sob ―a forma geral de uma 

aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis, através de um trabalho preciso sobre seu 

corpo‖ (p.260). Senso assim, elas passam a ser peça essencial no poder de punir, não mais 

centrado na figura de um soberano, mas sendo uma função geral da sociedade, exercida da 
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mesma maneira para todos os membros. É a constituição de uma justiça que se diz ―igual‖ 

para todos e ―autônoma‖ em seu exercício (Foucault, 1999).  

As prisões modernas, apesar de criticadas desde o início pelos reformadores, vão 

tomando lugar principal nas penalidades aplicadas, pois, em uma sociedade que se constitui 

sob o princípio ideal da liberdade para todos, a privação de liberdade configura-se como um 

castigo ―igualitário‖. Ele pode ainda ser quantificado temporalmente, visando retirar um 

tempo do condenado que lesou toda a sociedade com seus atos, configurando-se como um 

pagamento de uma dívida, é também apontado como um aparelho de transformação dos 

sujeitos. Todas essas funções empregaram sua solidez no sistema penal e na própria 

sociedade, fazendo a prisão parecer uma forma imediata e civilizada quando comparada a 

qualquer outra pena (Foucault, 1999). 

Contudo, as propostas de reforma das prisões acompanham-na desde o início, as 

reformas são como o próprio programa de funcionamento das mesmas. Grupos filantrópicos, 

pensadores, conselhos de diretores de prisões, todos envolvidos em pensar propostas de 

melhorias institucionais, através de projetos, remanejamentos e reformas. Neste contexto, 

alguns princípios foram pensados como norteadores para as penas de prisão, são eles: o 

isolamento do mundo exterior e do que tenha motivado a infração, bem como isolamento dos 

outros detentos, evitando a formação de uma comunidade homogênea e solidária, e o 

incentivo à moralidade e consciência através da solidão (Foucault, 1999).  

O trabalho, outro princípio das prisões modernas, é definido como agente de 

transformação. Contudo, sendo atividade remunerada, provoca diversas revoltas entre os 

operários, que se sentem desprestigiados em sua função e lutando com uma concorrência 

desleal, visto que nas prisões os salários são mais baixos. Mas não é de regime econômico em 

si que o trabalho penal se trata, mas ―deve ser concebido como sendo por si mesmo uma 

maquinaria que transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefletido em uma peça que 

desempenha seu papel com perfeita regularidade‖, ―Se, no fim das contas, o trabalho da prisão 

tem um efeito econômico, é produzindo indivíduos mecanizados segundo as normas gerais de 

uma sociedade industrial‖ (Foucault, 1999, p.271). 

Outro princípio levantado é o da prisão como moduladora das penas, sendo que o 

caráter corretivo não pode ser medido somente no momento em que a pena é dada, senão ao 

longo da permanência do detento na instituição. Não só o ato criminoso dá a medida da pena, 

mas as circunstâncias de cumprimento da mesma que são determinadas nas prisões. Isso diz 

de uma pena que é individualizada e sempre avaliada de acordo com o sujeito a ser 
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transformado e corrigido (Foucault, 1999). Essa função moduladora pode guardar, contudo, 

excessos e violências diversas por parte da administração penitenciária: 

O aparelho carcerário recorreu a três grandes esquemas: o esquema político-

moral do isolamento individual e da hierarquia; o modelo econômico da força 

aplicada a um trabalho obrigatório; o modelo técnico-médico da cura e da 

normalização. A cela, a oficina, o hospital. A margem pela qual a prisão excede 

a detenção é preenchida de fato por técnicas de tipo disciplinar. E esse 

suplemento disciplinar em relação ao jurídico, é a isso, em suma, que se chama 

o ―penitenciário‖ (p.276). 

 

Percebe-se aqui o quanto o exercício do poder de punir não se dá de maneira tranquila, 

homogênea. Há diversas disputas, o judiciário, as prisões, a sociedade, os próprios detentos, 

são diferentes formas de atuação do poder, diferentes interesses, todos em conflito entre si, 

buscando avançar, com estratégias de atuação e forças contraditórias. Nesta perspectiva, o 

infrator condenado pela justiça é inimigo social, odiado pelos operários e passa a sujeito 

delinquente, a ser corrigido pelas instituições penitenciárias, e, por isso, recebe operações 

judiciárias, mas também prisionais, constituindo-se um sujeito recortado e manipulado por 

onde passa. 

Há a inserção de uma importante função neste contexto, que é a biografia do sujeito. 

Mais do que visar punir o ato criminoso, busca-se investigar a vida do delinquente, como foi 

sua infância, a educação, a posição social, a atmosfera familiar, visando encontrar possíveis 

falhas e lacunas, a serem trabalhadas a partir dos saberes ―psis‖. ―É porque a partir daí uma 

causalidade psicológica vai, acompanhando a determinação jurídica da responsabilidade, 

confundir-lhe os efeitos [...] forma-se aquela noção de indivíduo ―perigoso‖ que permite 

estabelecer uma rede de causalidade na escala de uma biografia inteira e estabelecer um 

veredicto de punição-correção‖ (Foucault, 1999, p.280). Desta forma, busca-se entender a 

afinidade do criminoso com o seu crime, e por isso se investiga instintos, pulsões, 

temperamento. A partir disso, afirma-se que a há a produção da delinquência.  

A justiça penal definida no século XVIII pelos reformadores traçava duas linhas 

de objetivação possíveis do criminoso, mas duas linhas divergentes: uma era a 

série dos ―monstros‖, morais ou políticos, caídos do pacto social; outra, a do 

sujeito jurídico requalificado pela punição. Ora, o ―delinquente‖ permite 

justamente unir as duas linhas e constituir com a caução da medicina, da 

psicologia ou da criminologia, um indivíduo no qual o infrator da lei e o objeto 

de uma técnica científica se superpõem — aproximadamente. Que o enxerto da 

prisão no sistema penal não tenha acarretado reação violenta de rejeição se deve 

sem dúvida a muitas razões. Uma delas é que, ao fabricar delinquência, ela deu à 

justiça criminal um campo unitário de objetos, autentificado por ―ciências‖ e 

que assim lhe permitiu funcionar num horizonte geral de ―verdade‖ (p. 284).  
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Foucault (1999) ressalta, contudo, que, mesmo com a constituição de todo esse aparato 

que auxilia nos julgamentos e punições, as críticas continuam, pois as prisões não diminuem 

as taxas de criminalidade, sendo que a quantidade de crimes e criminosos permanece estável e 

até aumentam. A detenção provoca a reincidência ao invés de correção, as prisões têm 

devolvido delinquentes à sociedade, dizem os críticos. Isso devido ao isolamento social, 

trabalhos inúteis sem caráter educativo, intensas imposições, corrupção e violência. E, no 

limite, não pensam o homem em sociedade, mas formam um meio delinquente solidário entre 

si, homens marcados dentro e fora da prisão, pela vigilância policial, designação do domicílio, 

proibição de permanência nas ruas, falta de trabalho, e consequente retomada do crime 

(Foucault, 1999). 

Tais críticas têm como base o fato que a prisão não vinha conseguindo ser 

efetivamente instrumento de correção, e que ao querer ser corretiva acabava por perder a força 

da punição, o rigor necessário. Sendo ainda custosa economicamente para a manutenção de 

sua organização e pela delinquência não reprimida. Contudo, ―há um século e meio que a 

prisão vem sempre sendo dada como seu próprio remédio, a reativação das técnicas 

penitenciárias como a única maneira de reparar seu fracasso permanente; a realização do 

projeto corretivo como o único método para superar a impossibilidade de torná-lo realidade‖ 

(p.296). 

As reformas apontam para uma condição penitenciária que tenha como função a 

transformação do comportamento dos sujeitos, que os detentos sejam divididos por gravidade 

penal, idade, técnicas de correção utilizadas. As penas são modificadas segundo a 

individualidade dos detentos, os resultados e progressos. O trabalho é essencial para a 

transformação e socialização. A educação nos presídios é indispensável, assim como a 

assunção das funções por pessoal especializado. No encarceramento, deve haver medidas de 

controle e de assistência aos detentos. Anos se passam, problemas aumentam, proposições 

fundamentais se repetem, prisão, fracasso e reforma fazem parte de um mesmo sistema, 

sempre estiveram juntos (Foucault, 1999). 

Deveríamos então supor que a prisão e, de uma maneira geral, sem dúvida, os 

castigos, não se destinam a suprimir as infrações; mas antes a distingui-las, a 

distribuí-las, a utilizá-las, que visam, não tanto tornar dóceis os que estão 

prontos a transgredir as leis, mas que tendem a organizar a transgressão das leis 

numa tática geral das sujeições. A penalidade seria então uma maneira de gerir 

as ilegalidades, de riscar limites de tolerância, de dar terreno a alguns, de fazer 

pressão sobre outros, de excluir uma parte, de tornar útil outra, de neutralizar 

estes, de tirar proveito daqueles (p.300). 
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As penalidades, nesse sentido, não servem exatamente para reprimir as ilegalidades, 

mas para diferenciá-las (Foucault, 1999). A ilegalidade da qual o sistema penitenciário opera 

é a que ele mesmo cria: a delinquência. ―O circuito da delinquência não seria o subproduto de 

uma prisão que, ao punir, não conseguisse corrigir; seria o efeito direto de uma penalidade 

que, para gerir as práticas ilegais, investiria algumas delas num mecanismo de ‗punição-

reprodução‘ de que o encarceramento seria uma das peças principais‖ (p.305). Em uma 

ilegalidade fechada, é possível exercer controle, efetuar vigilância constante, formar uma 

criminalidade localizada, ―politicamente sem perigo e economicamente sem consequência‖ 

(p.305). E, ainda, forma-se uma ilegalidade útil, para os grupos dominantes, nas redes de 

prostituição, comércio de drogas e no contrabando.   

Desta forma, Foucault (1979) diz que: 

Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado quando a 

escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os indivíduos. O 

fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo tempo em que o próprio 

projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, longe de transformar os 

criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou 

para afundá-los ainda mais na criminalidade. Foi então que houve, como sempre 

nos mecanismos de poder, uma utilização estratégica daquilo que era um 

inconveniente. A prisão fabrica delinquentes, mas os delinquentes são úteis 

tanto no domínio econômico como no político. Os delinquentes servem para 

alguma coisa (p.75). 

 

Há, nesse sentido, forte interesse econômico e político na utilização da delinquência, a 

prisão recruta e fabrica o delinquente e utiliza-se desta parcela da população para atender a 

interesses diversos. Entre eles, cita-se a gestão dos negócios ilegais, visto que grande parte 

dos empreendimentos da burguesia é ilegal - trabalho escravo, tráfico, mercado paralelo, e 

necessita de mão de obra que possa executar e também ser culpabilizadas por tais ações. Além 

disso, o fato das prisões fabricarem a delinquência contribui no processo de controle da 

população através da produção do medo. A ameaça constante que o não funcionamento 

adequado das prisões propaga, justifica a aceitação de uma polícia ostensiva e não inteligente. 

Estaria aí a função tática e inesperada dos presídios (Cassoli, 2016).  

Por fim, aponta-se que na sociedade disciplinar o poder de punir é exercido em 

diversas instâncias e não está restrito à legislação, mas através de uma rede ―carcerária‖ que: 

Difunde as técnicas penitenciárias até as disciplinas mais inocentes, transmitem 

as normas disciplinares até a essência do sistema penal, e fazem pesar sobre a 

menor ilegalidade, sobre a mínima irregularidade, desvio ou anomalia, a ameaça 

da delinquência. Uma rede carcerária sutil, graduada, com instituições 

compactas, mas também com procedimentos parcelados e difusos, encarregou-
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se do que cabia ao encarceramento arbitrário, maciço, mal integrado da era 

clássica (p.324).  

 

Nesse sentido, o encarceramento e os mecanismos de vigilância, o chamado sistema 

carcerário, possuem uma continuidade: das instituições que estão diretamente relacionadas, 

(assistência social, orfanato, batalhão, prisão, convento, hospital), dos critérios e mecanismos 

punitivos utilizados e dos castigos empregados. O que promove uma organização das carreiras 

disciplinares, ―o delinquente não está fora da lei; mas, desde o início, dentro dela, na própria 

essência da lei ou pelo menos bem no meio desses mecanismos que fazem passar 

insensivelmente da disciplina à lei, do desvio à infração.‖ (Foucault, 1999, p. 327). O sistema 

carcerário torna legítimo o poder de punir e dá sustentação ao poder normalizador, capta os 

corpos, os observa, forma saberes sobre eles, permite, desta forma, que os mecanismos do 

poder disciplinar se efetivem por todo corpo social. A prisão, neste contexto, é uma das 

engrenagens que movimentam tal rede complexa, por isso toda a dificuldade em se propor 

mudanças efetivas, já que sua função nunca foi somente a punição de crimes. 

 

1.4 Algumas considerações 

 

Neste capítulo visou-se compreender a instituição prisional e seus mecanismos 

punitivos através de diferentes diagramas de forças. Para tanto, trabalhou-se com a instituição 

concreta que pode atualizar, em distintos momentos, diferentes máquinas abstratas, de 

soberania e disciplina, com regimes de força e poder específicos. Pode ser compreendido que 

as prisões no contemporâneo têm muito de tais regimes, sendo que esses coexistem e 

atualizam diferentes formas de exercício do poder e de controle das relações.  

Na primeira parte do texto, apresentou-se a instituição prisional concreta no 

contemporâneo, com fins de demonstrar a realidade do sistema prisional brasileiro e 

goianiense, extremamente sucateado, superlotado, foco de escândalos relacionados à 

corrupção, a rebeliões e a fugas e alvo de reformas, planos e estratégias que visam melhorar a 

qualidade da segurança e da detenção. Não há, contudo, mudanças que possam refletir na 

diminuição dos números de violência e criminalidade.  

Com vistas a compreender a constituição do poder de punir, apresentou-se, 

inicialmente, o diagrama da soberania, e pode ser percebido que por anos a punição teve como 

foco o corpo físico, alvo da vingança de um soberano ressentido. Realidade atual quando se 

considera as muitas formas de punição arbitrárias, violentas e com privações diversas. Mais 

adiante, na constituição das prisões modernas, dispositivo punitivo e disciplinar em sua 
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origem, não só o corpo, como a alma, passou a ser alvo da punição, no sentido de produção de 

conhecimento sobre os sujeitos, com vistas a dominá-los e transformá-los. Contudo, bem cedo 

o encarceramento demonstrou que não era capaz de recuperar o criminoso, mas sim, de 

produzir a delinquência, que poderia ser utilizada estrategicamente para fins sociais, 

econômicos e políticos. Outra nuance bastante atual dos presídios brasileiros é a de que estão 

longe de cumprir a tarefa de recuperação, prevenção ou ressocialização, contudo continuam 

sendo utilizados como grande estratégia para se lidar não só com a criminalidade, mas com a 

sociedade no geral. 

Apesar das engrenagens de soberania e disciplina coexistirem e atuarem juntas, em 

contato com a realidade dos dados relativos às instituições prisionais brasileiras, foi possível 

perceber uma forte atuação do diagrama de soberania. Visto que nem de longe as prisões 

conseguem ressocializar, mas têm se mantido como dura punição em forma de castigo. Pelas 

já citadas privações, de direito, assistência, alimentação, ou seja, de condições adequadas para 

o cumprimento da pena. A privação da liberdade por si só já é extremamente penosa, quando 

acrescida de condições precarizadas, pode tornar-se desumana.  

Somado a isso, acrescenta-se outro elemento para a compreensão dos mecanismos 

punitivos.  No contexto da forma de governo neoliberal, o uso estratégico das prisões passa a 

ser avaliado em termos econômicos de gastos e lucros: ―visam a criar um sistema que 

assegure contra riscos e perigos e possibilitem a inserção do crime e da punição em um 

cálculo para analisar quanto custa à sociedade punir de certos modos e não de outros‖ (Lemos 

et al., 2015, p.334). Há a constituição de uma sociedade que tem a segurança como importante 

forma de governo das relações, a partir disso pode ser observada: 

A intensificação do recrudescimento penal, o aumento da população carcerária e 

dos sujeitos à disposição da justiça criminal, por meio das penas alternativas 

para pequenos desvios sociais, de pagamentos de multas e punições em meio 

aberto com o uso de coleiras eletrônicas, prestação de serviços comunitários, a 

chamada justiça restaurativa e ampliação do papel do Ministério Público e do 

Supremo Tribunal Federal (Pastana, 2009 citado por Lemos et al., 2015, p.335). 

 

Vale ressaltar que as tecnologias de segurança tornaram-se altamente rentáveis, a 

indústria de guerra é bastante lucrativa, há a criminalização de diversas práticas por mínimos 

desvios das normas sociais, como na luta pela terra e pelo aborto, e uma militarização da 

sociedade em que todos são possíveis infratores. O poder de punir se faz presente em práticas 

que atingem todo o campo social, fala-se em fatores de risco para a tomada de decisão nas 

esferas não só de segurança como políticas e econômicas. A população, neste contexto, é 

gerenciada por meio de virtualidades e construção de verdades estrategicamente estabelecidas, 
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através de uma biopolítica que tem a população, e não mais o corpo singular, como alvo 

(Lemos et al., 2015).  

A biopolítica busca traçar o que é normal e anormal, tendo em vista uma 

regulamentação dos processos da vida (como natalidade, mortalidade, 

longevidade, etc.). Adota a estratégia da regulação da população por meio de 

normas instituídas através de inúmeros dispositivos da seguridade social, saúde 

pública ou mesmo do controle da criminalidade (Hur, 2013, p. 202).  

 

Sendo assim, as condutas são governadas por estratégias que levam em conta a gestão 

do risco e do perigo, a partir de cálculos estatísticos e demografia, o foco é na população 

como problema econômico, por sua vez, a criminalidade em termos de economia, mais uma 

vez demonstrando que a prisão está longe de apenas punir crimes, mas é utilizada como 

importante estratégia de controle social. Desta forma, demonstrou-se que a punição, que em 

certos momentos atinge o corpo ou a alma dos sujeitos, também é utilizada enquanto 

estratégia que visa atingir toda a população, em termos de interesses econômicos e políticos.  

Sendo assim, a prisão individualiza a pena, contudo, tem poder sobre toda uma sociedade que 

se vê refém do medo, da sensação de insegurança e do crime que pode estar presente em 

diversas esferas da vida cotidiana.   
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2. Discursos Sobre a Reincidência Penitenciária: Patologização, Institucionalização e 

Exclusão Social
12

 

 

Existem diferentes compreensões sobre a reincidência penitenciária, algumas 

perspectivas são mais individualizantes, outras se direcionam para o campo social, há quem 

aponte para a existência de uma natureza criminosa, e também que o crime é uma escolha. 

Diante da diversidade dessas compreensões, pretende-se investigar como esse fenômeno é 

apreendido na literatura, percorrendo quais justificativas são apresentadas, qual o lugar dado 

ao sujeito reincidente e também quais as decorrências para a compreensão da reincidência. 

Diante disso, o presente capítulo tem como objetivo analisar diferentes discursos sobre a 

reincidência em passagens por instituição prisional. O discurso é aqui compreendido como: 

 Un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas 

relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan 

en el presente manteniendo y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz y el 

poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa (Íñiguez & 

Antaki, 1994, p.63). 

 

Os discursos desenvolvidos nos diversos meios científicos, dos quais este texto 

também se insere, não são neutros, possuem intencionalidade, servem a algo para serem 

considerados válidos e expressam relações de poder. Nesta perspectiva, para alcançar o 

objetivo do capítulo, realizou-se revisão da literatura e análise de conteúdo categorial, como 

explicitado na metodologia. Em que foi realizado um mapeamento da literatura, para fins de 

levantamento de publicações sobre a temática da reincidência e a análise do material deu-se 

por meio dos processos de pré-análise, codificação e categorização. Somado a isso, buscou-se 

compreender quais discursos poderiam ser encontrados no material analisado, levando em 

consideração alguns apontamentos foucaultianos sobre o discurso. 

No que concerne principalmente ao discurso enquanto produção de saberes e verdades, 

que, por sua vez, fabricam modos de ser do sujeito, definindo condições de existência 

(Foucault, 2002; 1996), os discursos científicos, nesse contexto, atuam na construção de 

verdades que atravessam e constituem os sujeitos, ―discursos de verdade porque discursos 

com estatuto científico, ou como discursos formulados, e formulados exclusivamente por 

pessoas qualificadas no interior de uma instituição científica‖ (Foucault, 2001, p. 8). O 

discurso possui, assim, ―uma função normativa e reguladora e estabelece mecanismos de 
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 O texto deste capítulo foi aprovado e publicado em formato de artigo na Revista Ayvu, volume 3, 

número 2. Alencar, A. K. S. & Hur, D. U. (2017). Discursos sobre a reincidência penitenciária: patologização, 

institucionalização e exclusão social. Revista Ayvu. Recuperado em 27/08/2017, de 

http://www.ayvu.uff.br/index.php/AYVU/article/view/123/86  
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organização do real‖ (Revel, 2011, p. 41). Neste contexto, foram observados três discursos: 

patologização, institucionalização e exclusão social
13

. 

 

2.1 O discurso da patologização 

 

Uma significativa forma de compreensão da reincidência penitenciária assenta-se no 

ponto de vista da análise de fatores psicológicos dos sujeitos considerados criminosos. O foco 

está no sujeito e em suas características pessoais, de história de vida e familiar. Sendo assim, 

os estudos que compõem essa categoria versam sobre tipos de personalidade, crimes de cunho 

sexual, compreensões sobre periculosidade, formas de avaliação do criminoso, características 

familiares e o contexto do uso de drogas como elementos importantes a serem considerados 

na avaliação da reincidência penitenciária (Gerke, 2016; Moura & Feguri, 2013; Roth & 

Zegada, 2016). A partir da análise de tais textos, compreende-se que se forma um discurso de 

patologização da criminalidade e reincidência e do sujeito que reincide por possuir fatores 

pessoais analisados do ponto de vista de características adoecidas. Foucault (2014) aponta que 

os discursos psicológicos e psiquiátricos são incorporados pelo poder judiciário no momento 

em que não se julga somente os crimes, mas as características pessoais do criminoso, a 

pergunta passa de ―o que você fez?‖ para ―quem é você?‖. 

Em tal perspectiva, diversos estudos irão discutir os crimes sexuais e a compreensão 

de seus autores. Esses criminosos frequentemente são abordados como detentores de 

transtornos de personalidade (psicopata, antissocial, borderline, esquizoide e esquizotípico), 

parafilias (pedofilia e exibicionismo), retardo mental ou capacidade intelectual limítrofe, 

demências, transtornos psicóticos, transtorno bipolar e etc. Nos casos em que há transtorno 

mental nos agressores, existe a tendência do tipo de vítima ser específico (González & 

Castillo, 2010). Gerke (2016) compreende que pessoas que cometem crimes de cunho sexual 

possuem personalidades complexas e perigosas, que podem variar de acordo com a idade, a 

socialização, o ambiente e as formas de canalização das patologias. Para ele, tais diferenças 

devem ser consideradas no momento da prisão, para que os detentos recebam tratamento 

psicológico adequado a seu tipo de personalidade. 

O tipo de personalidade mais discutida quando se fala em criminosos sexuais é a 

psicopata. Compreende-se a psicopatia como ―transtorno de personalidade que é caracterizado 

por diminuída capacidade para remorso, frieza emocional, pobre controle de impulsos‖ 
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 Alguns artigos aparecem em mais de uma categoria, tendo em vista que nestes textos não há a 

construção de um posicionamento único frente à reincidência. 
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(Schmitt et al., 2006, p. 298) e também como transtorno em que ―pouco se pode perpetrar 

para mudar o jeito de ser de um psicopata, não tem como mudar uma coisa que não tem cura.‖ 

(Moura & Feguri, 2013, p.214). A reincidência, neste caso, está ligada à resposta insatisfatória 

à punição ou mesmo ao tratamento, sendo que a taxa de reincidência encontrada é cerca de 

três vezes maior do que a de outros criminosos (Schmitt et al., 2006). Afirma-se ainda que tais 

criminosos: 

Não têm empatia para perceber que causam sofrimento para as vítimas, são 

impulsivos, não têm escrúpulos, não se importam em transgredir as normas, são 

perigosos, resistentes à mudança, costumam matar suas vítimas, são sádicos, 

humilham as vítimas, estendem a sua violência para outras esferas da vida não 

só através do estupro. Isso faz com que a possibilidade de reincidência seja 

muito alta (Echeburúa, 2009 citado por Gerke, 2016, p. 93). 

 

Além dos crimes sexuais, a psicopatia é citada em discussões acerca da personalidade 

do adolescente que está em conflito com a lei. Afirma-se que, no caso dos adolescentes que 

apresentam traços de psicopatia, os crimes cometidos geralmente são de natureza grave, com 

―a intenção de matar, humilhar, submeter e provocar sofrimento à vítima‖, (Schmitt et al., 

2006, p.299). Aponta-se também uma ―prevalência aumentada de personalidade psicopática e 

reincidência criminal entre os adolescentes autores de crimes contra a vida quando 

comparados a outros adolescentes infratores.‖ (p.297). 

Neste contexto, o grande instrumento utilizado para avaliar a psicopatia ou outros 

transtornos de personalidade e/ou mentais que possam justificar os crimes é o exame 

criminológico. Alguns autores da área do direito afirmam que ―o exame criminológico
14

 é de 

suma importância, já que, através dele, pode-se chegar ao tipo de personalidade do 

delinquente, como a um psicopata.‖ (Moura & Feguri, 2012, p. 206). Em tais exames visa-se 

analisar a periculosidade dos criminosos, compreendida como ―um estado subjetivo mais ou 

menos duradouro de antissociabilidade‖, e ainda como ―conduta antissocial e anomalia 

psíquica‖ (p. 211).  

No âmbito de tais avaliações, um dos pontos a serem analisados é o papel da família 

do criminoso na constituição de sua personalidade. Dá-se ênfase na família enquanto fator de 

risco para a criminalidade, ou seja, na família como ambiente que interfere nos padrões 
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 A ser realizado a pedido do Juiz da Vara de Execução Penal. Consta na legislação que tal exame visa 

a ―obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da 

execução‖ (Brasil, 1940, art. 8º). Antes também era obrigatório nos casos de progressão de regime, mesmo com 

sua função sendo relativizada na legislação ainda é amplamente exigido. Deve ser feito por Comissão Técnica de 

Classificação, composta por diretor da unidade prisional, dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e 

um assistente social. O exame criminológico é alvo de duras discussões e críticas no âmbito da atuação dos 

profissionais de psicologia no contexto prisional, pela histórica constituição de exigências que se pautam em 

lógica criminalizante que fere princípios humanos e éticos (Reishoffer & Bicalho, 2017). 
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normais de resposta dos sujeitos, fazendo com que possam vir a cometer ações criminosas. 

Sendo assim, afirma-se que os fatores de risco se delineiam por meio do convívio familiar 

conflituoso que pode gerar o abandono e/ou saída dos filhos de casa e, pelo ambiente violento 

no sentido físico, social e/ou psíquico, com a presença de drogas e vinculação pessoais 

negativas. Tudo isso tende a atuar como contexto favorável ao desenvolvimento de 

personalidades voltadas ao crime (Martínez & Pueyo, 2015; Gerke, 2016; Díaz et al., 2013). 

Outros fatores considerados na perspectiva de avaliação criminológica são o histórico de 

comportamento antissocial, o desempenho social, o funcionamento intelectual, os fatores 

estressores da personalidade, os antecedentes penais familiares, a violência física e/ou 

psíquica sofrida na infância, a autoagressão e a ideação suicida (Roth e Zegada, 2016; Loinaz, 

2014; Telles et al.,2012). 

Em outra perspectiva, alguns estudos ressaltam a relação entre crimes, uso de drogas e 

reincidência. A dependência, ou o vício em drogas, foi considerada por muito tempo como 

desvio de caráter e hoje pelos manuais de psiquiatria ganhou contornos de transtorno mental 

(Ribeiro, 2004).  Nesta compreensão, o uso de álcool e outras drogas pode contribuir para 

altos índices de reincidência, em combinação com uma rede social precária e laços com 

pessoas de personalidade antissocial, problemas psiquiátricos ou transtornos mentais (Skeem 

et al.,2009 citado por Roth & Zegada, 2016).   

Encontram-se compreensões que apontam o comportamento criminoso como resultado 

da dependência em drogas (Díaz et al., 2013). O usuário de múltiplas drogas tem participação 

considerável nos crimes de homicídios, agressão, roubo, estupro e tráfico de entorpecentes, 

podendo ser comparados aos que possuem transtorno de personalidade antissocial. ―O 

consumo de múltiplas drogas, pode coexistir em comorbidade com o transtorno de 

personalidade antissocial, aumentando o risco de probabilidade à violência‖ (Filho, 2009). 

Relaciona-se o uso de álcool com crimes de incêndio e de roubo (Telles et al., 2012; 

Tavares, Scheffer & Almeida, 2012). Em cinquenta por cento dos casos de incêndios 

criminosos, estão pessoas que os cometem por vingança e alcoolizadas, nesses casos a cada 

quatro pessoas que cometem esse tipo de crime, uma reincide (Telles et al., 2012). O uso de 

álcool, nesse sentido, aparece ligado a sintomas de agressividade e depressão (Tavares, 

Scheffer & Almeida, 2012). Afirma-se também que sujeitos que respondem a mais de um 

processo criminal iniciaram o uso de substâncias lícitas, como tabaco e álcool, precocemente, 

na infância (Díaz et al., 2013).  

Ainda sobre tal temática, acerca da população em regime de prisão domiciliar, 40% 

afirma ter consumido drogas no momento ou na época do crime, 42% alegou ter problemas 
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relacionados ao uso de álcool e 19,4% reconhece que o uso de substâncias já causou 

problemas na família, no trabalho ou com a justiça, sendo que 82,3% afirma ter problemas 

com o uso desde antes dos dezesseis anos. Muitos sujeitos utilizam o uso de substâncias como 

justificativa de que o crime não foi intencional (Bravo & Castrillon, 2010). 

Por fim, aponta-se que no discurso da patologização do sujeito reincidente, grande 

parte dos trabalhos tem psicólogos como autores, mas há também os que são das áreas do 

direito e psiquiatria. São artigos empíricos, com a aplicação de questionários ou escalas, 

sendo a entrevista praticamente inutilizada como metodologia de obtenção de informações. 

Ressalta-se que tal discurso é amplamente difundido na literatura pesquisada, principalmente 

no âmbito internacional. 

Tal discurso busca encontrar explicações para a criminalidade e a reincidência na 

constituição do sujeito, em sua personalidade. Nos estudos citados, a visão é de que os 

sujeitos carregam em si fatores que precisam ser estudados cientificamente a fim de 

compreender os comportamentos criminosos, promover prevenção e mesmo tratamento 

adequado aos reincidentes. Há uma ênfase no funcionamento psicológico individual como 

grande responsável pelo crime e pela reincidência. Nesse sentido, o criminoso não deve ser 

afastado da sociedade para ser punido pelo crime cometido, e sim, submetido a tratamentos 

psicológicos e psiquiátricos
15

 para que suas condutas possam ser trabalhadas e alteradas. 

Outros, contudo, nem mesmo através de tais intervenções poderiam alterar o comportamento.  

Através de tal discurso se aposta em tratamentos psicológicos, médicos e psiquiátricos 

como medidas de correção a serem tomadas em conjunto ou mesmo em substituição às penas 

de prisão. Os discursos científicos, neste caso, ―ocupam um lugar estratégico, pois se 

localizam entre o saber científico e a gestão política, na produção de verdades sobre as 

regularidades e irregularidades, o normal e o anormal, a saúde e a doença, o cidadão e o 

criminoso.‖ (Hur, 2013, p. 202). Foucault (2014) aponta, nesse sentido, que, para além de ser 

encarado como infrator, o criminoso é tratado como delinquente que ―se distingue pelo fato de 

não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o caracteriza‖ (p. 245), fazendo ―existir o 

―criminoso‖ antes do crime e, num raciocínio limite, fora deste. E porque a partir daí uma 

causalidade psicológica vai acompanhando a determinação jurídica da responsabilidade, 

confundir-lhes os efeitos‖ (p.246).  
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 Tais tratamentos referem-se a já citada função-psi definida por Foucault (2006) e apresentada no 

capítulo anterior. Percebe-se que há uma psicologização dos comportamentos, com vistas a explicá-los e 

produzir um discurso de verdade acerca do sujeito considerado delinquente. Por vezes, as condutas são avaliadas 

por meio de julgamento moral e ético, sem compromisso com a promoção de saúde.  
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Sendo assim, no uso do saber psicológico em intervenções jurídicas, existe a 

constituição de uma compreensão sobre a criminalidade e a reincidência que busca encontrar, 

na avaliação dos sujeitos julgados, respostas sobre motivações pessoais para cometer crimes, 

de que forma tais motivações se construíram e ainda se as mesmas continuam a atuar e 

poderão ocasionar reincidência. O saber psicológico
16

 acaba por legitimar ações que visam 

patologizar, mas também normalizar e corrigir as condutas dos sujeitos. Desta forma, 

compreende-se que no discurso da patologização da reincidência penitenciária, a psicologia é 

utilizada como discurso que aponta para um sujeito reincidente que precisa ser tratado para 

retornar a sociedade e não impor mais perigo.  

 

2.2 O discurso da institucionalização 

 

A segunda categoria a ser apresentada é a que compreende a motivação para a 

reincidência a partir do processo de institucionalização nas prisões. Diferente da categoria 

anterior que foca em aspectos pessoais, como os de personalidade, nesta, compreende-se que 

o sujeito que passa pela instituição prisional é marcado subjetivamente pelo regime de regras 

e vivências institucionais, o que possui influência direta nos caminhos que percorrerá ao sair 

da prisão. Desta forma, os textos desta categoria refletem sobre a função da prisão, 

defendendo e, ao mesmo tempo, colocando em xeque a possibilidade de práticas de 

ressocialização. A partir disso, compreende-se que existe a construção do discurso da 

institucionalização, assentado no fato de que a prisão, ao invés de recuperar ou ressocializar 

os presos, favorece a formação do sujeito reincidente, em consequência da realidade e dos 

laços desenvolvidos em tais instituições (Parra, 2014; Adorno, 1991; Ferreira, 2011; González 

& Castillo, 2010) 

Nesta modalidade discursiva, as práticas institucionais, no que concerne ao regime de 

regras, assistência profissional, material e condições gerais de permanência, são apontadas 

como responsáveis pela produção de uma subjetividade endurecida, diretamente relacionada 

com a reincidência. Sob tal perspectiva, compreende-se que o sujeito que comete crimes, ao 
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 O Conselho Federal de Psicologia construiu Parecer Técnico (Conselho Federal de Psicologia, 2016) 

que contesta a suspensão de Resolução 12/2011 (Conselho Federal de Psicologia, 2011), que aponta princípios 

para atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional. A Resolução afirma que: ―§ 1º. Na perícia psicológica 

realizada no contexto da execução penal ficam vedadas a elaboração de prognóstico criminológico de 

reincidência, a aferição de periculosidade e o estabelecimento de nexo causal a partir do binômio delito 

delinqüente.‖ (p. 3). Contudo, a resolução está suspensa, por isso, o judiciário continua a demandar dos 

profissionais da psicologia, avaliações que enquadrem o sujeito de acordo com a lógica da periculosidade, da 

delinquência e da criminalização (Reishoffer & Bicalho, 2017).  
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ser punido com a pena de prisão, se não entra em contato com processos de reflexão e 

mudança, e ainda é oprimido por longos e duros regimes de cumprimento da pena, volta a 

reincidir. Reincide pelos mesmos motivos que o levaram a cometer crimes, por não entrar em 

contato com novas possibilidades de vida, em decorrência dos vínculos que estabelece nas 

prisões, ou como forma de vingança pelas privações e punições vivenciadas. 

No que concerne aos artigos que apontam para o regime de regras característico das 

instituições penais, destaca-se o trabalho de Adorno (1991). O autor compreende que a 

diferença entre reincidentes e não reincidentes não está em atributos pessoais, sociais, 

jurídico-penais e mesmo em alma ou natureza criminosa, como comumente foi estabelecidos 

por estudos da criminologia etiológica comportamental (Lemos et al., 2015). A diferença se 

dá nas práticas punitivas (advertências, dias de cumprimento de pena, violência sofrida) que 

incidem com maior gravidade nos reincidentes penitenciários, ―são as práticas de segurança e 

disciplina da prisão que abrem espaço à construção subjetiva de identidades e carreiras 

delinquenciais, delimitando as oportunidades prováveis de reincidência‖ (p.29). 

Aponta-se que os reincidentes penitenciários possuem uma maior média de 

advertências e de cumprimento de dias-celas, ou seja, têm maior contato com as práticas 

punitivas das prisões e isso é apontado como fator que, contraditoriamente, proporciona 

diversas passagens pelo cárcere ao invés de impedir a criminalidade. Sendo assim, a punição 

não faz com que o sujeito deixe de cometer crimes ou que não volte para a prisão, mas o 

regime punitivo mantém a reincidência (Adorno, 1991). 

Desta forma, Adorno (1991) conclui que: ―o coeficiente de reincidência tende a ser 

mais elevado nos casos em que o réu foi condenado à pena de prisão (detenção ou reclusão), 

comparativamente a outros tipos de pena‖ (p. 22). Conclusão que foi percebida também nos 

crimes de natureza sexual, sendo que uma das características que diferencia reincidentes de 

não reincidentes é que os reincidentes são pessoas que cumpriram maior número de penas 

privativas de liberdade por um período maior de tempo (González & Castillo, 2010). Tais 

dados trazem indícios para se pensar que a função da prisão não é recuperar, senão punir ao 

mesmo tempo em que constituir a reincidência. 

A realidade prisional, nesta perspectiva, é considerada conservadora, adoecida, 

corrupta e baseada em privilégios. Além de ser essencialmente punitiva, não há preocupação 

em separar os presos por tipo de crime cometido, mas sim, por posição política, econômica e 

social, ou seja, de acordo com critérios definidos pelas unidades prisionais (Parra, 2014; 

Bravo & Castrillon, 2010). Nesse sentido, egressos do sistema prisional afirmam que voltam a 

cometer crimes para recuperar o dinheiro que gastaram tentando diminuir e/ou extinguir a 
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condenação judicial e ainda para sobreviverem no período da prisão (Malvasi, 2011; 

Kalinsky, 2014). 

Também sobre o regime de regras e funcionamento da prisão, cita-se o estudo de 

Figueiró e Dimenstein (2016), que aponta a prisão como um híbrido de práticas e discursos 

que atende a múltiplos interesses. Em pesquisa realizada no sistema prisional do estado do 

Rio Grande do Norte, diferentes realidades e funções puderam ser encontradas. Entre essas se 

destaca a prisão como albergue, em que presos com maior poder aquisitivo têm direito a 

vários acessos e privilégios e o período de detenção se caracteriza como uma estadia. A prisão 

como masmorra, em que os presos vivenciam situação de grave precariedade de condições de 

sobrevivência, sofrem opressões e violência diversas, e a privação de liberdade corresponde a 

castigo. E por fim, a prisão como abrigo, que se materializa em celas destinadas a presos que 

não podem conviver em outros locais na instituição, sendo excluídos não só na sociedade 

como na própria prisão, a pena é, então, caracterizada por intenso abandono familiar e sócio- 

institucional (Figueiró & Dimenstein, 2016).  

Outros estudos concordam com a visão da prisão enquanto masmorra e abrigo 

(Figueiró e Dimenstein, 2016) e apontam para as desassistências e violências como pontos 

marcantes da vivência institucional. Dentre eles, Ferreira (2011) afirma que a 

institucionalização se caracteriza por condições de: 

Desassistências jurídicas, psicológicas, sociais, materiais, de saúde, 

educacionais; a ociosidade; as torturas físicas, psicológicas, morais; os 

espancamentos; o abuso de poder por parte dos agentes do Estado, entre várias 

outras [...] (vemos) a inviabilidade do sistema prisional porque este apenas 

contribui para a desumanização de quem passa por ele (p. 519-521). 
 

Guimarães (2010 citado por Lauermann & Guazina, 2013) completa afirmando que:  

  

As prisões brasileiras mantêm características dos tempos da Colônia, com 

precárias condições de segurança e higiene, com superlotação, punindo e 

segregando mais do que recuperando. A história das cadeias no Brasil, conforme 

a autora, mostra que, em todas as épocas, nunca se conseguiu reunir todas as 

condições necessárias para cumprir o que a legislação determina, persistindo, 

assim, as condições sub-humanas (p. 184). 
 

Tais características, que podem ser encontradas em menor ou maior grau em 

instituições prisionais diversas, tentam ser mascaradas por programas de profissionalização 

e/ou escolarização, em um jogo de claro e escuro em que se apresenta apenas o que parece ser 

conveniente para as instituições prisionais e os órgãos estatais (Adorno, 1991). Apesar deste 

jogo de interesses, os sujeitos que já foram presos vivenciam na pele todas as mazelas do 

sistema prisional.  



 

 

62 
 

Em decorrência disso, muitos apresentam marcas subjetivas relacionadas à ansiedade, 

à impulsividade, à impaciência, a estados de hipervigilância, à insônia, à dificuldade em 

comportar-se em grandes espaços e a formas violentas de resolução de problemas, e tais 

marcas estariam ligadas ao retorno a criminalidade (Kalinsky, 2014; Lacoa, Peillard & 

Correa, 2014; Bravo & Castrillon, 2010). Cita-se também que os presos acabam por adquirir 

hábitos institucionais que são considerados inadequados para o convívio social, entre esses, a 

forma como se vestem, o vocabulário, a ausência de responsabilidades e obrigações e a 

necessidade de respostas rápidas para reclamações (Kalinsky, 2014). 

Ferreira (2011) e Torossian e Capelari (2006) concluem que, a partir de tais 

desassistências e consequências subjetivas negativas, as instituições prisionais acabam por 

apenas segregar os sujeitos da sociedade, ao invés de lhes propor alternativas de reflexão ou 

processos de mudança. O cárcere afasta temporariamente uma parcela da sociedade que logo 

voltará a cometer crimes e possivelmente será afastada em outro momento, em um ciclo 

vicioso em que novas perspectivas dificilmente são propostas (Ferreira, 2011). Disso decorre, 

a perspectiva de vingança social que os egressos do sistema prisional possuem com relação à 

sociedade e ao Estado. Os mesmos veem no crime uma possibilidade de resposta violenta às 

intensas privações, mazelas e humilhações vivenciadas durante o período em que estiveram na 

prisão (Malvasi, 2011). 

Há também autores que apresentam a situação das políticas e tratamentos carcerários, 

do ponto de vista da imposição de longos regimes de tempo das penas privativas de liberdade. 

Apontam que essa realidade gera grandes efeitos principalmente sobre os réus primários, 

tendo em vista que o convívio no meio prisional traz consequências intensas e profundas no 

que concerne a submissão a um duro regime de normas e o contato com sujeitos com grande 

experiência em ações delituosas (Silva et al., 2013). Afirma-se que boa parte dos ―egressos do 

sistema prisional retomam atividades ilegais, pois firmaram compromissos delituosos dentro 

do presídio, onde precisavam da proteção de uma ou outra facção. Condenados que, antes 

atuavam sozinhos pela ordem da necessidade, agora, atuam em organizações criminosas de 

maior ofensividade‖ (Lauermann & Guazina, 2013, p.184). O que gera uma 

profissionalização no crime através da possibilidade de pertencimento a um grupo.  

Mariño (2002) aponta outro fator importante nesta realidade com relação à hierarquia 

no contexto criminal. Ao afirmar que a experiência prisional dos jovens, por exemplo, os 

torna ―possivelmente um "líder" ou "anti-herói", (o que) resulta facilmente na organização de 

uma gangue criminal.‖ (p.244). Desta forma, a prisão promove uma junção de fatores que 

contribuem para a criminalidade e a reincidência. Primeiro torna-se ambiente propício para a 
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pactuação de alianças e organização de ações criminosas. E também proporciona status social 

principalmente a jovens, que não o conseguiriam de outra forma, já que têm no crime 

possibilidade de inserção e ascensão social.  

Por fim, o regime de funcionamento institucional também é pensado do ponto de vista 

dos trabalhadores do sistema prisional e sua relação com o serviço prestado, ou seja, em uma 

perspectiva econômica e neoliberal. Cabral e Lazzarini (2010), por exemplo, ao defenderem o 

processo de terceirização dos presídios, afirmam que os funcionários públicos:   

Não dispõem de mecanismos de recompensa no caso de superação de metas de 

desempenho: em verdade, na maior parte das vezes, nenhuma meta é 

estabelecida. Por outro lado, em função das limitações impostas pelo estatuto do 

funcionalismo público, um agente governamental dificilmente sofre alguma 

punição em decorrência de algum tipo de conduta que leve a padrões inferiores 

de desempenho (p.401). 
 

Essa discussão aponta para o questionamento da efetividade do trabalho de agentes 

prisionais com vínculo estatal, que possuem pouco ou nenhum incentivo para desenvolverem 

ações de qualidade junto aos detentos. O que contribui para o estabelecimento de um trabalho 

de baixa qualidade, essencialmente punitivo para o preso, mas sem consequências negativas 

aos funcionários quando se envolvem em práticas corruptas e violentas, por exemplo (Cabral 

& Lazzarini, 2010). 

Monte e Sampaio (2012) também pensam no trabalhador em instituições de segurança, 

porém, abordam servidores do sistema socioeducativo, voltado para adolescentes. Sob 

condições similares ao sistema penitenciário para os adultos, denuncia-se que tal sistema 

possui ―práticas pedagógicas [...] marcadas pela desconfiança, abuso do poder, violência 

psicológica e física por parte dos agentes socioeducadores.‖ (p.371). Compreende-se que tal 

realidade contribui para a reincidência à medida que a punição e o castigo são práticas 

pedagógicas que não promovem o desenvolvimento de consciência, valores e transformação 

(Monte & Sampaio, 2012). 

Nesta perspectiva, a partir do conteúdo exposto, levantou-se com relação aos artigos 

desta categoria, que existem muitos trabalhos de autores do campo da psicologia, contudo, 

grande parte foi escrita por estudiosos das áreas de sociologia, direito, saúde pública, serviço 

social, economia e administração. A maioria dos textos é empírica e utiliza-se amplamente da 

técnica de entrevista. Enfatiza-se, nesse sentido, a importância de dar voz ao sujeito que está 

preso, historicamente silenciado não só socialmente como no âmbito científico. Neste 

contexto, mesmo que existam mudanças nas legislações criminais no intuito de buscar penas 

alternativas à prisão, como a realidade dos dados mostra que a população carcerária não tem 



 

 

64 
 

diminuído e que as penas de privação de liberdade ainda são amplamente utilizadas, tal 

discurso pode até experimentar descrédito social, mas mostrou-se relevante no âmbito das 

publicações pesquisadas neste estudo. 

Em tal discurso, caracteriza-se uma prisão que é punitiva para uns, mas que atende a 

privilégios para outros, a ênfase recai, sobretudo nas práticas punitivas e nas consequências da 

institucionalização consideradas prejudiciais. Pode-se refletir que o sujeito encarcerado que é 

construído em tal discurso, volta a reincidir, pois não entra em contato com oportunidades de 

mudança, como trabalho e educação, enquanto está preso. Mas que, ao ser severamente 

punido com condições precarizadas de cumprimento da pena, sai da prisão da mesma forma 

ou pior do que entrou e, por isso, volta a cometer crimes. 

No geral, associa-se através deste discurso, que há uma aposta na instituição prisional 

como catalisadora de mudanças. Porém, o funcionamento de tais instituições não desenvolve 

ações de reinserção social, não contribui para a diminuição das taxas de criminalidade e ainda 

favorece a organização do meio delinquente (Castro, 2009). Foucault (2014) aponta que desde 

a fundação, a instituição prisional recebe críticas quanto à sua efetividade, contudo, continua 

existindo por responder a funções estratégicas diversas, como a de gestão das ilegalidades 

(algumas são permitidas e as que não são, decorrem em penas de prisão), o controle da 

população criminosa, que, mesmo fora da prisão, carrega as diversas marcas do sistema 

penitenciário (processo criminal, por exemplo) e permite ser controlada e a já citada questão 

de aceitação de uma polícia ostensiva.   

Desta forma, percebe-se que a instituição prisional possui funções no âmbito social, 

político e econômico, que estão longe de defini-la como mera instituição punitiva, e mesmo 

como espaço de ressocialização. Quando se pensa na gestão das ilegalidades, é possível 

compreender que a população carcerária atende a critérios de funcionamento da sociedade, 

quando gere o tráfico de drogas, a prostituição, o mercado ilegal. Existem funções específicas 

que não serão ocupadas por outras parcelas da sociedade, senão por sujeitos que são 

preparados e monitorados ao entrarem em contato com o sistema penitenciário e mesmo ao 

sair dele.  

Compreende-se, por fim, que a modalidade discursiva apresentada, possui enunciados 

que discutem os efeitos do funcionamento da prisão, e do sujeito que reincide em 

consequência do que vive no cárcere. Na proposição de melhorias para o sistema prisional, o 

discurso dos autores denuncia a natureza essencialmente punitiva da pena, e propõe como 

solução possível sua humanização, com o oferecimento de oportunidades de trabalho e escola, 

e medidas que não visam somente segregar e punir o preso. Contudo, de acordo com as 
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funções estratégicas da prisão, tais alternativas dificilmente serão efetivadas de maneira a 

reformar o sistema penitenciário, assim como tal discurso torna-se alvo de intensas críticas da 

sociedade que acredita que a prisão deve punir e fazer sofrer ao invés de transformar. 

 

2.3 O discurso da exclusão social 

 

Por fim, apresenta-se a categoria do discurso da exclusão social, que foi construída no 

contato e análise de artigos que ao falarem sobre a criminalidade no geral e, mais 

especificamente, sobre a reincidência e os sujeitos egressos do sistema prisional, apontam que 

a questão social de exclusão é chave para compreender a motivação e a permanência no 

crime. Há, nesse sentido, a constituição de um discurso de exclusão social que apresenta um 

sujeito que reincide por estar marginalizado no acesso a políticas públicas e condições 

favoráveis de sobrevivência (Tavares & Menandro, 2004; Lauermann & Guazina, 2013; 

Cabral, 2014). É possível compreender que esse discurso se constitui como uma leitura global 

da reincidência, a partir de questões a nível macro, o sujeito aparece, desta forma, como 

produção de um meio excludente e desigual.  

Nesta categoria, há artigos que relacionam a criminalidade com exclusão social, 

preconceito, marginalização e manutenção do status quo. Alguns autores apontam que os 

processos de exclusão promovidos pela sociedade têm como grande contexto a desigualdade 

de renda, recursos e direitos (Ferreira, 2011; Tavares e Menandro, 2004; Roth e Zegada, 

2016; Lauermann & Guazina, 2013). Tais processos também reforçam que pactos e normas 

sociais sejam cumpridos por todos, mesmo sob condições diferentes e desiguais (Mariño, 

2002). Essa realidade permanece sem mudanças significativas no momento em que a pessoa é 

presa e, quando consegue a liberdade, retoma a relação de exclusão vivenciada, o que 

contribui para que continue na criminalidade (Lauermann & Guazina, 2013; Tavares & 

Menandro, 2004). 

Outros artigos vão tratar da questão da criminalidade feminina, defendendo que, no 

caso das mulheres, os processos de exclusão e marginalização são intensificados (Céspedes et 

al., 2012; Lucena e Ireland, 2013; Roth e Zegada, 2016; Oliveira, 2009; Espinoza, 2016). Em 

um cenário de aumento dos números de criminalidade e falta de políticas direcionadas para 

essa população, defende-se que a mulher encarcerada agrega mais um estigma dentre vários 

que vão lhe constituindo ao longo do tempo. O que a desafia ainda mais na luta de 

sobrevivência para si e sua família, geralmente em uma atmosfera de solidão, abandono, 

preconceito, e que também marca o lugar de exclusão e marginalização.  
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A literatura aponta que o desafio feminino começa a ser delineado quando se entra em 

contato com o perfil das mulheres que são presas. No contexto colombiano, a maioria é a 

responsável pela casa, está desempregada, é solteira ou possui união estável, advêm das 

camadas sociais mais pobres (sendo as mulheres o grupo majoritário nos ciclos de pobreza), 

possui ambiente familiar violento, mais de uma prisão, foi presa durante a adolescência e já 

utilizou ou utiliza álcool e outras drogas. Um perfil que é reflexo da desigualdade social, má 

distribuição de renda e preconceito histórico vivenciado pelas mulheres (Céspedes et al., 

2012). Lucena e Ireland (2013) completam afirmando que, no contexto brasileiro, ―reconhece-

se que as mulheres estudadas, com suas biografias quase invariavelmente padronizadas em 

termos de ausência de oportunidades sociais e de aprendizagens para a emancipação, 

cometeram desvios em correspondência com as oportunidades locais que tiveram em seus 

mundos de vida‖ (Selosse, 1981 citado por Lucena & Ireland, 2013, p.123).  

Sendo assim, Roth e Zegada (2016) e Oliveira, (2009) apontam que esse perfil 

subsidia a vivência de intenso preconceito, intensificado pelo estigma que as mulheres 

carregam ao serem presidiárias. Preconceito esse maior do que o vivido por mulheres que 

nunca foram presas ou mesmo por homens que passaram pelo sistema prisional. Isso pelo fato 

desse público apresentar um longo histórico de privações, como baixa escolaridade, gravidez 

precoce, grande número de filhos e abandono do companheiro e/ou do grupo familiar. O que 

torna a experiência da prisão um fator que vem a intensificar as dificuldades citadas, bem 

como contribuir para a continuidade de ações criminosas como forma de sustento e inserção 

social (Roth & Zegada, 2016; Oliveira, 2009). 

Além do tratamento da questão feminina, os artigos focaram a relação entre exclusão 

social, preconceito, marginalização e medo, tomando como exemplo os egressos do sistema 

prisional que utilizam tornozeleiras eletrônicas. Paterson (2015) faz essa discussão e afirma 

que tais sujeitos são identificados como criminosos através dos aparelhos eletrônicos, que, por 

sua vez, se colocam como marca do sistema penal e, atuam subsidiando processos de medo e 

persecutoriedade, o que acaba por aumentar a trama de exclusão na sociedade. Isso aponta 

também para uma forma de gestão da população criminosa, considerada de risco, através da 

configuração do espaço social em que alguns locais são inacessíveis, não só pelo uso da 

tornozeleira, mas mesmo antes dela, como marca de lugares sociais que podem ou não ser 

acessados e/ou ocupados (Paterson, 2015). 

Nesse sentido, o egresso do sistema prisional tem o lugar da diferença, exclusão e 

marginalização marcado, a partir do olhar lançado pela sociedade sobre eles/elas: 
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A identificação das reações sociais pelos egressos do sistema prisional, perante a 

sua condição, levanta questões como a forma com que se tem lidado com esse 

público, bem como as reais possibilidades e oportunidades que lhes cercam. Tal 

identificação e a maneira como os egressos a percebem atuam diretamente nas 

perspectivas que eles possuem acerca do seu futuro e da sua colocação na 

sociedade (Lauermann & Guazina, 2013, p. 191). 
 

Nesta mesma linha, Cabral (2014) faz uma reflexão sobre os efeitos da exclusão e 

discriminação vivenciada por ex-presidiários, propondo que existe uma continuidade da 

sanção penal mesmo ao término do cumprimento da pena. Para a autora, no final da pena, ―os 

cidadãos egressos encontram-se em uma nova forma de categorização, apontados, 

subjetivamente, como pseudo-seres humanos, que levam sobre si um pesado e interminável 

jugo, não bastassem os processos de exclusão e opressão que lhes couberam ao longo da 

jornada.‖ (p. 93). Nesse sentido, o sujeito sai da prisão, mas continua sendo visto como 

criminoso, se foi vítima de intensos processos de exclusão que o fizeram cometer ações 

criminosas, ao ser solto, continua a ser julgado e também novamente excluído, o que acaba 

por contribuir para a reincidência penitenciária (Cabral, 2014). 

Sob tal ótica, Tavares e Menandro (2004) apontam que a exclusão social vivenciada 

por egressos do sistema prisional atinge uma parcela específica da sociedade, as camadas 

populares, sendo que tal população, já amplamente excluída socialmente, ao entrar em 

conflito com a lei, entra em um processo de oficialização da exclusão vivenciada. Afirma-se 

ainda que: 

Qualquer coisa que aconteça dentro de uma prisão não se relaciona 

exclusivamente com as condições de funcionamento de tal prisão. Relaciona-se, 

também, com as condições que produziram os protagonistas dos atos que 

resultaram em encarceramento (condições sociais, econômicas, culturais, 

familiares, escolares), com as interfaces conhecimento/ignorância, 

compreensão/alienação, sociabilidade/violência e esperança/desesperança, que 

cada interno atingiu e traz para dentro da prisão, e relaciona-se, ainda, com as 

políticas públicas ligadas à segurança, à educação, à assistência às famílias, à 

geração de empregos, à questão agrária e aos fluxos migratórios (p.97). 
 

Sobre as políticas públicas citadas, aponta-se que a falta de oportunidades de emprego 

e a baixa formação escolar são formas de exclusão social e ao mesmo tempo reflexos deste 

processo. Bravo e Castrillon (2010) apontam que no Distrito Federal mais da metade dos 

presos em situação de prisão domiciliar não concluiu o ensino primário, e somente 23,5% 

completou o primeiro ciclo escolar, sendo que desta população 43,9% manteve vínculo 

profissional informal e precarizado (Bravo & Castrillon, 2010). A folha de antecedentes 

criminais, resultante da passagem pelo sistema penal, dificulta a inserção no mercado de 

trabalho, mesmo que informal. Seja ―por conta do preconceito, da discriminação, seja porque 
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(a sociedade) desconhece os motivos que levam as pessoas a praticarem tais atos.‖ e também 

porque os egressos ―são considerados ―lixos sociais‖, sem moral, sem caráter, portanto, 

indignos de respeito e de confiança‖ (Ferreira, 2011, p. 517). 

A dificuldade de acesso a oportunidades de emprego revela também como as políticas 

de apoio ao egresso do sistema prisional tem se efetivado a fim de evitar a reincidência. A Lei 

de Execução Penal (Brasil, 1984) aponta que a assistência ao preso estende-se ao egresso e 

conta com apoio material, à saúde, jurídico, educacional, social e religioso (Art. 11). Contudo, 

no estado de São Paulo, por exemplo, nem 5% desta população recebe assistência pública no 

processo de reinserção social, sendo que em média quatro mil pessoas são soltas por mês, o 

que desencadeia uma reincidência criminal de mais de 50% (Torossian & Capelari, 2006; 

Espinoza, 2016).  

Tal situação vivenciada pelos egressos é também estendida aos seus familiares, que 

muitas vezes sofrem como se também estivessem sido presos. Ferreira (2011) aponta que há 

pouco ou nenhum cuidado com os relacionamentos e as condições de sobrevivência familiar, 

e a família, que poderia atuar no apoio ao processo de reinserção social do egresso, acaba 

compartilhando dificuldades. Sendo assim, ―oprimidos pela condição de desempregados e 

com necessidades próprias e da família para serem satisfeitas, muito desses sujeitos optam por 

satisfazê‑las via retorno às práticas consideradas ilícitas‖ (Ferreira, 2011, p. 516).  

A partir do exposto, observa-se que no discurso da exclusão social, a maioria dos 

trabalhos não foi escrita por autores da psicologia, mas por aqueles das áreas de serviço 

social, sociologia, direito, psiquiatria, letras e educação. Constata-se um equilíbrio na 

quantidade de estudos empíricos e teóricos. As discussões trabalhadas nesta categoria se 

apresentam com bastante evidência, principalmente nas citadas áreas, contudo, não têm se 

mostrado significativas no âmbito de publicações em psicologia, na amostra pesquisada. 

Em tal discurso a reincidência penitenciária é fruto de exclusão social, em que 

diversos sujeitos não possuem acesso adequado a políticas públicas e direitos antes e após 

saírem da prisão. Isso caracteriza um modelo de sociedade desigual e excludente, que não dá 

acesso igualitário a condições de existências, e ao mesmo tempo pune sujeitos que são fruto 

de tal processo. Desta forma, os reincidentes são afastados dos espaços formais que os 

possibilitaria viver de acordo com as normas sociais, por isso se territorializam no crime. 

Porém, o fato de não cumprirem as normas, os colocam em novo processo de 

exclusão/marginalização. A mesma sociedade que exclui ao ser desigual, culpabiliza sujeitos 

que não conseguem estar de acordo com a norma social, que, por sua vez, permanecem a 

margem no acesso a condições.  
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O discurso da exclusão social, ao focar na relação de desigualdade social, política e 

principalmente econômica, traz consigo uma associação que acaba sendo estruturante da visão 

que a sociedade possui acerca da criminalidade, e que diz também da forma de tratamento 

estatal oferecido à população que está ou que esteve presa, que é a associação entre 

criminalidade e pobreza. Se há preconceito por parte da sociedade que associa o pobre ao 

bandido, há também uma ostensiva tentativa de controle estatal dos mais pobres pela força 

policial e penitenciária.  

Essa associação revela o processo de criminalização da pobreza, que imprime 

preconceito, marginalização e exclusão social e que também acaba por mascarar outras 

associações possíveis, relacionadas aos crimes cometidos pelas classes elitizadas, por 

exemplo. Sendo assim, compreende-se que ―não há natureza criminosa, mas jogos de força 

que, segundo a classe a que se pertencem os indivíduos, os conduzirão ao poder ou à prisão‖ 

(Foucault, 2014, p. 284). Nesse sentido, há o discurso científico, que se dá pela constituição 

de uma saber acerca da reincidência e criminalidade, podendo ser utilizado em desfavor das 

classes populares. O que revela complexas relações de força e poder, em que o discurso, em 

sua função reguladora da realidade, afirma verdades que produzem certo tipo de sujeito, neste 

caso, o sujeito que reincide por ser pobre e excluído da sociedade.  

Demonstraram-se nesta categoria, regimes de enunciados que falam da sociedade, mas 

que também criam um tipo de sujeito reincidente. Foi possível associar o sujeito reincidente 

ao sujeito pobre, que comete crimes por estar em uma posição social desfavorável. Há 

diversos autores que se posicionam criticamente nos textos analisados, no entanto o uso de 

tais discursos e as associações que podem ser feitas a partir deles acaba por reforçar relações 

de poder que se refletem, por exemplo, na gestão pública da população pobre pelo viés da 

criminalidade. 

 

2.4 Algumas considerações 

 

O objetivo deste capítulo foi conhecer diferentes discursos sobre a reincidência em 

passagens por instituição prisional. Através da Revisão da Literatura e da Análise de 

Conteúdo Categorial Temática, foram construídas categorias que auxiliaram na compreensão 

do objeto de estudo, ao mesmo tempo em que foram utilizadas na reflexão acerca da função 

do discurso científico em associações e na difusão de ideais de sociedade, criminalidade e 

reincidência. Os discursos da patologização, da institucionalização e da exclusão social foram 

construídos visando compreender suas funções, principalmente o quanto influenciam na 
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produção de certas relações sociais a partir de verdades sobre a criminalidade e a reincidência. 

Buscou-se refletir também sobre os efeitos de tais discursos em possíveis associações que 

podem e são realizadas por instâncias tais como a sociedade, o governo, a mídia e na auto 

avaliação e/ou processo de subjetivação do próprio sujeito que reincide.   

Em tal contexto, a produção subjetiva que pode ser construída na análise do discurso 

da patologização é não só do adoecimento mental/psíquico, mas do sujeito que reincide por 

ser/estar desajustado, o que está diretamente ligado com o fato de ser perigoso. Associa-se 

crime, com doença e também com desvio da normalidade, que, por sua vez, está intimamente 

ligado à periculosidade, e, como resultado, há um discurso que gera sentimentos de 

persecutoriedade na sociedade, por se difundir que os criminosos são irremediáveis, 

incuráveis e incessíveis a intervenções penais. Vide os casos comumente veiculados na mídia 

sobre os grandes psicopatas, serial killers, maníacos, que causam grande comoção social 

principalmente relacionada à defesa da pena de morte.  

Tal discurso, contudo, guarda uma utopia
17

, e ao mesmo tempo apresenta uma verdade 

sobre as intervenções psicológicas, médicas e psiquiátricas. A de que essas podem não só 

revelar quem de fato são os sujeitos criminosos/reincidentes, como corrigi-los, para que 

voltem ao convívio da sociedade, preparados para comportar-se de acordo com as normas 

estabelecidas. Fica evidente que o sujeito reincidente não sabe a verdade sobre si, senão os 

profissionais que aplicam testes, escalas, entrevistas em busca de revelar de fato quem é e o 

que é capaz de realizar.  Há, então, um duplo efeito em tal discurso, de que o reincidente é 

perigoso e incurável, mas, ao mesmo tempo, de que intervenções psis podem acessa-lo 

profundamente e, então, transformá-lo em um cidadão com bom convívio social. Quando não 

há sucesso em tal intervenção, a responsabilidade recai sobre o próprio sujeito ou ao sistema 

penal e prisional que não conseguem realizar suas funções efetivamente.  

Já no discurso da institucionalização, compreende-se que existe a construção subjetiva 

do sujeito encarcerado, produto de uma instituição essencialmente punitiva e com práticas e 

realidades que não transformam o bandido em cidadão de bem. Mas qualificam a 

delinquência e produzem a reincidência, reforçando a visão de que a prisão se constitui como 

escola do crime. Para isso, realiza-se a constituição de verdades sobre o preso, os presídios e 

os profissionais que trabalham em tais locais. O preso é colocado como dependente das 

                                                           
17

 Foucault (1967) afirma que as utopias são lugares sem localização no real, sendo ―a própria 

sociedade aperfeiçoada, ou é o inverso da sociedade, mas em todo caso essas utopias são fundamentalmente, 

essencialmente, espaços irreais.‖ (p.4), ou seja, são construções referentes a uma sociedade diferente, idealizada. 

Entende-se aqui que na compreensão da criminalidade/reincidência, existem utopias que podem ser construídas a 

partir do discurso científico apresentado, na relação entre sociedade aperfeiçoada e manutenção da 

criminalidade.  
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práticas institucionais para que tenha possibilidade de mudança, os presídios são apresentados 

como locais de punição, privilégios e corrupção e os profissionais de segurança como pessoas 

violentas, sem profissionalismo e que contribuem para a precarização da situação prisional.  

Nesse contexto, existe a utopia de que a prisão poderia ressocializar os sujeitos e que 

os profissionais poderiam ter práticas humanizadas, mesmo quando todo um sistema social e 

institucional se pretende diferente. Na defesa por práticas penais e penitenciárias 

humanizadas, aponta-se que a separação dos presos por tipo de crime cometido, a educação, o 

trabalho, a assistência material e profissional, a redução das penas e o trabalho com a família 

poderia contribuir para que o sujeito, ao sair da prisão, não voltasse a cometer crimes. Nesse 

sentido, há uma aposta de que a instituição prisional poderia ser eficaz na tarefa de 

recuperação/ressocialização. Desta forma, estaria, então, nas práticas institucionais 

humanizadas e transformadoras a saída para o trabalho efetivo com a criminalidade.  

Por fim, constrói-se, a partir de tal discurso da exclusão social, uma verdade sobre o 

sujeito reincidente, a de que é vítima de seu contexto social, marcado por desigualdade de 

oportunidades e acesso a políticas públicas, bem como pela pobreza. É um sujeito 

marginalizado e ao mesmo tempo considerado paralisado com relação a possibilidades de 

mudança de tal situação, pois transformações efetivas aconteceriam efetivamente a nível 

macro e estrutural da sociedade. Neste discurso, há uma ênfase nas esferas governamentais, 

grandes responsáveis pela falta de oportunidades igualitárias e pela punição daqueles que 

cometem crimes, que seriam então, ocasionados pelo acesso desigual à escola, à educação, à 

saúde, à moradia, e não por uma motivação pessoal, por exemplo. 

Em tais enunciados compreende-se de que existe a utopia de que a sociedade poderia 

estruturar-se de maneira igualitária, em que a totalidade da população tivesse acesso a 

políticas públicas e direitos. Ao se compreender que a criminalidade e a reincidência são 

resultantes de intensos processos de exclusão e marginalização social, cria-se, a partir disso, 

outra utopia, a de que em uma sociedade igualitária os comportamentos criminosos poderiam 

deixar de existir.  

Os discursos apresentados possuem alguns focos específicos, porém, a partir deles, 

compreende-se a grande dificuldade de construção de políticas criminais que possam atacar 

de fato os índices de reincidência, violência e criminalidade, justamente pelas diversas 

funções sociais, políticas e econômicas que todos os discursos revelam em si. Isso pelo fato 

de que atuam ou são utilizados para responsabilizar pessoalmente os sujeitos por suas 

condutas, por apontar a necessidade de que novas práticas prisionais sejam pensadas em um 
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contexto quase impossível de ser realizado e também por mascarar crimes cometidos pelas 

classes elitizadas. 

Todos os discursos constituem a reincidência e revelam a complexidade de sua 

compreensão. Há, contudo, por detrás dos mesmos, regimes de forças e de poder que utilizam 

diferentes estratégias para o alcance de objetivos que nem sempre estão evidentes a um 

primeiro olhar. Neste contexto, a ideia de uma sociedade sem prisões ou mesmo com baixos 

índices de reincidência vai ficando cada vez mais distante, tendo em vista que a criminalidade 

e sua manutenção respondem a demandas concretas, que, por vezes, sofrem mutações, mas 

não perdem de vista a intrigante gestão da população criminosa e os interesses de regulação 

do social como um todo.  

Por fim, compreende-se que o fenômeno da reincidência penitenciária é multifacetado 

e complexo, sendo que foram apresentadas aqui apenas três abordagens possíveis. Neste 

contexto, a reincidência e a criminalidade, como territórios em transformação, necessitam de 

estudos constantes que ampliem a compreensão e abordagem do tema. Bem como que 

refutem a realidade dada e proponham intervenções que potencializem o sujeito reincidente na 

possibilidade de construção de novas formas de existência, que não seja apenas a condição de 

objeto de práticas e discursos de outros.  
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3. Trajetórias de Vida de Presidiários e Possíveis Sentidos para a Reincidência 

 

Na multidão que compõe a massa carcerária do sistema prisional, estão mulheres, 

homens, jovens, velhos, grávidas, doentes, líderes, anti-heróis. Está uma diversidade de 

pessoas, cada qual com sua trajetória de vida que não se resume ao crime, mas mantém com 

ele grande relação. Conhecer essa multidão no singular se torna um grande desafio, pois há 

resistências e preconceitos a serem desconstruídos e muitos entraves colocados pelas 

instituições prisionais para serem acessadas. Compreende-se, nesse sentido, que tais locais, 

considerados eminentemente disciplinares, não são somente punitivos, mas espaços de 

vivência de relações diversas, complexas, humanas, onde não só se pune, mas se produz uma 

multiplicidade de discursos, práticas e subjetividades (Foucault, 1999; Tavares & Menandro, 

2008).   

Entre as diversas trajetórias existentes, interessa aquelas ligadas à reincidência 

penitenciária, visando compreender como os sujeitos se constituem no contato direto e 

duradouro com o crime e as instituições de detenção. Sendo assim, o objetivo deste capítulo é 

refletir sobre a reincidência a partir do discurso de presidiários/as reincidentes. Busca-se 

conhecer a relação que os/as reincidentes estabelecem com a instituição prisional, através das 

histórias de vida que se manifestam em narrativas, na forma de passado ativo no presente 

(Tavares & Menandro, 2008). 

Para tanto, realizou-se entrevistas com presidiários e presidiárias reincidentes. A 

escolha de tal instrumento deu-se pela necessidade de que durante a pesquisa fosse possível 

ter contato direto com a realidade de estudo. Vislumbrou-se proporcionar um lugar de fala 

para os sujeitos, mesmo que de forma limitada, pois há processos históricos e sociais 

envolvidos no silenciamento da população carcerária. Um lugar que pudessem falar sobre si, 

pensar em sua trajetória, terem papel ativo no processo de construção do conhecimento. É 

sobre e através de tais histórias que se pretende alcançar sentidos para a reincidência. 

Contudo, a investigação em ambientes prisionais é bastante complexa, tendo em vista 

que é necessário ―trilhar os canais oficiais, pleiteando acesso através de expedientes sempre 

morosos e com resultados imprevisíveis [...] nas repartições públicas os funcionários não 

apenas detêm informações parceladas ou, quando delas dispõe, buscam-se eximir da 

responsabilidade de ofertá-las‖ (Adorno, 1991, p. 19). Nesse sentido, percorreu-se um longo 

caminho até que o documento de autorização para a pesquisa fosse conseguido, bem como 

que as entrevistas pudessem ser realizadas. 



 

 

74 
 

 Em um primeiro momento, no ano de 2016, entrevistaram-se três presidiários que 

estavam cumprindo pena no regime semiaberto, na Colônia Agroindustrial da cidade de 

Aparecida de Goiânia. Já no ano de 2017, foram entrevistadas três presidiárias que cumpriam 

pena no regime fechado, na Penitenciária Feminina Consuelo Nasser. A quantidade de 

pessoas entrevistadas e as unidades em que cumpriam pena foi delimitada pela Gerência de 

Assistência Biopsicossocial ligada a Superintendência Executiva de Administração 

Penitenciária do Estado de Goiás.   

Na Colônia Agroindustrial, o local para as entrevistas foi uma sala escura e pouco 

higienizada em que se guardavam os cadeados e servia de ponto de apoio à equipe de 

segurança, o que fazia com que diversas interrupções acontecessem. Principalmente pelo 

intenso e incessante barulho que vinha das alas, que obstaculizava a escuta e compreensão das 

falas e, pelo fato dos agentes prisionais entrarem no local procurando saber o que estava 

acontecendo, o que acabava por silenciar os entrevistados. Várias fugas foram empreendidas à 

época, uma delas após a realização de uma das entrevistas, o que gerou sensação de grande 

desconforto e insegurança.  

A seleção dos participantes se deu com a ajuda de um presidiário que por bom 

comportamento trabalhava no cartório da unidade. Cuidadosamente separava nos arquivos os 

casos mais ―graves‖ dentre os reincidentes. O próximo passo foi encontrar onde os 

selecionados estavam localizados na unidade. Boa parte não foi encontrada, sob a justificativa 

de que saíam da unidade durante o dia para trabalhar, haviam ganhado alvará de soltura 

recentemente e até que teriam fugido ou morrido. Diante disso, três entrevistas puderam ser 

realizadas, com duração média de vinte minutos, um tempo curto que devia ser aproveitado ao 

máximo frente às condições apresentadas.  

No Presídio Feminino Consuelo Nasser, as dificuldades foram outras. A responsável 

pela unidade nos relatou que estavam passando por um momento difícil na relação com as 

internas, por isso, elas provavelmente não estariam dispostas a participar da pesquisa. Desta 

forma, não houve acesso aos prontuários das detentas para que fossem escolhidas de acordo 

com o perfil necessário, mas a direção selecionou, dentre as reincidentes, aquelas que 

poderiam se disponibilizar para uma conversa. Ressalta-se que, mesmo sob tal condição, a 

participação na pesquisa não foi obrigatória. Diferente da experiência anterior, as entrevistas 

foram realizadas em local bem agradável, em uma mesa, cercada por árvores, contudo, o 

vento forte influenciou na qualidade da gravação. A diretora selecionou três internas para a 

pesquisa, porém, uma delas não tinha histórico de reincidência, então, outra presidiária 
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responsável pela limpeza da unidade se disponibilizou a participar. Desta forma, foram 

realizadas três entrevistas, com duração média de quinze minutos. 

 

3. 1 Histórias de vida e reincidência 

 

Nesta pesquisa, foram ouvidas seis histórias de vida construídas a partir de ciclos de 

reincidência. São diversos acontecimentos, rompimentos, relações, oportunidades ou a falta 

delas, que contribuem para a entrada e permanência na criminalidade.  

Para a coleta dos dados, utilizou-se a entrevista aberta (Bleger, 2007) que foi pensada 

a partir de quatro blocos de interesse (Hur, 2009): primeiro crime, vivência prisional, 

recepção social e familiar ao egresso e reincidência. O intuito era que ―o entrevistado pudesse 

associar sua experiência a partir do que lhe é significativo no momento e não do que é mais 

significativo a priori ao pesquisador‖ (p.252). Desta forma, os blocos de interesse foram 

construídos no intuito de nortear e não enrijecer a entrevista.  

Além disso, as entrevistas foram conduzidas com suporte da técnica de análise dos 

emergentes de Pichon-Rivière (1998). Tal ferramenta permite o contato com conteúdos 

emergentes, que se manifestam ―por meio da organização de distintos elementos, 

configurando-se como uma síntese e uma criação, sendo apresentados como resposta à 

interpretação‖ (Palla, 2017, p. 51). Interpretação dada através de perguntas e reflexões 

realizadas por um coordenador, no contexto de um grupo, ou pelo entrevistador, no caso desta 

pesquisa. Neste contexto, as principais temáticas emergentes nas entrevistas foram: uso de 

drogas, trabalho, família, crime, instituição prisional, justiça, preconceito e religião.  

Segue abaixo uma tabela com algumas informações das histórias de vida investigadas, 

em que se explicitaram as compreensões dos entrevistados a partir dos blocos de interesse 

acima citados. Na tabela foram acrescentadas duas outras dimensões: informações sobre a 

família, frente à importância dada a esta temática pelos entrevistados e história prisional, por 

se apresentar extensa no caso dos reincidentes. Ressalta-se que os nomes adotados são 

fictícios, e que as entrevistas na íntegra não estão anexas no presente trabalho, tendo em vista 

que expõe questões da vivência pessoal dos sujeitos investigados, que não contribuem para a 

problemática investigada.  
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Tabela 1. 

Compreensão dos blocos de interesse – internos da unidade prisional masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome/ 

Idade 

Família 1ºCrime/ 

História 

Prisional 

Convívio 

Institucional 

Recepção social 

e familiar 

Reincidência 

 

Wiliam 

 

38 anos 

Pai falecido 

 

Mãe que realiza 

depósito bancário 

para ajudar nas 

despesas dentro da 

instituição prisional  

 

1 filho 

 

Sem companheira 

Assalto 

 

Reincidência 

 

Passagem por 

outros presídios 

e por 

delegacias 

quando 

adolescente  

Divida por 

uso de 

drogas 

 

Convívio 

conturbado 

 

Não recebe 

visita 

atualmente 

Apoio seguido 

de abandono 

familiar com a 

reincidência 

 

Oportunidade 

de emprego 

Motivada pelo uso de 

drogas 

 

Arlindo 

 

47 anos 

Família com histórico 

de prisão 

 

6 filhos  

 

6 netos 

 

Possui companheira 

Tráfico de 

drogas 

 

Reincidência 

 

Passagem por 

outros presídios 

 

Realização de 

exame 

criminológico 

 

Situação de 

abuso policial 

Bom 

convívio 

 

Não recebe 

visita 

atualmente, 

por 

dificuldades 

em conseguir 

cumprir as 

exigências 

do cadastro 

de visitas da 

instituição. 

Apoio familiar 

principalmente 

na figura da 

esposa 

 

Possui muitos 

conhecidos que 

o apoiaram a 

conseguir 

emprego 

Motivada pela necessidade 

de sustento da família  

 

Douglas 

 

  

Vínculo fragilizado 

com o irmão 

 

Tem apoio de um 

sobrinho 

 

 

Receptação 

 

Reincidência 

 

Passagem por 

outros presídios  

Bom 

convívio 

 

Não recebe 

visita 

atualmente 

Amigo deu 

apoio para 

comprar um 

caminhão 

Motivada pela 

oportunidade de cometer 

novos crimes, diante da 

dificuldade de sustento 

financeiro e também por 

sentimento de revolta.  
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Tabela 2. 

Compreensão dos blocos de interesse – internas da unidade prisional feminina. 

 

 

Nome/ 

Idade 

Família 1ºCrime/ 

História 

Prisional 

Convívio 

Institucional 

Recepção social 

e familiar 

Reincidência 

 

Rosimeire 

 

43 anos 

8 filhos 

 

Sem 

companheiro 

atualmente 

Tráfico de 

Drogas 

(envolvimento 

desde a 

adolescência) 

 

Reincidência 

 

Passagem por 

outros 

presídios 

 

Bom 

convívio  

 

É respeitada 

 

Trabalha na 

instituição 

 

Não recebe 

visita 

atualmente 

 

 

Dificuldade em 

conseguir 

emprego formal 

 

Motivada por dificuldade 

de sustento financeiro para 

a família 

 

Tatiane 

 

25 anos 

Apoio materno 

 

Pai deixou de 

visitar na 

instituição 

prisional 

 

Irmã com 

problemas que 

precisa ser 

cuidada 

 

2 filhos 

 

1 companheira 

Roubo, 

receptação e 

formação de 

quadrilha. 

 

Reincidência 

 

Passagem por 

outros 

presídios  

 

 

Polícia 

imputou a ela 

crimes não 

cometidos  

 

Foragida da 

polícia 

Convívio 

conturbado 

 

Trabalha na 

instituição  

 

Não recebe 

visita 

atualmente 

Dificuldade em 

conseguir 

emprego por 

desconfiança 

das pessoas com 

ex-presidiárias 

Motivada por dificuldade 

de sustento financeiro para 

si e a família e também por 

sentimento de revolta visto 

que foi julgada de forma 

injusta. 

 

 

Renata 

 

42 anos 

Pais falecidos 

 

Irmão que visita 

 

3 filhos 

 

1 neto 

Roubo 

 

Reincidência 

 

Passagem por 

outras 

unidades. 

 

Foragida da 

polícia. 

Convívio 

tranquilo 

 

Trabalha na 

instituição. 

 

Recebe visita 

do irmão. 

Família se 

afastou, pois não 

apoia ações 

criminosas da 

detenta. 

Motivada pelo uso de 

drogas. 
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A partir das entrevistas, construíram-se algumas categorias de análise que justificam a 

situação de reincidência. Tais categorias foram desenvolvidas através da Análise de Conteúdo 

Categorial Temática - ACCT (Vázquez, 1997), ferramenta que permite a sistematização das 

informações com vistas à produção de inferências e sentidos diversos sobre a temática de 

estudo, a partir do conteúdo coletado (a conceituação da ACCT foi desenvolvida na sessão de 

metodologia).  

Com as categorias, pretende-se explicitar algumas considerações frente a um tipo de 

compreensão teórico-metodológica do material de pesquisa, sem a pretensão de esgotar o 

fenômeno. Desta forma, categorizaram-se os discursos sobre a reincidência em quatro 

diferentes estratos: fatalismo, vingança, institucionalização e ostentação. Destaca-se que o 

discurso é aqui compreendido enquanto um conjunto de práticas linguísticas que mantém e 

promove certas relações sociais (Íñiguez & Antaki, 1994), conforme trabalhado no capítulo 2 

desta dissertação. 

É importante ressaltar ainda que em todas as entrevistas foi possível perceber a 

vivência de grande mal-estar (Kaës, 1991). Principalmente devido à realidade de vínculos 

familiares fragilizados ou inexistentes, problemas ocasionados por conflitos com a justiça 

desde a adolescência, dificuldade para conseguir emprego formal e manter-se 

financeiramente, por conta dos antecedentes criminais, a baixa qualificação e desconfiança de 

empregadores. Por fim, pelo longo histórico de reincidência e passagem por diversas unidades 

prisionais que gera complicações importantes e profundas.  

A vivência do mal-estar faz com que o sujeito busque meios de aplacar sua angústia, 

ou seja, mecanismos que o apóiem psiquicamente para que possa lidar com a suas 

dificuldades (Kaës, 1991) ou ainda algum depositário que possa trazer continência psíquica ao 

mal-estar sentido (Bion, 1975; Pichon-Rivière, 1982; Hur, 2010). Nesse sentido, os discursos 

formados neste trabalho dão pistas de como os reincidentes se defendem dos papéis que 

assumem (Pichon-Rivière, 1998) e da forma como se posicionam frente à realidade em busca 

de suas necessidades, ora de forma mais passiva ora a enfrentando na busca de mudanças.  

 

3.2 Discurso do fatalismo 

 

Será que Deus ouviu minha oração? 

Será que o juiz aceitou apelação? [...] Nada deixa 

um homem mais doente que o abandono dos 

parentes (Racionais Mc‘s, 1997). 
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Alguns dos entrevistados apresentam um discurso denominado de fatalismo, frente à 

criminalidade e à própria vida, o que acaba por justificar a reincidência ou dificultar a busca 

de outras possibilidades de existência não ligadas ao crime. Encontra-se enunciados 

queixosos, de causalidade, vitimizados, passivos com a presença de sentimentos de rejeição, 

derrota e tristeza, nas narrativas que justificam longas e repetidas passagens pela instituição 

prisional, em que pouco ou nada se pode fazer para que algo de diferente aconteça. Somado a 

isso, percebe-se um processo de culpabilização de outras pessoas ou instituições para a 

vivência de situações desagradáveis. 

Ao pensar nesta categoria, a partir dos blocos de interesse, é possível afirmar que o 

primeiro crime vem a ocorrer por influência de terceiros, as consideradas ―más‖ companhias. 

A relação com o crime vai se estabelecendo por uma dificuldade de escolha, de mudança, de 

falta de movimento na vida. O convívio institucional, ainda que cheio de conflitos e 

problemáticas, é amortecido por sentimento de resignação. A recepção familiar e social, por 

sua vez, aparece como grande justificativa para as situações de sofrimento vivenciadas, pois a 

falta de apoio é que dificulta a mudança. Por fim, a reincidência vem da dificuldade na 

proposição de outras possibilidades para a vida dos entrevistados, que não tomam para si a 

responsabilidade de suas escolhas e se dizem levados a cometer crimes por uma série de 

motivações externas, como a droga, a falta de tratamento, o abandono familiar e a 

desconfiança que egressos do sistema prisional geram na sociedade.   

Ressalta-se que o fenômeno do fatalismo foi estudado nas ciências sociais por autores 

que observavam falta de reação ou questionamento, seguidos de paralisia e conformismo, 

diante de situações adversas e também das contradições e injustiças da ordem social vigente. 

Autores mais tradicionais irão apontar que a aceitação de condições de miséria e injustiça são 

processos cognitivos típicos da pobreza (Martín-Baró, 1998; Blanco & Díaz, 2007; Ross, 

Mirowski & Cockerham, 1983 citados por Lacerda, 2014). 

 Por outro lado, em abordagens críticas, como nos trabalhos da psicologia social 

latino-americana, Martín-Baró afirma que o fatalismo constitui-se como um ―conjunto de 

afetos, ideias e comportamentos que sustenta e reforça uma ordem social injusta‖ (Lacerda, 

2014). Sendo assim, o sujeito se relaciona consigo próprio e com os fatos de sua existência, 

através do processo psíquico de internalização das relações de poder desiguais. Paulo Freire, 

grande autor e educador brasileiro, também contribui em tal discussão, apontando que ―o 

fatalismo paralisa o homem diante da história e o faz renunciar à capacidade de pensar, de 

escolher, de decidir, de projetar e de sonhar‖ (Guzzo & Lacerda Jr. 2007, p. 233). 
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Cita-se também Pichon-Rivière (1998), autor argentino, psicanalista de grupos, com 

grande importância para a constituição de uma psicologia social voltada para a transformação 

(Hur, Alencar & Almeida 2012; Palla, 2017). O mesmo aponta que a paralisia em certos 

comportamentos estereotipados, que está sendo aqui nomeada como fatalismo, dificulta a 

aprendizagem e a comunicação, é um obstáculo para a mudança e advém, dentre outras 

coisas, de ansiedades básicas, ―o medo da perda (ansiedade depressiva) das estruturas 

existentes e o medo do ataque (ansiedade paranoide) na nova situação‖ (p. 169), o que instala 

a resistência à mudança.  

Jose Bleger (2007), outro importante psicanalista de grupos, afirma que a 

―aprendizagem é a modificação mais ou menos estável de linhas de conduta, entendendo-se 

por conduta todas as modificações do ser humano, seja qual for a área em que apareçam‖ (p. 

68). Nesse sentido, considera-se que o fatalismo pode ser apontado enquanto paralisia em 

certos modos de conduta, no caso, àqueles ligados a criminalidade, o que produz a 

reincidência e obstaculiza o sujeito de buscar novas aprendizagens, e, por sua vez, 

possibilidades de mudança. 

Nas entrevistas investigadas, o fatalismo pode ser observado em explicações de cunho 

causal com atribuição das justificativas a fatores externos e/ou que, supostamente, não estão 

no controle dos reincidentes: Meu primeiro crime foi um 157 né, assalto a mão armada, e 

tenho reincidido pelo uso de droga. Às vezes a gente vai pra rua, tenta inserir na sociedade, 

arrumar um emprego, mas acaba envolvendo de novo com drogas, e pra sustentar o vício 

muitas vezes a gente chega a roubar. E como é que você chegou a cometer esse 157? Seu 

primeiro crime, o que aconteceu, o que aconteceu antes? 
18

Isso já tem 16 anos, foi em 2000. 

Então, também por uso de droga. E influenciado por companhia, más companhias e também 

pelo uso de drogas. Pra manter o vício tinha que roubar [...] Continuo a mesma pessoa, 

sempre envolvido com droga, e lutando pra poder parar. Aqui não tem um programa pra 

ajudar a gente a parar. Neste trecho Wiliam aponta que comete crimes como forma de 

sustentar o vício em drogas, o que é perpetuado pela dificuldade de inserção na sociedade, de 

conseguir emprego e também por não ter acesso a um tratamento para drogadição. Aponta 

ainda que a incidência criminal inicia em sua vida no contato com ―más‖ companhias. Há 

uma cadeia de processos que vai se formando por conta de outras pessoas, instituições e 

situações que não estão no controle dele próprio, se tais fatores não se alteram, significa que a 

reincidência se instala como realidade constante para o entrevistado.  

                                                           
18

 Os trechos em negrito são as perguntas da entrevistadora.  
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Para Wiliam, o aspecto mais explorado e que se apresenta como maior obstáculo para 

a mudança de vida é a dependência em drogas. No discurso do entrevistado, a relação entre 

uso de drogas, crime e reincidência, parece ser não somente causal, como simplista frente a 

toda a complexidade que envolve a vida do sujeito. O uso de drogas vem como explicação 

rápida, automática, confortável, que já é esperada e até compreensível. Contudo, o sujeito não 

amplia seu entendimento, possivelmente por estar acostumado e até condicionado a se 

justificar a partir da droga, porém, o que poderia estar por detrás de tal resposta? Que outros 

fatores são fundamentais neste processo? A justificativa da dependência química cumpre qual 

função na vida deste sujeito? 

Partindo destas reflexões, constata-se um comportamento de auto piedade frente à 

dependência e à própria vida, que certamente tem uma função defensiva ao proteger o sujeito 

de fazer contato com a sua realidade aparentemente bastante dura, mas também parece 

impedir que a encare de outras formas, em uma posição mais ativa. Sendo assim, esse 

funcionamento serve para evitar o contato com situações de sofrimento e/ou adoecimento, ao 

mesmo tempo em que impede o sujeito de realizar mudanças, é um mecanismo defensivo, que 

evita contato não só com o sofrimento, mas com a própria transformação, ou seja, mantém o 

sujeito em um lugar estático e enrijecido (Colosio & Fernandes, 2014).  

Considera-se que o papel de usuário de drogas não possui mutação, ou seja, o ―modelo 

de condutas correspondentes à posição dos indivíduos‖ (Pichon-Rivière, 1998, p.169) no 

mundo e nas interações que estabelece está estereotipado. Por isso, fixou o entrevistado em 

certa forma de sentir, pensar e agir que consolida a seguinte cadeia de causalidade para a 

reincidência: uso de drogas, crime, prisão, saída, uso de drogas, reincidência e prisão. 

Na entrevista de Douglas também é possível perceber explicações de cunho causal: Ai 

eu vi no crime de novo que...voltar pro crime porque já ninguém tava me apoiando, não tinha 

outro jeito de ganhar dinheiro pra me manter, ai eu falei, eu vou voltar, ai voltei, eu não tava 

conseguindo arrumar outro serviço porque eu não conhecia ninguém aqui em Goiânia, 

entendeu? Ai você foi fazer o quê? Ai eu fui roubar. Voltar para o crime se apresenta como 

consequência da condição fatalizada, subsidiada pela falta de apoio da família e dificuldade 

de levantar dinheiro de outra forma, assim como parece ser a única alternativa possível na 

vida do entrevistado, por isso, considerada inevitável. Ainda que ele aponte em outros 

momentos que deixou de realizar atos considerados delituosos e que atualmente está preso por 

um erro da unidade prisional, o crime apareceu como oportunidade e a prisão como escola 

onde foi possível aprender a ser bandido.  
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Tal entrevistado apresenta-se pouco resistente às oportunidades que teve no contato 

com a criminalidade, ao mesmo tempo em que se coloca em uma posição passiva e de 

aceitação das condições encontradas: Quando eu vim de volta pra cá, e ai eu comprei uma 

moto, e a moto era roubada, e eu não sabia, até ai, ai quando eu fui a primeira vez pra 

cadeia, ai acabou envolvendo no mundo do crime, porque, por causa disso. Eu não conhecia 

o crime antes... O que aconteceu na cadeia pra você ir pro mundo do crime, como você tá 

dizendo? Tipo assim, eu fui pagar uma coisa que eu comprei, sem saber que era roubada, 

certo?! Um 180, e ai lá apareceu as oportunidade, só aparece as oportunidade bonita, que 

você acha que é tudo de bom né, só que no final é...O que apareceu pra você? Apareceu 

negócio, pra fazer coisa errada, pra fazer roubar, pra fazer os trem errado, ai foi onde surgiu 

de acontecer de eu tornar a voltar de novo pra cadeia... 

Em outra entrevista, há uma situação similar: Então me fala com foi seu primeiro 

crime, o que aconteceu para você entrar? Foi por causa que eu comecei a usar droga, 

entendeu, e eu queria manter esse vício e a maneira que eu achei pra manter o vício foi 

roubando, e ai eu tava drogada, enfiava a cara na droga, começava a roubar sem parar e ai 

ia presa, envolvia com pessoas que, né, também do do crime também, ai a gente ia presa, 

saia, e achava que aquilo ali era fácil demais, diz Renata. O crime vai se constituindo ação 

naturalizada dentre as possibilidades de vida destes sujeitos, ou seja, torna-se difícil constituir 

um olhar crítico sobre a própria história, ou mesmo buscar estratégias de mudança, havendo 

assim, uma aceitação e resignação frente às ações criminosas.  

Pichon-Rivière (1998) aponta que pode haver duas atitudes frente à mudança, positiva 

ou negativa, no último caso se fala em resistência a mudança, que ocasiona comportamentos 

estereotipados, advindos de traços identitários constantes. Pode-se dizer que a reincidência se 

constitui enquanto um comportamento estereotipado, resistente a mudança, difícil de ser 

alterado e visto ainda como única possibilidade para àquele que comete crimes 

constantemente.  

Ao se retomar os medos inconscientes citados por Pichon-Rivière (1998), diz-se que 

os sujeitos se deparam com medo da perda e o do ataque, por isso se mantêm na situação de 

resistência a mudança e reincidem. Temem perder aquilo que já conquistaram com o crime, os 

caminhos já conhecidos para conseguir o necessário com a família e as agências do Estado, as 

alianças realizadas e o velho e conhecido percurso já trilhado tantas vezes entre a rua e a 

cadeia. Bem como temem pelo ataque, advindo do preconceito sofrido quando se é egresso do 

sistema prisional, por usar tornozeleiras eletrônicas ou ao apresentar a ficha de antecedentes 

criminais, da rejeição no acesso a espaços formais de convívio social ou de qualquer situação 
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que representa perigo quando tais sujeitos não se sentem instrumentalizados para enfrentá-las 

com repertório conhecido. Diante disso, constroem um discurso fatalista de dificuldade de 

abandonar o crime, mas que tem por detrás toda uma gama de processos defensivos.  

É importante ressaltar que a reincidência, enquanto comportamento estereotipado atua 

como apoio psíquico (Kaës, 1991) para os entrevistados ao regular ansiedades no 

enfrentamento da realidade. Parece contraditório, mas a reincidência mantém os sujeitos em 

situações conhecidas, seja por acreditarem que não conseguem agir de outra forma, ou que 

não há outros meios de composição da vida. A reincidência dá um lugar para o sujeito, 

daquele que comete crimes e sempre vai preso, não vai ser ajudado pela família, nem pelo 

Estado, e que, desta forma, continua a cometer crimes para manter sua existência. Nesse 

sentido, Ferreira (2011) afirma que os reincidentes se percebem como pessoas que apenas 

sabem ―matar, roubar, furtar, prostituir etc. Então, se a sociedade não fornece oportunidades, 

essas serão as práticas que irão adotar. Não se percebem como pessoas que jamais tiveram 

oportunidade de fazer outra coisa, de aprender outra coisa, de seguir uma trajetória diferente.‖ 

(p.616). 

Percebe-se, nesse sentido, que há conformação com a situação vivenciada 

acompanhada de sentimentos de resignação (Martín-Baró, 1998): [...] Aí você acha que esse 

ai, cadeia não faz nem diferença? Não, não, não, não faz. E pra você? Pra mim a diferença 

que faz é que eu não tô lá na rua, pra dar trabalho pra minha família. Minha família tem paz 

enquanto eu tô preso, que não tô lá fora, eles pensam assim, tá preso ele tá seguro. E você 

acha isso? De certa forma eu acho. Por quê? De certa forma, porque como usuário de droga 

na rua é muito perigoso. E aqui na cadeia? Também, mas é menos. É menos porque se ele 

não tem dinheiro não tem como ele roubar. Na cadeia não tem como roubar. Mesmo pelo 

fato de Wiliam estar preso em uma unidade prisional extremamente precarizada, que conta 

com mau cheiro, superlotação, esgoto a céu aberto e violência, o entrevistado aponta ser 

melhor do que estar solto e dando trabalho para a família, mostra-se conformado com a 

situação, bem como resignado, e sem menção de grande insatisfação pelo que está vivendo.  

Outro mecanismo que pode ser observado ao longo de tal entrevista é o de 

desresponsabilização, fomentado pela ideia de que a própria ação não pode mudar o destino 

(Martin-Baró, 1998): O Estado poderia custear um tratamento, ter o lugar separado para o 

usuário de droga, que se declara usuário de droga, dependente de droga, dependente 

comprovado. Porque eu tenho a comprovação. Sou usuário de droga, acho que nos meus 

depoimentos toda vida foi esse o motivo de eu ter ido roubar, entendeu?! Acho que em todos 

os meus processos tem lá, porque que eu roubei? Pra manter meu vicio [...] Do que que você 
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sente mais falta na rua? Na rua? Olha pra falar a verdade é de tá num lugar afastado da 

droga né, porque se eu não ver ninguém usando eu não uso, não tenho vontade. Mas se eu 

ver alguém usando a droga...  

Wiliam afirma que a saída para deixar o crime está no tratamento de sua dependência, 

ele se vê enquanto ―dependente comprovado‖, nesse sentido, individualiza a problemática da 

criminalidade, ao dizer que é fomentada por seu vício. Ao mesmo tempo em que joga a 

responsabilidade para o Estado, que deveria custear tal tratamento ou para a sua família que já 

custeou em outro momento.  Sendo assim, segundo Wiliam, uma saída para a criminalidade 

seria a correção de si mesmo, porém, não é algo que dependa dele próprio. 

Do mesmo modo, Tatiane afirma que foi julgada de forma errônea, mas não revelou ao 

juiz quem havia de fato cometido o crime pelo qual estava sendo acusada e, por isso foi presa 

injustamente. Ela justifica que não queria chegar à prisão sendo vista como a cagueta, isso, 

contudo, lhe proporcionou uma longa condenação: Eu não fui mulher de falar quem foi que 

roubou, porque eu sabia, mas também não fui mulher de falar assim tipo, fui eu, porque não 

fui eu, eu fiquei calada na minha, só falando que não fui eu. Então por isso que eu fui 

condenada e outra também, cagueta também num tem, tipo eu não queria ter procedê 

entendeu, em cadeia, mas cagueta não tem procedê em cadeia. Mesmo assim se eu fosse ficar 

presa olha que vergonha que eu ia passar, todo mundo olhar... aquela lá oh, não pode 

confiar nela não...  

Neste caso, ser condenada não dependia exclusivamente de uma ação da entrevistada, 

mas também de todo o sistema policial e jurídico envolvido. Contudo, ela escolheu ficar 

calada, não reagindo naquele momento a um julgamento inadequado e se 

desresponsabilizando por seu próprio destino. Tal conduta possivelmente foi fomentada pela 

fantasia de que era melhor ser presa injustamente do que revelar quem de fato cometeu o 

crime e ser considerada a cagueta. Ainda assim, ela aponta que foi injustiçada e coloca a 

responsabilidade exclusivamente no juiz por sua condenação.  

Junto a isso, Tatiane apresenta intensa carga afetiva, permeada de tristeza, vontade de 

se matar, sofrimento por saudade da família e pela impossibilidade de receber visita: Eu não 

queria té nesse lugar. E sei lá, eu acho que eu não to muito bem da cabeça, não durmo 

direito, não como direito. Depois que eu vim pra cá eu só acordo com uma voz chamando o 

nome da minha muié [...] Eu não sei porque ta acontecendo essas coisas comigo, esses 

problema, cabeça ta a mil, de vez em quando vem a vontade de matar, sei lá, acabar com 

tudo logo de uma vez, já que eu não dou felicidade nem pra minha mãe nem pros meus filho 

então é melhor acabar com a vida, sei lá. Por vezes, ao longo da narrativa, esse discurso 
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constituído por afetos negativos coloca Tatiane em posição vitimizada e mais uma vez a 

paralisa frente à responsabilização por seu próprio destino.  

Outro comportamento que pode caracterizar o fatalismo é a falta de planejamento do 

futuro, acompanhado pela ideia de um Deus distante e todo poderoso que decide o destino de 

cada pessoa (Martín-Baró, 1998). Em diversas entrevistas pode ser percebida a relação com 

um ser superior ou uma instituição religiosa capazes de mudar a vida e cessar as situações de 

criminalidade:  

Mas eu não tô mais mexendo com isso, eu to trabalhando, eu tenho um caminhão de 

frete, trabalho com frete, entendeu?! Graças a Deus eu encerrei a carreira, porque é sem 

futuro [...] não sei se quando eu sair vou ter essa oportunidade na mesma empresa, mas se 

não Deus vai abrir as portas em outra pra mim continuar...afirma Douglas. 

Esse ano que eu fiz um propósito com Deus e Deus mudou um pouco da minha vida 

[...] Eu vim pra cá. Mas aqui é, eu sei que Deus quer mudar minha cabeça ou talvez sei lá, 

não sei [...] eu prometi a Deus que eu nunca mais ia por algemas no meu braço e quando eu 

vim pra cá, a dona agente me algemou e eu chorava e falava Deus eu prometi pro senhor que 

eu nunca mais ia ser presa por eu ter feito alguma coisa né, mas eu fui só na distribuidora 

comprar um cigarro e fui presa que eu tava foragida...aponta Tatiane. 

A figura de Deus ou de uma instituição religiosa vem como apoio psíquico seja para 

cessar o uso de drogas, deixar de cometer crimes e de reincidir, mudar de vida e também 

como alento para suavizar a vivência institucional. Contudo, se o foco para mudança ou 

transformação depende da vontade ou força que vem do outro, percebe-se a constituição de 

comodismo nos entrevistados, e mesmo de passividade, incapacidade, assim como falta de 

controle sobre a própria vida e as escolhas. Pode-se dizer que os reincidentes colocam-se em 

situação desfavorável, pois, se o outro não quiser ou não permitir a mudança, os mesmos 

continuaram nos ciclo crime-prisão-liberdade-crime (Ferreira, 2011).   

Qual a função psíquica cumprida pela figura de um superior que olha por todos 

independente dos atos? Quando se considera que os reincidentes apresentam sentimentos de 

rejeição e derrota, faz sentido buscar alento em um ser superior, que poderá ajudar e apoiar. 

Tais sentimentos ligados à falta de apoio estatal para o tratamento da drogadição, abandono 

familiar, não recebimento de visita na prisão, avaliações equivocadas do judiciário, 

dificuldade de conseguir emprego, assolam os entrevistados e possivelmente os fazem buscar 

apoio no sobrenatural. Diante disso, há um planejamento de futuro precarizado, seja por 

tentativas anteriores frustradas, por não acreditarem que a própria ação possa alterar a 
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realidade, pela falta de perspectivas reais de apoio a uma vida diferente ou até por não haver 

desejo em fazer diferente.  

Constata-se nas narrativas que o discurso do fatalismo possui implicações psíquicas 

importantes, que à primeira vista parecem contraditórias, pois proporcionam certo conforto e 

ganhos individuais, mesmo mantendo os sujeitos em situações de envolvimento com o crime, 

a violência e a prisão. O fatalismo, contudo, impede a composição de novos modos de vida, 

ao mesmo tempo em que mantêm os sujeitos em situação de reincidência, ao esperarem pela 

família, pelo Estado ou por deus, que a mudança venha. Considerando que na situação de 

entrevista estavam diante de uma pessoa que os investigava, parece pertinente tentar agradar 

ou sensibilizar, no intuito de que os discursos fossem avaliados de forma positiva. Quer dizer 

que o discurso fatalista conforta à medida que não responsabiliza o sujeito por suas escolhas, 

mas o mantém passivo e o desocupa da problemática da reincidência.  

 

 

3.3 Discurso da vingança  

 

Cada detento uma mãe, uma crença. 

Cada crime uma sentença. 

Cada sentença um motivo, uma história de 

lágrima, sangue, vidas e glórias, abandono, 

miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, 

ação do tempo.  

Misture bem essa química. Pronto: eis um novo 

detento (Racionais Mc‘s, 1997). 

 

Neste tópico, a reincidência será analisada enquanto vingança. Motivada por afetos de 

revolta frente a situações consideradas injustas. Na fala de alguns reincidentes, há a 

construção de enunciados que revelam o quanto a família, o poder judiciário, a instituição 

prisional e a própria sociedade não têm respondido de acordo com necessidades tais como 

apoio, proteção e julgamento adequado. O que gera sentimentos de revolta, constituindo o 

crime enquanto vingança frente às frustrações vividas. Os detentos posicionam-se a partir de 

afetos de agressividade e violência, com uma indignação frente à vida tendo na criminalidade 

uma possível forma de vazão.  

Com relação aos blocos de interesse (primeiro crime, convívio institucional, recepção 

familiar e social e reincidência), compreende-se que nesta formação discursiva o primeiro 

crime constitui oportunidade de levantar dinheiro e com o tempo se constitui resposta para 
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problemáticas não resolvidas. O convívio institucional é negativado diante de situações 

conflituosas, como no caso de desentendimentos com outros detentos. A recepção familiar e 

social ao egresso do sistema, não acontece de forma favorável, sendo a falta desse apoio e o 

descrédito vivido, o que desperta sentimento de revolta. A reincidência, desta forma, se 

constrói como vingança do que é avaliado pelos sujeitos como abandono, injustiça ou falta de 

oportunidade.  

Diferente da categoria anterior, em que também há apoio social e familiar insuficiente, 

o que gera estereotipia no comportamento criminoso por incapacidade de composição de 

novos modos de vida, nesta o reincidente age, faz algo para sanar o que está incomodando, no 

limite, a consequência de tais atitudes é a mesma, a manutenção dos ciclos de criminalidade.  

Sobre a vingança, ao longo deste trabalho, explorou-se sua relação com a 

criminalidade desde o diagrama da soberania (capítulo 1). Ao contrário do que será trabalhado 

nesta categoria, no diagrama citado, a punição se estabelecia como vingança do soberano 

sobre aqueles que descumpriam as leis. O poder do soberano se fazia valer a partir de regras e 

obrigações construídas como laços pessoais, que quando rompidos eram avaliados como 

ofensa e necessitavam de vingança (Foucault, 1979). No capítulo 2, acerca do discurso da 

institucionalização, discutiu-se a reincidência enquanto forma de vingança diante de privações 

e punições, Malvasi (2011) afirma que os egressos do sistema prisional cometem novos 

crimes vingando-se da sociedade e do Estado, pelas intensas privações, mazelas e 

humilhações vivenciadas durante o período em que estiveram na prisão. Neste capítulo, a 

vingança é pensada na relação do egresso com a família, o judiciário, a instituição prisional e 

a sociedade.   

A reincidência enquanto vingança, mobilizada por afetos de revolta e agressividade, 

pode se formar através de uma indignação com certas situações vivenciadas e também por 

frustrações de expectativas. Pichon-Rivière (1982;1998) afirma que a comunicação é 

estabelecida quando no interjogo de papéis e expectativas de uma relação, os envolvidos 

concordam e assumem necessidades um do outro. Por exemplo, os reincidentes esperam que 

os familiares apoiem no processo de reinserção social, ou que o judiciário julgue a seu favor, 

entretanto, os fatos não se desenvolvem exatamente de acordo com tais necessidades e 

expectativas. Nesse sentido, a vingança vem de uma comunicação falha, com efeito frustrante 

no reincidente, que não tem expectativas correspondidas e recorre ao crime como medida 

resolutiva de suas ansiedades.  

Em algumas das entrevistas realizadas, os familiares são elemento constitutivo do 

discurso da vingança, gerado por algum desentendimento, briga, dificuldade de 
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relacionamento e comunicação. Como exposto acima, os reincidentes têm uma expectativa de 

que encontrarão apoio familiar ao saírem da prisão, mesmo diante do longo histórico de 

encarceramento e de promessas de mudanças não cumpridas. Com o passar do tempo, a 

família passa a não responder de acordo com o esperado: No começo né, eles me davam total 

apoio, as duas primeiras vezes que eu fui preso ainda tinha minha família. E depois já não 

quiseram mais vir me visitar, até a cobal eles não me mandam mais. Então no primeiro 

momento eles aceitaram? Eles aceitaram assim, me apoiaram porque pensaram que era um 

deslize né, e depois viu que eu continuei né, a praticar, aí...[...] A família já abandonou, então 

eu acho que pelo tempo já que a gente vem dando trabalho pra família, a família não quer 

mais, fala de Wiliam. E a minha mulher essa, essa que é lá de Minas Gerais, que essa daí 

veio pra...ela falou se você não parar com isso ai, porque se não, não tem como não, diz 

Arlindo sobre a esposa reprovar o envolvimento com o crime.  

No caso de Douglas, que algumas vezes se posiciona através do fatalismo, é marcante 

o discurso da vingança formado a partir de conflitos familiares. Ao falar sobre a recepção 

social e familiar, ele relata que: Minha família, a maioria virou as costas pra mim, teve uns 

que apoiou, e depois virou as costas pra mim, entendeu? Ai fiquei sozinho no mundo. A 

reincidência se apresenta, entre outras coisas, pela família que ―vira as costas‖, não dá apoio 

ou com quem ele tem desentendimentos.  

Em outro trecho o mesmo entrevistado afirma: Quando você saiu o que foi fazer? 

Quando eu saí fui trabalhar eu uma marcenaria, ai pagando o semiaberto aqui, ai eu discuti 

mais meu irmão, meu irmão foi e ligou aqui e disse que eu não tava mais trabalhando lá, e eu 

tava trabalhando certinho, ai eu fui e revoltei de novo, pô eu tô trabalhando certinho, meu 

irmão vai e faz um negócio desse, ai eu revoltei, e voltei de novo pro mundo do crime. 

Diferente da condição de passividade revelada em outros momentos da entrevista, neste o 

crime é colocado enquanto uma escolha, ainda que seja de reação frente à atitude do irmão. 

Interessante notar a contradição existente neste trecho, pois Douglas aponta que estava 

trabalhando de uma maneira que considera correta, mas, ao se desentender com o irmão, deixa 

o trabalho ―certinho‖ e volta a cometer crimes. Ou seja, acaba por fazer o que o irmão 

denunciou, dando razão ao mesmo. Nesse contexto, Douglas não resolve seus conflitos 

familiares e ainda se complica judicialmente. Revolta-se com a família e comete crimes, qual 

lógica existente em tal relação? 

Retoma-se o conceito de papel de Pichon-Rivière (1998) a fim de compreender essa 

situação. O papel se configura enquanto modelo de condutas correspondentes à posição que 

os sujeitos ocupam nos grupos. Nesse sentido, questiona-se: qual posição Douglas ocupa 
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nesta dinâmica familiar? Quando ele se desentende com o irmão, a atitude resolutiva deste é 

entrar em contato com a unidade prisional, ou seja, não consegue resolver a problemática 

pessoal e a lança para outra instância. Sendo assim, o irmão age no sentido de que Douglas 

fique longe, diante de um desentendimento, não só tira a oportunidade de emprego, como 

contribui para que haja novo encarceramento. Ou seja, de certa forma contribui para que o 

entrevistado continue a recorrer à criminalidade. Neste contexto, como o próprio Douglas se 

vê diante da família? Um grupo de pessoas com os quais tem dificuldade de se relacionar e 

das quais precisa se vingar através do crime?  

O que acontece com uma pessoa em um grupo comunica algo do conjunto. Por 

exemplo, quando se quer a exclusão de alguém do grupo devemos pensar sobre 

o que o grupo está comunicando nesse momento. Uma hipótese corrente é a de 

que haja uma dificuldade do grupo inteiro de lidar com algum aspecto que 

aquela pessoa mobiliza; poderíamos também pensar que haja aí uma fantasia de 

que o grupo possa ser purificado através da expulsão de um membro, entre 

outras tantas possibilidades (Castanho, 2012, p. 51). 

 

Douglas certamente é porta-voz (Pichon-Rivière, 1998) desta dinâmica familiar, 

denunciando conflitos de interesse, opiniões contrárias, de que forma os vínculos são 

estabelecidos, as fantasias. Bem como ele acaba tornando-se ―‗depositário‘ de todas as 

patologias e ansiedades do grupo familiar, as quais são as ―depositantes‖. E o que depositam, 

ou o ―depositado‖, são justamente essas ansiedades‖ (Berstein, 1986, p.109). Douglas é 

depositário dos aspectos negativos ou atemorizantes da família, por cometer crimes, ―fazer 

coisa errada‖, como ele mesmo afirma. Desta forma, é colocado no papel de bode expiatório, 

ao receber e assumir problemáticas não resolvidas pela família e ao mesmo tempo denunciar 

através de seus atos que a ordem estabelecida não está tão bem quanto parece. Por fim, é 

possível observar o fenômeno da segregação do grupo familiar, demonstrado principalmente 

na atitude do irmão de Douglas, em que a família age visando seu afastamento, por tudo que 

foi acima citado.  

Nesse mesmo sentido, Renata aponta que a reincidência aconteceu em seu percurso, 

motivada pelo uso de drogas e também por um sentimento de revolta que sentiu pelo ex-

companheiro. Por que você voltou pro crime? Quando eu sai da cadeia a última vez foi 11 

mês presa, ai eu sai pensei que nunca mais ia mexer com crime nem nada, fui pra Catalão 

morar com a minha mãe, ai cheguei lá em Catalão, passou...eu fiquei de guerra com meu ex 

marido né, por causa do meu filho, meu bebezinho, queria tomar de mim, e eu fiquei 

revoltada, voltei a usar droga e ai comecei a roubar de novo, comecei a traficar no 12 mesmo 

assim, pensei que não ia dar nada e armaram um laço lá pra mim e a polícia me pegou. 
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Revoltada? É eu tava, eu tava, tinha acabado de perder minha mãe comecei a roubar demais, 

ai fiquei foragida porque eu não podia vim aqui em Goiânia pra resolver minha situação. 

Fiquei foragida, eu fiquei 6 anos foragida. Foi quando a polícia me pegou, ai eu fui 

condenada a 5 anos e 6 meses e fui regredida nesses 5 anos e 6 meses. Por isso que eu tive 

essa reincidência. Você falou de revoltada. Porque que revoltou e voltou a cometer crime? 

Revoltou com quem? Com a situação que eu tava com o pai do meu filho, eu tive que ir 

embora daqui. A senhora entendeu, eu tive que ir embora daqui pra mim poder é, não 

morrer, pra mim ver meus filhos crescer, ai pra mim não morrer e não matar eu preferi ir 

embora, a senhora entendeu. Foi aonde eu cheguei lá em Catalão, comecei a usar droga de 

novo, mas tava com muita raiva dele e eu era dependente química né, foi aonde que tudo 

começou outra vez, mas eu acho que agora acabou, chega né, que agora já tem 4 anos, eu 

nunca tinha ficado presa um tanto de tempo desse. 

Percebe-se a presença de afetos de raiva, agressividade e violência na fala de Renata. 

Ela deposita (Pichon-Rivière, 1982) tais afetos no ex-companheiro, sendo que esses a 

motivam a usar drogas e cometer crimes. Contudo, não se apresenta vitimizada, como o 

entrevistado Wiliam, ao tratar sobre a relação entre drogas e crimes, não fala sobre a 

necessidade de ajuda, mas sim de estar afetada por uma situação e encontrar no crime um 

meio de resolução. Nesse contexto, ao mesmo tempo em que deposita tais afetos negativos, é 

depositária dos mesmos: Minha família não gosta muito né? Portanto ela quase nem vem me 

ver, porque eles não gosta de mim no mundo do crime, eles gosta de mim porque eu sei que 

eles me ama, porque eles gosta de mim, eles não gosta de mim no crime, por isso que eles 

afastou de mim, porque eles cansaram, minha família cansou, cansou de portas de cadeia. 

Minha filha tem 24 anos, tem um nenezinho, eu nem vi a gravidez dela né, meu filho é 

revoltado comigo, de 20 anos, ele nem quais fala comigo porque ele não gosta de ver eu 

nessa situação que eu tô, mas eu não cobro muito deles não, então aqui a gente perde muita 

coisa, o crime não vale a pena... 

Isso demonstra que nas relações os ―papéis não são estereotipados, mas sim, 

funcionais e rotativos‖ (Pichon-Rivière, 1998, p. 175). Ao mesmo tempo em que Renata 

deposita aspectos negativos no ex-companheiro, os recebe de seus familiares, desta forma 

essa adjudicação e assunção de papéis é dinâmica, todos estão ativos no processo, seja 

depositando expectativas, necessidades e fantasias ou as recebendo. O ex-companheiro ficou 

―em guerra‖ com Renata, e não proporcionou a paz que ela precisava pra retomar a vida longe 

do crime. Ela, por sua vez, não respondeu as expectativas dos filhos e acabou ficando afastada 
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dos mesmos. Todas essas relações, além de outros fatores, como os institucionais e jurídicos, 

contribuíram para seu processo de reincidência observado através do discurso da vingança.   

Além da família, o judiciário faz parte do discurso de vingança que mobiliza práticas 

criminosas nos entrevistados. A figura estatal, representada pelo juiz, é depositária de 

angústias relacionadas ao mal-estar causado por longos períodos de aprisionamento 

considerados injustos (Hur, 2010). O caso mais emblemático é o de Tatiane, que afirma que 

foi julgada de forma errônea tendo em vista que não cometeu o crime pelo qual foi 

condenada. Assim como Douglas, ela oscila em seu posicionamento, ora com comportamento 

fatalizado, ora a partir de uma posição de revolta e vingança. Sendo assim, assume papéis 

diferentes em cada posicionamento. A partir do fatalismo, se vitimiza e não se responsabiliza 

por sua vida, já quando atualiza afetos de revolta coloca no crime possibilidade de vingança. 

[...] Então tipo, não tinha como eu ser condenada por aquele crime e eu fui condenada 10 

anos 6 meses e 21 dias. Então tipo, foi uma injustiça comigo, porque eu não fiz. De coração 

eu não fiz, ai quando eu saí, ai sim, ai eu fiz, e quando eu fui presa ainda assumi pro juiz, 

falei assim: não fui eu mesmo que fiz. Porque tipo eu fui presa inocentemente e ele falou 

assim: inocentemente? Não o senhor pode ler no processo. É porque eu usava droga, eu era 

usuária química, hoje eu não sou mais, e ainda fui condenada a 10 anos 6 meses e 21 dias. 

Eu acho que isso foi uma injustiça comigo. Porque tipo, eu não cometi o crime entendeu? Eu 

não participei de nenhum assalto, nunca tinha pegado numa arma, nunca tinha feito nada, aí 

agora dessa vez era pra sair o 155, saiu o 157, eu peguei um carro e saí roubando mais um 

menino, mas não tinha arma nenhuma, entendeu? [...] Aí quando eu saí da cadeia, que eu 

fiquei 1 ano e 11 mês eu saí revoltada, aí eu saí assaltando, roubando, fazendo o que não 

devia, aí eu fui presa de novo. 

Há ainda nas falas de Arlindo e Douglas trechos onde a justiça e também a polícia ou a 

instituição prisional são citadas por realizar ações ou julgamento errôneo. Só que eles abusou 

um pouco também esses policial que foi lá em casa, eu falei até pro promotor, que não tinha 

mandato de prisão, eu não tava foragido, tava pagando na casa do albergado, fala de 

Arlindo. Em outro trecho Douglas afirma: Agora mesmo voltei de fuga, eu tava pagando 

certinho ai, e eles fizeram bagunça nos papel aqui, e mandou o papel pra juíza que eu não 

tava dormindo aqui, e eu tava, ai eu fui na audiência áudio monitória, pensei que era pra 

pegar um benefício, chegou lá a juíza falou que eu tava foragido desde o mês 3 e eu não tava, 

eu tava pagando certinho, ai foi o caso de eu voltar de novo agora. 

Entende-se que a revolta relacionada a julgamentos inadequados tem ligação com a 

vivência institucional que é encarada de forma negativa. Ou seja, há um mal-estar ocasionado 
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por sofrimento e angústia oriundos da realidade do encarceramento, principalmente na fala 

das mulheres entrevistadas. Contudo, o crime mais uma vez se coloca como vingança do 

judiciário, da polícia e do próprio sistema prisional, o que contraditoriamente pode levar a um 

retorno a mesma situação:  

É porque na cadeia é muito difícil, é muito difícil você ficar na cadeia, você não tem 

um apoio, é...assim uma pessoa, um psicólogo para ajudar a pessoa pra poder tirar a pessoa 

dessa vida, porque as vezes a pessoa se tiver uma conversa sadia, se tiver uma oportunidade 

de trabalho também na rua as vezes a pessoa sai e muda [...] No meu caso eu voltei as vezes, 

porque eu não tavo bem ciente do que poderia acontecer, ai quando eu fui passei três anos no 

CEPAIGO, entendeu, vi coisas muito feia lá...fala de Doulgas. 

Mas é um lugar muito difícil, tem coisas que a gente passa que não pode tá falando. 

Não pode ta expressando, mas é um submundo que... obscuro que as vezes você procura uma 

saída e não encontra. A não ser conversar com Deus. [...] Como que você acha que é viver 

aqui? Ruim. Muuuito ruim (risos) assim, ruim porque, porque, não pode andar, não pode ver 

filho todo dia. Não pode acordar cedo e fazer pão de queijo. Que é tudo difícil. Mas as outras 

coisas agente vai passando o dia. Os dias e noites. Com a peleja né, que tudo na nossa vida é 

pelejar. Nada é fácil. E qual é a sensação que você tem quando você volta pra cá? Ruim. 

Muito triste. Demora muitos dias pra cair a ficha. Que tá aqui de novo. Fala de Rosimeire.   

Há por fim, afetos de revolta direcionados à sociedade, que não acolhe os ex-

presidiários, não oferece oportunidades, principalmente com relação ao trabalho, e ainda não 

deposita confiança nos mesmos: Às vezes acontece da pessoa não ter oportunidade, mas a 

pessoa tem que lutar, lutar, lutar e mesmo se você não tá tendo, sem nenhum problema na 

justiça, você não tá tendo oportunidade, você imagina depois que você tem um problema na 

justiça, fica muito pior, porque ai o preconceito é muito grande, diz Douglas.  

Rapaz, ninguém dá emprego pra gente. Ninguém dá emprego, ninguém confia é um, é 

uma desconfiança lascada, ninguém dá tipo uma, uma oportunidade pra gente mostrar que a 

gente é uma pessoa diferente, que a gente quer ser uma pessoa diferente, afirma Tatiane.  

Porque eles não pega. É por isso que muitas pessoas se torna sabia, a vender droga. 

Começa a passar por dificuldade dentro de casa, aí você não encontra uma pessoa que te dá 

uma oportunidade e muita das vezes não sabe fazer nada, não tem um curso, não tem uma 

profissão, não sabe fazer nada. Trabalhar de que, de doméstica. Aí cê sai de porta em porta 

batendo, caçando emprego, aí tá. Você trabalha dois dias quando pensa que não, você não 

vai viver escondendo as coisas das pessoas. Porque eu não gosto de esconder nada de 

ninguém. Porque as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Ai você começa a 
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conversar sobre sua vida, contar, na hora que cê fala sou ex-presidiária. Ah, vai embora. 

(risos). Não quero, diz Rosimeire.  

Em tais trechos a relação com a sociedade aparece principalmente através do trabalho. 

Nota-se que a dificuldade de conseguir emprego relaciona-se com o preconceito, a 

desconfiança e também a falta de qualificação dos egressos do sistema prisional. Tais 

elementos foram amplamente discutidos no capítulo 2, no discurso da exclusão social, em que 

se percebeu que o os egressos esbarram em diversas dificuldades, que estavam presentes antes 

do cárcere e são intensificadas quando se passa por ele. Dificuldades essa relacionadas com o 

acesso a políticas públicas, pobreza, formação acadêmica insuficiente e a falta de apoio no 

processo de desinstitucionalização, o que tende a intensificar a situação já precarizada 

anteriormente. Todo esse processo, por sua vez, mobiliza o discurso da vingança, pois atualiza 

um lugar da exclusão e de frustração, momento em que o retorno ao crime se constrói como 

grande possibilidade.    

A partir do que foi exposto, reflete-se que o criminoso reincidente não consegue 

inserir-se formalmente à sociedade. Já que não se ajusta às regras socialmente construídas, 

tais como ter emprego de carteira assinada, pagar impostos, ser honesto, submisso, enfim, não 

é o utópico ―cidadão de bem‖, que assume subjetividade normalizada, com valoração político-

moral estabelecida (Bicalho et al., 2009). O reincidente não está habilitado para a composição 

de certos espaços, no âmbito social, isso gera exclusão, no âmbito individual, pode gerar 

angústia, insatisfação, insegurança e também revolta que mobiliza vingança. Considera-se a 

lógica atuante ser a seguinte: há normas a serem cumpridas, que são socialmente e 

moralmente exigidas, contudo, não há possibilidade de cumprimento, isso gera afetos de 

frustração, desejo por vingança e o crime se configura importante meio de vazão para tudo 

isso.  

Ao cometer práticas criminosas reiteradamente, o reincidente nega e perturba as 

ordenações sociais, recusa-se a um certo tipo de normatização, ainda que possa ser submetido 

a outras. Nesse sentido, afirma-se que o reincidente nega e perturba a ordem, sabotando, no 

sentido pichoniano, as normas estabelecidas, tais como ―frequentar a escola, ter bom convívio 

com a comunidade, trabalhar, participar de projetos sociais‖ (Bicalho et al., 2009, p.25). 

Pichon-Rivière (1998) afirma que o sabotador é o líder da resistência, desta forma, aponta-se 

que reincidente resiste em adequar-se. Conforme exposto na categoria anterior, a resistência à 

mudança é motivada por medo de perder uma situação anterior ―e de um tipo de vínculo com 

o mundo construído nela‖ (Castanho, 2012, p. 55) ou do contato com uma situação 

psiquicamente nova do qual o sujeito não se sente preparado. Em situações grupais, o 
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sabotador resiste à mudança, por se encontrar em um estado de maior regressão, ele atua 

impedindo a entrada na tarefa proposta, que seria a elaboração dos medos básicos, da perda ou 

do ataque (Berstein, 1986), por isso é definido como o líder da resistência.  

Desta forma, através da vingança, ou seja, dando continuidade a práticas criminosas, o 

reincidente é um sabotador do pacto social, pois não cumpre o que é pactuado. Ao mesmo 

tempo, no contexto da instituição prisional, sabota sua tarefa explícita que é reprovar e 

prevenir ações criminosas e promover integração social dos condenados (Brasil, 1984). No 

âmbito da família, não atende expectativas de ser um bom membro. É, portanto, ―reprovado‖ 

em todas essas instâncias, e segue sua vida sabotando para que não funcionem conforme o 

esperado. Há uma fratura generalizada do reincidente com sua família, com a sociedade, com 

a vida formalmente estabelecida. Sendo assim, a forma de ligação encontrada passa a ser o 

crime, a violência, a reincidência. O reincidente é sabotador do social, pois resiste em cumprir 

o que é estabelecido, ao mesmo tempo em que se mantém no crime como forma de vingança 

pelas consequências deste descumprimento, que lhe é imposto, mas não é possível de ser 

alcançado. Por condições materiais, condições psíquicas, por ter fluxos de existência que são 

permeados e permitidos somente através do crime.  

 

 

3.4 Discurso da institucionalização
19

 

 

Aqui é meu mundo, aqui é minha terra, aqui é o 

meu lugar, pelo menos por enquanto, é aqui que 

eu tenho que viver, é aqui que eu sei lidar com 

tudo que eu aprendi até hoje no mundo do crime, 

é aqui que eu sei ter voz de comando, eu sei ouvir 

e eu sei dar ordens também [...] cada qual no seu 

lugar, aqui é o meu lugar. Leonardo Pareja 

(Faria, 1996).  

 

Na presente categoria, pretende-se expor um discurso que enuncia a prisão como lugar 

comum, conhecido, onde é possível dominar o funcionamento, a dinâmica, a rotina e as 

normas como um todo. Neste discurso, a instituição e o crime se entrelaçam e constituem a 

vida do reincidente, não pela estereotipia do fatalismo frente à vida ou através da revolta que 

gera vingança, mas por meio do processo de adaptação à prisão que passa a não mais inibir o 

                                                           
19

 Esta categoria recebe o mesmo nome do discurso trabalhado no capítulo 2. Na ocasião a exposição 

foi feita a partir da metodologia de revisão bibliográfica, ou seja, de conteúdos encontrados na literatura sobre o 

tema, aqui, por sua vez, a institucionalização, será trabalhada a partir da fala dos sujeitos entrevistados.   
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crime, sendo, com o tempo, parte constituinte das subjetividades dos sujeitos encarcerados. 

Constrói-se, desta forma, como local que em que o preso envelhece, por isso, deixa de ser 

novo ou penoso e torna-se componente marcante e até indispensável na trajetória de vida.  

Varela (2009) aponta as instituições prisionais como: 

Microambientes sociais regidos por um código de leis de tradição oral, 

complexas a ponto de prever todos os acontecimentos imagináveis sem 

necessidade de haver uma linha sequer por escrito. O novato é antes de tudo um 

ingênuo nesse universo em que a interpretação acurada dos fatos exige o olhar 

cauteloso de homens calejados (p. 15). 

 

Nesse sentido, a reincidência nesta categoria é tratada sob a ótica de homens e 

mulheres calejadas, não somente pelo tempo, mas pela intensidade das experiências vividas 

no sistema prisional. Ou seja, de pessoas que passam a conhecer profundamente a instituição, 

lugar que produzem e também são efeito de sua produção. Nessa produção cria-se um lugar 

acolhedor e continente que deixa de inibir o crime e pode contribuir com a reincidência.  

Sendo assim, com os repetidos encarceramentos, os sujeitos se tornam conhecedores 

profundos do funcionamento das instituições prisionais e também das policias e jurídicas, são 

também figuras conhecidas, o que lhes permite saber como agir e falar segundo o que 

esperam os agentes prisionais, policiais, juízes, ter conhecimento das normas e sansões e 

conseguir lidar com toda essa realidade (Adorno, 1991).  

Tais sujeitos conhecem também a massa carcerária, os apelidos, os crimes, os aliados, 

os inimigos, participam de grupos, vivem rebeliões, planejam fugas, ou seja, vivem a 

instituição fazendo ativamente parte dela. Arlindo e Rosimeire, como exemplo, ao longo de 

diversas passagens pela prisão, somam quase vinte anos, ou seja, viveram metade de suas 

vidas balizadas por práticas criminosas e pelo encarceramento.  

A partir disso, os blocos de interesse deste capítulo podem ser pensados da seguinte 

forma: o primeiro crime acontece diante da proximidade com a realidade da contravenção e 

passa a ser não só uma forma de levantar dinheiro, mas de gerir a vida. O convívio 

institucional é profundamente conhecido, devido aos repetidos encarceramentos, com 

diferentes fases, umas mais favoráveis e outras nem tanto, mas todas passíveis de previsão. A 

recepção social e familiar sofre transformações ao longo do tempo, no geral há um descrédito 

e também uma conformação com a situação de detenção. Por fim, as reincidências criminal e 

penitenciária se constituem etapas já esperadas na vida do sujeito, não há surpresas diante de 

um novo encarceramento, tendo em vista que o sujeito já se sente preparado para enfrentar a 

prisão, pois as práticas criminais são constantes em sua vida. 
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Compreende-se a importância da instituição prisional na vida destas pessoas pelo 

duradouro contato que os mantêm. Também pelo fato das instituições não se constituírem 

apenas por um espaço físico caracterizado por distribuição hierárquica de funções. Mas se 

definem como um conjunto de normas, padrões e atividades expressos por valores e funções 

sociais diversas que constituem parte da personalidade dos sujeitos (Bleger, 2007). Baremblitt 

(2002) aponta que as instituições caracterizam e promovem a regulação da atividade humana 

―e se pronunciam valorativamente com respeito a ela, esclarecendo o que deve ser, o que está 

prescrito, e o não que deve ser, isto é, o que está proscrito, assim como o que é indiferente‖ 

(pp. 25-26).  

Sendo assim, as consequências do encarceramento não são definidas apenas pelo 

tempo de cumprimento da pena, há processos de formação da subjetividade envolvidos. Já 

que a instituição ―transmite formas de pensar, de ser, sentir e agir. Dissemina tanto um 

conhecimento teórico, quanto técnico e de posicionamento no mundo. E a subjetividade é o 

resultado, o efeito, das práticas institucionais, é decorrência da ação da estrutura e do 

conjunto‖ (Hur, 2016b, p. 14). Sendo assim, os presidiários experimentam processos de 

formação da sua subjetividade durante a institucionalização, onde fazem contato com 

experiências, práticas e verdades que formam o que é ser um presidiário, consequentemente, o 

que é ser um reincidente e, por fim, o que é ser humano.  

O entrevistado Arlindo, por exemplo, foi alvo de diversas práticas ao longo de sua 

trajetória institucional. Como de alguns exames, entre eles, o criminológico, com vistas à 

classificação e individualização da pena (Brasil, 1986). Participação em trabalho, futebol, 

escola e teatro, conforme recomendação da legislação vigente. Até mesmo foi alvo de 

agravamento de saúde típico de unidades prisionais, ao contrair pneumonia e tuberculose 

(Silva, Nazário & Lima, 2015). Por meio destas práticas divisoras (Foucault, 1995), ou seja, 

ao ser avaliado e considerado louco ou são, doente ou sadio, criminoso ou cidadão de bem, 

construiu sua subjetividade cerceado por instituições e procedimentos do Estado. Nas palavras 

de Arlindo:  

Ai tirei na Ala C, na época o CEPAIGO era aberto, ai fui embora, fiz o CTC
20

, exame 

criminológico, passei por uma bateria de exames. Foi ai, num certo tempo peguei pneumonia, 

por sinal tô até hoje, peguei a pneumonia, tuberculose, passou por novamente, tornei a 

reincidir, voltar, voltei...tirei mais, quantos anos...tirei mais... [...] trabalhei num bocado de 

trem...trabalhei de auxiliar de limpeza, depois disso eu trabalhei mais vezes, mas só que a 

                                                           
20

 A sigla CTC, corresponde a Comissão Técnica de Classificação, responsável por elaborar programa 

individualizador de pena e realizar o exame criminológico (Brasil, 1984). 
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cadeia ficou parada, e eu fiquei na POG trabalhando também, trabalhava naquelas bóia ne, 

trabalhei num bocado de tempo, fiz teatro, no colégio que tem lá no CEPAIGO, participei de 

futebol, mais os cara do Goiás, joguei até contra o Coronel, Capitão Rocha ne? Do Gate. A 

TV tava lá nessa época, a TV Anhanguera, e ai tô aqui, peguei a pneumonia, que generalizou 

a tuberculose. Só que nesse período ai eu fiz o tratamento, fiquei...quer ver quanto tempo, uns 

20 dias lá enfermaria, tomei os medicamentos, sai em 2014, dei entrada no FGTS, que eu 

tava trabalhando, por sinal fui até mais meu filho, lá ao lado do terminal bandeiras, e to 

aqui, fui preso novamente, numa investigação ai, a polícia me prendeu, eu tava até em casa, 

eu e minha esposa. 

Arlindo esteve recluso em diversas unidades do sistema penal goianiense. Durante seu 

confinamento, participou de atividades diversas (trabalho, futebol, escola, teatro), das 

avaliações necessárias para progressão de pena, teve bom comportamento, não se desentendeu 

com outros presos (sinais de exercício do poder disciplinar), chegou a receber benefício 

trabalhista, o que revela a presença de vínculo pregresso formalizado. Contudo, teve como 

incessante consequência em sua vida os repetidos encarceramentos. ―O indivíduo não cessa de 

passar de um espaço fechado a outro‖ (Deleuze, 1990b, p.1), a família, a escola, a empresa, a 

prisão. Todas essas instituições contribuíram para que Arlindo, dentre outras coisas, se 

tornasse um reincidente criminal e penitenciário, que teve no crime possibilidade de sustento 

da família e na instituição prisional grande subsídio para formar suas escolhas, vínculos, 

possibilidades e também para formar quem ele é.  

Rosimeire, também faz um extenso relato acerca de sua trajetória institucional. Lugar 

que começou a ―frequentar‖ muito cedo, um ―submundo‖ como ela coloca, onde construiu 

laços afetivos com alguns companheiros, duas de suas filhas nasceram, onde tornou-se 

conhecida, envelheceu e, por isso, constatou que não gostaria mais de levar tal vida: ― [...] não 

é pra mim mais não, quero isso pra minha vida mais não. tá louco, já pensou eu de bengala 

dentro da cadeia? (risos) Nunca precisou, já chega. Tem um monte de geração novinha aí 

deixa pra eles‖.  

A experiência do cárcere, porém, atingiu boa parte dos elementos que formaram a 

vida de Rosimeire, ela acabou por se formar enquanto sujeito no contexto das práticas 

institucionais da segurança pública e também pela realidade da criminalidade. Ao procurar 

emprego, por exemplo, Rosimeire sente a necessidade de afirmar que foi ex-presidiária, sendo 

esse um aspecto fundamental na compreensão de sua história: ―Você trabalha dois dias 

quando pensa que não, você não vai viver escondendo as coisas das pessoas. Porque eu não 

gosto de esconder nada de ninguém. Porque as pessoas têm que gostar de mim do jeito que 
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eu sou [...] Ó minha senhora, eu não vou mentir pra senhora não, eu tem pouco tempo que eu 

saí da cadeia. Mas não precisa da senhora preocupar que eu não sou agressiva, nunca bati 

em ninguém (risos), nunca bati em ninguém, nem vou roubar da senhora. Porque meu artigo 

é vender drogas‖. 

Quando Rosimeire aponta que as pessoas precisam gostar dela do jeito que é, 

constata-se novamente o peso da institucionalização em sua vida. Pois, quem ela é, como se 

percebe e se apresenta para os outros, revela o quanto o crime e a prisão foram fundantes no 

processo de formação de sua subjetividade. Nesse sentido, Rosimeire se vê como ex-

presidiária, não agressiva e que vende drogas. Hur (2016b) afirma que ―o processo civilizador 

institucional consiste na composição-formatação dos territórios existenciais, tratando de 

transformar o caos em um cosmos identitário preenchido de códigos e normas‖ (p. 24). Nesse 

sentido, as práticas institucionais promovem estabilidade e segurança, dando um lugar a ser 

ocupado, regras a serem seguidas, punições conhecidas, um modo de ser e estar no mundo.  

Nesta perspectiva, a prisão constitui a identidade de presidiário, como um papel a ser 

ocupado não só dentro, mas com marcas intensas mesmo fora da instituição. Wiliam, por 

exemplo, se vê como um presidiário usuário de drogas, irrecuperável e que não recebe ajuda, 

a instituição não só reforça como contribui no processo de construção de tal forma de encarar 

a realidade. Isso pelo fato de que, na dinâmica institucional, a longa detenção é amortecida 

pela possibilidade de uso de drogas, que também é um alento frente à falta de visitas e 

conflitos familiares. Ao usar drogas, Wiliam faz dívidas e por isso é desacreditado pelos 

outros presos, a princípio parece contraditório, mas saber como agir ou recuar e mesmo 

ocupar um lugar, ainda que pareça desfavorável, dá uma possibilidade de compor sua 

existência. A instituição, nesse sentido, dá continência ao mal-estar que assola o sujeito (Bion, 

1975; Pichon-Rivière, 1982; Hur, 2010), mesmo criando outras formas de sofrimento. 

Além disso, a visão que Wiliam tem de si próprio o acompanha ao sair da prisão, pois 

é a partir de tal visão que ele poderá procurar meios de reconstruir sua vida. Ou seja, ele irá 

procurar, como já procurou diversas vezes, um tratamento para a drogadição. Como 

―dependente comprovado‖, sua vida poderia fazer-se diferente caso deixasse de usar drogas e 

consequentemente de cometer crimes, relação que foi trabalhada no discurso do fatalismo. 

Contudo, no presente discurso, o foco está nas consequências subjetivas do cárcere, que 

constrói verdades sobre o sujeito (Foucault,1995), o objetiva a partir de determinados termos, 

no caso de Wiliam, o noiado, que faz dividas para consumir drogas, não é confiável, não tem 

amigos e foi abandonado pela família. Discurso que o acompanha enquanto está preso e 
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também em sua vida egressa, na busca de possíveis soluções para deixar ou não de recorrer a 

práticas criminosas e dar continuidade a sua vida.  

Quanto a isso, aponta-se que outra forma de construção da identidade de presidiário é 

determinada pelo crime que foi cometido. É possível citar alguns casos emblemáticos como 

presidiários condenados por crimes de natureza sexual, que são alvo de agressiva represália 

desde a abordagem policial e a tendência é que enfrentem grandes dificuldades no 

relacionamento institucional. Mas, por sua vez, homens ou mulheres que, em confronto com a 

polícia, mataram policiais, são altamente respeitados pela população carcerária ao saber de tal 

feito. Essa realidade acaba por definir atividades exercidas e benefícios acessados, o que 

também delimita uma hierarquia institucional, não só composta por funcionários, mas pelos 

sentenciados (Diniz, 2015). Percebeu-se tal hierarquia na entrevista de Renata:  

Então eu tenho que ter sabedoria, porque aqui dentro não é normal a pessoa falar: ah 

fulana vai trabalhar com a polícia, é cagueta, é safado, é isso. Eu não sou nada disso, eu não 

sou safado não sou cagueta, simplesmente quero trabalhar pra mim ir embora, cê tá 

entendendo, e lá dentro eu já preciso das minhas companheira, que são presas, entendeu, que 

eu também tenho que saber lidar com elas. A partir da fala de Renata, é possível perceber que 

na unidade feminina a polícia (agentes prisionais) e o comando (presa que é líder) estão em 

lados não só opostos como conflitantes: É difícil te falar, porque a gente convive aqui, eu 

convivo dos dois lado da cadeia, eu trabalho com a polícia e eu trabalho com o comando, 

entendeu, então, não é fácil lidar com as duas situação, entendeu, não é fácil...A terminologia 

utilizada para referir-se à presa que exerce liderança (comando) ressalta que o poder não é 

somente operado pelos agentes do Estado, existem pólos em tensão evidente (Foucault, 1995). 

Contudo, tais comandos locais, respondem ao judiciário, que fiscaliza e controla formalmente 

as penas, e, por sua vez, precisa justificar-se à sociedade, que cobra pela diminuição do 

sentimento de impunidade. Tudo isso forma a instituição e define o que pode ou não ser feito 

e exposto, no intuito de modular a vivência carcerária, não só para as presas, como para todos 

os envolvidos em tal realidade.    

Neste contexto, ressalta-se que Renata vive um conflito, pois trabalha na instituição 

para ganhar remissão de pena, mas sabe que aquelas que atuam junto à direção do presídio 

não são bem avaliadas pelas outras presas. Ao mesmo tempo, ela tem a confiança da presa 

que exerce liderança. Alianças que não impediram que fosse castigada por participar da festa 

e aparecer nas fotos que chegaram até a juíza responsável por casos da unidade. Há um 

território sinuoso a ser percorrido, não menos complicado do que Renata encontra em sua 

vida, pelos desentendimentos e a distância dos filhos, a morte dos pais e o uso de drogas. 
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Entretanto, na prisão Renata pode trabalhar, recebe dinheiro, tem acesso a festas, é requisitada 

pela direção e também pelas outras presas, sente-se importante, o que possivelmente torna seu 

cumprimento de pena menos desgastante. Poderia também ser avaliado como situação que 

contribui com a reincidência?  

A partir dessa reflexão, retoma-se um trecho da entrevista de Tatiane. E como que é a 

vida na cadeia? A vida na cadeia, aqui é até tranquilo. Não é tipo COBAL né esses trem, tem 

a regalia de comer arroz, feijão feito, aqui é até de boa. Mas na CPP mesmo não tem fogão, 

não tem nada, então tipo, lá é ruim. É horrível de se viver. Ela cita que na instituição a vida é 

tranquila, por ter a possibilidade de alimentar-se bem, diferente da realidade que vivia em sua 

casa com grandes dificuldades: Porque eu tava passando por dificuldades, meu pai...quando 

eu fui fazer lá em casa, tava com um pouquinho de gás e... tava só comendo arroz puro, nem 

arroz tava tendo, tinha dois copinho de arroz na época, ai eu fui roubar pra mim ver se eu 

conseguia alguma coisa pra dentro de casa...A vida na instituição é boa ou, pelo contrário, se 

torna melhor, pois a realidade de vida pregressa é caracterizada por grandes dificuldades e 

mal-estar? 

Nas entrevistas, foi possível perceber que existem condições institucionais que podem 

promover uma vivência menos penosa para alguns presos. Os presos são reconhecidos, 

compõem uma hierarquia com funções específicas, ou seja, podem exercer um papel que tem 

suas necessidades atendidas. Além disso, a organização de atuais ou futuras práticas 

criminosas é realidade evidente nos presídios investigados neste estudo. Ou seja, no contexto 

das entrevistas realizadas, a prisão produz condições de reincidência e não o contrário, como 

oficialmente se propõe. A partir disso, é interessante questionar quais são as funções do 

encarceramento, o que, de fato, estar preso significa na vida do sujeito. A partir da análise das 

entrevistas, percebe-se que na prisão não há prevenção de novos crimes e que o 

encarceramento não ajuda na ressocialização do preso. Se a instituição não cumpre sua função 

oficial, estaria então a serviço de quê?  

Na análise das entrevistas, percebe-se que a instituição está exercendo a função de 

proporcionar continência psíquica para os reincidentes. Em vários trechos, observou-se que a 

vivência prisional e o crime são avaliados como desagradáveis, sendo assim, depositários de 

aspectos negativos, tal avaliação, contudo, não impede novos encarceramentos. Por isso, 

ressalta-se que o fato de depositar aspectos negativos na instituição traz conforto ao sujeito, 

porque a parte negativa está na instituição e não em si próprio (Hur, 2010).  

Somado a isso, Bleger (2007) afirma que a instituição pode tornar-se depositária da 

parte psicótica dos sujeitos, também chamada de sociabilidade sincrética, ou seja, dos estratos 
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da personalidade que permanecem em estado de não discriminação, o que é irrepresentável e 

não simbolizado. Isso acontece, pois há um processo de clivagem dos aspectos mais 

desenvolvidos, maduros, daqueles mais profundos e indiferenciados, que depositados na 

organização ficam imobilizados, e deixam os sujeitos mais seguros do não contato com tais 

aspectos, que poderia gerar pânico, desintegração, angústia, interromper o equilíbrio 

conseguido.  

A própria sociedade realiza uma separação entre o que considera sadio e doente, 

normal e anormal. ―Assim, estabelece uma clivagem muito profunda entre ela (a sociedade 

―sadia‖) e todos aqueles que, como os loucos, os delinquente e as prostitutas, são desvios, 

doenças – que supõe-se – nada têm a ver com a estrutura social‖ (Bleger, 2007, p. 117). 

Outro elemento importante a ser relembrado é que a instituição é formadora da 

subjetividade, sendo assim, as regras e dinâmica institucional comparecem de forma marcante 

na constituição do sujeito (Bleger, 2007). Nesse contexto, a prisão acaba por exercer um papel 

fundamental para o sujeito preso. Pois, recebe tudo o que o sujeito não quer reconhecer e 

aceitar em si próprio, ao mesmo tempo em que oferece possibilidades de existência, 

normatizando o sujeito, sendo assim, a instituição proporciona uma forma de organização da 

condição subjetiva e objetiva. No momento em que o sujeito se distancia da instituição, outras 

formas de organização de si próprio precisam ser alcançadas, o que pode gerar grande 

dificuldade, sofrimento e também uma incapacidade. Vê-se formar um processo de 

dependência institucional, o que, por sua vez, mobiliza a reincidência.  

Esse processo revela outra tendência, que é o fato das instituições não realizarem seus 

objetivos explícitos, ―para resguardar e assegurar essa clivagem, a depositação e a 

imobilização da sociabilidade sincrética (Bleger, 2007). O que reforça ainda mais o 

pertencimento do sujeito reincidente à instituição. Sabe-se que tal pertencimento é sinal de 

―uma dependência nos níveis de sociabilidade sincrética‖ (Bleger, 2007, p.112). Por tudo isso, 

as interações na instituição, não visam prevenir crimes e ressocializar, mas visam que a prisão 

seja perpetuada, o que significa que as taxas de criminalidade não diminuam e então que a 

reincidência seja mantida. Há um antiprocesso, que mantém a instituição resistente à 

mudança, por isso, não cumpre seu papel oficial e está a favor de outros objetivos.  

Em suma, as instituições possuem uma tendência a se burocratizarem, ou seja, não 

cumprir o objetivo para o qual foram criadas. Desta forma, os níveis de interação se 

estabelecem de uma maneira fixa e estável, e os objetivos explícitos da organização acabam 

dando espaço para que essa exista apenas para se perpetuar. Nesse sentindo, as instituições se 

burocratizam à medida que os meios se transformam em fins, e assim a instituição passa a 
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lutar pelos meios e não mais pelo fim ao qual foi criada. Como fica a reincidência neste 

contexto? 

Os sujeitos se veem preparados para enfrentar a instituição prisional, que deixa de ser 

uma consequência penosa a ponto de evitar o crime. Isso pelas funções que a instituição passa 

a exercer, como de ser depositária dos aspectos de negatividade da personalidade, o que gera 

continência psíquica e até dependência. Pelos processos de subjetividade experimentados no 

cárcere que constituem marcas intensas e profundas nos presidiários e por fim, pela instituição 

não atender os objetivos oficiais para os quais foi criada e pela reincidência se constituir 

objetivo não explícito e amplamente atendido, no oferecimento de uma realidade que está a 

favor de que a criminalidade se mantenha e consequentemente que a sociedade sem prisões 

seja improvável de se estabelecer.  

 

 

3.5 O discurso da ostentação 

 

O vídeo mostra detentos usando drogas e 

comemorando. Eles gritam, cantam e fazem fila 

para o consumo de entorpecentes. As imagens 

seriam da festa de aniversário de Lucas Ribeiro 

França, 24 anos, integrante do Primeiro 

Comando da Capital (PCC) na Região 

Metropolitana de Goiânia. O evento foi regado 

a churrasco, cachaça e muita cocaína (Revista 

Metrópoles, 2018) 
 
 

Apresenta-se por fim uma categoria em que o posicionamento com relação ao crime é 

diferente do que foi visto até então, a reincidência é motivada pela necessidade de visibilidade 

e reconhecimento, o que constitui um discurso de ostentação acerca da criminalidade. Tal 

necessidade, que pode ser suprida de diferentes formas, como através do trabalho, de 

conquistas acadêmicas ou do esporte, nas entrevistas aparece sendo atendida por meio de 

práticas criminosas (Silva, 2014). Diante da invisibilidade que marca a vida dos entrevistados, 

o crime se configura como forma de existir e ser respeitado. Não por qualquer feito, mas o 

olhar do outro é buscado e direcionado para conquistas relativas a grandes crimes e bens 

materiais, ou seja, para a possibilidade de consumo, da assunção de papéis com alto status de 

poder que subsidia a ostentação.  
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Freud (1905) contribui com esta discussão apontando que há prazer no ato de se 

exibir. Prazer esse que pode se apresentar de maneira mais acentuada, sendo o grande meio de 

satisfação para alguns sujeitos, a partir de suas experiências com o mundo. Nesse sentido, o 

crime responde à necessidade de visibilidade, que por sua vez pode se constituir importante 

fonte de prazer. Prazer por adrenalina, acumulação de dinheiro, domínio sobre o outro e 

principalmente pela publicização de tais atos, ou seja, por fazer e ter a certeza que será visto. 

O vínculo com a realidade se faz na busca constante por prazer, no contexto da criminalidade 

não é diferente, compreende-se, desta forma, como a reincidência, motivada pela ostentação, 

torna-se importante meio de satisfação não só material como narcísico.  

Além disso, a ostentação responde à possibilidade de transgressão, visto que o 

dinheiro conseguido através do crime aponta para o fato de que o sujeito está acima da lei, o 

que aumenta seu grau de potência e exercício de poder. Se no discurso da vingança, o sujeito 

vê-se impossibilitado de cumprir o pacto social e institucional, e, através de uma atitude 

reativa, comete crimes para vingar-se da sociedade. Neste discurso, o sujeito também sabota 

tais pactos, contudo, cria novas formas de viver, distinta da forma como a sociedade 

determina, e através de ações mais refletidas para além da vingança, faz do crime fonte não só 

de suprir as necessidades, de obter prazer e ostentação, como um estilo de vida. Suprir 

necessidades, obter prazer e ostentar são imperativos da sociedade contemporânea, contudo, o 

reincidente os responde com comportamentos diferentes do esperado. 

Neste contexto, os blocos de interesse (primeiro crime, convívio institucional, 

recepção social e familiar e reincidência) podem ser problematizados da seguinte forma: o 

primeiro crime, assim como sua manutenção, está diretamente ligado à possibilidade de 

consumir e ser reconhecido. O convívio institucional é agitado e controverso, há a busca por 

domínio dos espaços, acesso a produtos não permitidos e formas de dar visibilidade a isso, 

seja, por exemplo, através do registro e publicação de vídeos ou da promoção de rebeliões, de 

modo mais complexo. A recepção social e familiar faz relação com a aceitação da condição 

de criminoso do sujeito, visto que a possibilidade de consumo é amplamente utilizada como 

moeda de troca com a família, quando se proporciona bens e melhoria de vida e se requer 

submissão e apoio. A reincidência, por fim, é processo recorrente, enquanto as práticas 

criminosas garantirem visibilidade, acesso e poder.  

Nesta perspectiva, o fator econômico se apresenta como elemento fundamental na 

constituição do discurso da ostentação. Tendo em vista que o reincidente consegue ostentar, 

pois tem acumulação de capital através do crime, por meio disso também pode sustentar a 

família e ter reconhecimento social. Há uma racionalidade de mercado aplicada à 
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criminalidade (Foucault, 2008b), nos termos de oferta, procura, lucro, economia de tempo e 

vantagem. Sendo assim, o criminoso é uma ―pessoa que investe numa ação, que espera lucrar 

com ela e aceita o risco de uma perda‖ (p. 346). Ou seja, espera que o crime seja rentável a 

ponto de compensar o risco de morte, de ser preso, de prejuízos e de toda a demanda negativa 

envolvida.  

Na história de vida da entrevistada Renata, por exemplo, a reincidência começa a 

acontecer quando ela avalia que o dinheiro advindo do crime, a possibilidade de sustentar o 

vício e as detenções temporárias em delegacias não eram tão pesadas a ponto de fazê-la temer 

a detenção e deixar a criminalidade. Desta forma, o reincidente faz do crime o seu negócio, 

que o acompanha não só fora como dentro nas prisões, é comum, por exemplo, ver internos 

que continuam a comandar atividades criminosas mesmo presos.  

Há também o ponto de vista econômico próprio da instituição que ―não segue mercado 

livre [...] não tem mão invisível, até a lei penal se intromete em transação. Três dias de 

trabalho, um dia de remissão de pena‖ (Diniz, 2016, p. 62). A economia prisional está nas 

transações que acontecem nas cantinas, no aluguel das camas para recém-chegados, no 

comércio de drogas lícitas e ilícitas, nas trocas de favores, na busca por benefícios.  Douglas 

resume como se dá essa realidade na unidade em que cumpre pena: ―Meu convívio é bom, 

porque graças a Deus nunca tive problema com nenhum malandro, meu negócio é tudo 

certinho, compro, pago tudo certinho, só compro se tiver condições de pagar, e ai vai tudo 

certo, agora se o cara não tiver condições de pagar e começar a meter a cara nas droga e 

fazer coisa errada ai perde convívio, ai fica ruim o clima, eu não, eu, onde eu vou  eu faço 

amizade, graças a Deus tudo bem nessa parte‖. 

Os negócios do crime, institucionalizados ou não, podem ser de grande porte, contudo, 

nas entrevistas, compreende-se que no geral há pequenos comércios locais, fragmentados, que 

proporcionam ostentações que também são locais e fragmentadas. O tráfico de drogas 

representa tal ideia já que é formado por uma grande rede de pessoas, do aviãozinho 

(responsável por entregar pequenas quantidades de drogas), ao traficante que comanda uma 

boca ou aquele que gerencia várias, cada qual com sua função e prestígio.  

Pichon-Rivière (1982) afirma que os papéis possuem um status que está relacionado 

com seu prestígio social, ―o aspecto qualitativo representa o papel e o aspecto quantitativo 

representa o status‖ (p. 130). A reincidência nesta categoria é definida pela ocupação de 

papéis de alto status. Na categoria da institucionalização, ressaltou-se a importância de se 

ocupar um papel dentro da instituição e ser reconhecido por ele, contudo, no discurso da 
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ostentação, o importante não é ocupar qualquer papel, mas sim, assumir posições de grande 

prestígio e visibilidade.  

Em muitos trechos das entrevistas, o crime foi avaliado de forma negativa, na 

tentativa de constituição de um discurso ―politicamente correto‖ (Gruda, 2014), de 

arrependimento e busca por vida nova. E qual é a sua perspectiva de vida? Mudar, mudar, 

ter de volta minha família, que decepcionaram comigo, meu filho tem muito tempo que eu não 

vejo. Não sei que que é olhar no olho do meu filho. Falar eu te amo, diz Wiliam. Doutora, 

daqui agora quero vida nova [...] cansei....tô com 47 anos na casa dos 48, agora chega, não 

quero não, antes de que entrar na vida de criminoso eu estudava, trabalhava, era feliz e não 

sabia, afirma Arlindo. 

Ao contrário disso, Rosimeire, a partir do discurso da ostentação, ressalta o ponto de 

vista econômico do crime através das conquistas que pode alcançar. Aponta que se envolveu 

com o tráfico ainda criança, sendo que vender drogas consolidou-se como atividade que 

possibilitava levantar dinheiro, sendo, pra ela, uma forma legítima e corajosa: Eu comecei 

bem cedo, eu tinha 10 anos quando eu conheci muita gente que no tempo era, hoje é chamado 

de vapor. Agora naquele tempo era os aviãzinho, nois chamava de aviãzinho. Era os 

comerciante mais pequeno que tinha na região. Eu conhecia bastante deles, então, pela 

amizade, pelo o que eu via eles ganharem dinheiro, e a vida lá em casa não era nada fácil. 

Falei uai, eu vou fazer isso também. Quem sabe eu não arrumo um dinheiro pra ajudar 

minha mãe? Foi quando eu comecei. Depois que eu comecei não parei mais. Só tive um 

intervalo de cadeia porque ai eu saí em 2004 e voltei em 2010 no mesmo artigo. Só que já 

agora no 33. Ai sai em 2010 de novo e voltei em 2011 no mesmo artigo também. Porque a 

gente, quando a gente acostuma a ganhar dinheiro fácil tem muita ostentação, a gente não 

quer saber de outra coisa. Quer saber de subir naquilo ali pra ganhar mais... 

Foi o dinheiro advindo do tráfico que proporcionou sustento material para Rosimeire e 

a família, o que possivelmente não seria conseguido de outra forma, no contexto de 

dificuldades financeiras da família e de conseguir emprego. Tal discurso a coloca em posição 

ativa, em que o crime é assumido como grande meio de levantar dinheiro, sendo também 

utilizado como proteção: Eu, mais foi por causa disso né, por causa de oportunidade. Muita 

criança dentro de casa. Então como e que eu ia acordar cedo e não ter um litro de leite pra 

dar pro meu filho. Eu graças a deus, eu vendia droga, mas eu nunca deixei faltar nada pra 

eles. Minha mãe não teve a coragem que eu tive de entrar nesse mundo, pra me dar o que eu 

pude proporcionar pros meus filhos. E por causa deles eu não tava nem ai, vendia drogas, se 

fosse preciso matar matava. Se fosse preciso morrer morria. 
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Além de ser sustento, o tráfico é uma atividade que a entrevistada faz questão de tratar 

enquanto algo importante, que a coloca em um patamar diferente, de grande traficante, que 

trabalha com alta quantidade de drogas e é respeitada na cadeia.  [...] E você já falou um 

pouco, mas como que é sua vida aqui na cadeia? Como é... suas relações aqui? Quantos 

anos já faz, quase 20 né? 17 anos. Assim minha relação é boa sabe. Sou muito conhecida, 

tenho um certo respeito, tem muitas que não gosta, as outras já gosta demais [...] Quando eu 

vendia assim, quando eu mexia com maconha eu falei foi pra juíza, pode olhar ai nos meu 

processos, que se eu tivesse vendendo cê não ia me pegar não era só com 20 grama não. 

Podia ter certeza que tinha era quilos e quilos guardado lá dentro [...] Ela olhou meu 

processo, tinha lá 100 quilos de maconha, tinha 30 lata de merla, meu outro crime era merla, 

tinha 30 lata de merla, tinha 100 quilo de maconha, tinha 5 quilo de pasta base, ela falou, 

isso tudo? Eu falei, não, só isso uai. É porque na hora que o povo me pegou já tinha 

distribuído um bocado. Mas eu não gosto de mexer com pouca coisa não, falei pra ela... 

Por fim, Rosimeire afirma que se vê como vitoriosa por permanecer tantos anos no 

crime sem ter sido morta, isso contribui também para fazer dela alguém importante. Você 

acha então que estar no crime é uma questão de coragem? É. Tem que ter muita coragem. E 

quem consegue sobreviver é vitorioso, sobreviver é vitorioso. Você se acha vitoriosa? Eu 

acho. Pra mim ter chegado aos 43 anos ilesa sem nenhuma cicatriz. A cicatriz só no coração. 

Que a gente vai passando o tempo, a gente vai reconhecendo os erros, vai dando vergonha do 

que fez, do que praticou, sem nenhum arranhão do mundo em que eu vivi, eu me sinto 

vitoriosa. Eu consegui envelhecer dentro do crime. Porque tem muitos que não conseguem. 

Vários eu conheci, muitos, que já não estão mais aqui... 

Renata também é porta-voz do discurso da ostentação, quando relata uma festa 

realizada pelas detentas no presídio. Diante desse fato, a entrevistadora aponta que não 

continuará investigando para não prejudicá-la, hipotetiza-se que Renata, contudo, falou sobre 

a festa, possivelmente querendo demonstrar coragem, desprendimento e desejo de registro e 

exposição do fato [...] Que a gente fizemos uma festinha ai, tal, ai saímos na foto, ai (risos), a 

polícia pegou e isso foi pra juíza, então a gente tá, a maioria tá, metade da cadeia está de 

castigo, e eu tô no meio (risos) entendeu? [...] Já era, acabou, foi só uma festinha que nois fez 

ai pra uma companheira nossa ai, porque ela tava de pra ganhar neném, a gente quis 

agradar ela e tomamos só no...Mas não pode? Não, não pode! Vocês fizeram uma festa 

tranquila?Foi só que tiramos umas fotinhas básica ai sabe...Esse que foi o problema? Esse 

que foi o problema! Eu não vou perguntar sobre isso não, porque eu sei que isso te 

compromete! Não, mas pergunta! Pra eu entender melhor essas fotos, postou? O que 
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aconteceu? Não, num postou não, aconteceu que a polícia pegou só, só a polícia pegou, mas 

não teve esse negócio de postagem não, graças a Deus, se não nois tava ferrada. Se não nois 

tava lascada, ai o bicho ia pegar mesmo. Então nois não tamo assim num momento muito 

legal entendeu? [...] E pegou os celulares? Pegou tudo. Então vocês tão sem nada? Ah na 

verdade mesmo, aqui celular num presta pra nada, celular num pega rede foi só uma fotinha 

básica mesmo, foi só umas brincadeira.  

Vários aspectos são interessantes nesta fala, o que chama a atenção em um primeiro 

momento é o fato de haver festas na instituição, acompanhado da entrada de aparelhos 

celulares e da possibilidade de acesso à internet. Não interessa realizar um juízo de valor com 

relação a tais acontecimentos, mas sim, apontar que a relação intra e extramuros é bem mais 

próxima do que se imagina, a prisão não é um mundo à parte da sociedade, ambas são 

realidades que se comunicam, se relacionam e que se formam reciprocamente (Cunha, 2008). 

O preso, por sua vez, não deixa de buscar prazer e ostentação, seja dentro do presídio, entre os 

pares, para grupos rivais, ou fora, publicando fotos e vídeos em redes sociais que rapidamente 

são divulgados em mídias diversas. Tais publicações têm se tornado cada vez mais comuns 

nos presídios brasileiros. Na epígrafe desta categoria, há o exemplo de uma comemoração 

feita por presos do regime semiaberto em Aparecida de Goiânia, no mês de janeiro de 2018. 

Em imagens divulgadas na mídia televisiva, havia formação de fila para o consumo de drogas, 

música alta e churrasco (Revista Metrópoles, 2018).  

Outro ponto interessante a ser citado nesta categoria é uma fala feita por Tatiane, antes 

de iniciar a entrevista. Enquanto limpava o pátio, foi questionada pela agente prisional sobre 

quantidade de crimes que havia cometido, ela estufou o peito e disse diversos artigos: 180, 

288, 157. Contraditoriamente, negou que os tenha cometido durante as entrevistas. Com esse 

fato, ressalta-se que a quantidade e gravidade dos crimes cometidos parecem proteger as 

presas, garante possibilidade de respeito e também pode ser utilizada como conteúdo do 

discurso de ostentação. ―Há recordista pra tudo na cadeia‖ (Diniz, 2016, 133), recordes de 

quantidade de crimes cometidos, de tempo de detenção, do número de vezes que se encontrou 

com o juiz.  Nesse sentido, ostentar quais e quantos crimes cometeu garante um lugar na 

sociedade e também na instituição prisional.  

Por fim, um grande elemento constitutivo do discurso da ostentação é o poder. 

Anteriormente, citou-se que o poder circula na produção de realidades, sendo funcional, 

operatório e uma relação entre forças (Deleuze, 2005; Foucault, 1979). Interessante notar que 

todas as passagens de entrevistas citadas nesta categoria são de mulheres.  Afirma-se que, 

através de práticas criminosas, elas puderam alcançar patamares diferentes em suas vidas, 
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diretamente relacionados com o fator econômico, mas também com a conquista de respeito, 

ao ocuparem posições de estreita relação com a operação do poder. Rosimeire tornou-se 

traficante conhecida que trabalhava com grande quantidade de drogas. Tatiane carrega muitos 

crimes em sua ficha, mesmo tendo pouca idade. Renata obteve a confiança das presas e 

também das agentes prisionais, trabalhando para ambos os grupos. 

Sendo assim, afirma-se que uma das justificativas possíveis para a reincidência é a 

ostentação. Cometer crimes e exibir conquistas advindas desses atos é grande fonte de prazer, 

tendo em vista que não só a necessidade material é suprida, como demandas pessoais de 

reconhecimento e respeito. Muitos sujeitos, antes de cometerem crimes e terem retorno 

rentável desta ação, levam vidas com grande dificuldade financeira, ou seja, estão inseridos na 

sociedade de forma insipiente, pela dificuldade de consumir, acumular e competir (Hur, 

2013).  

Nesse sentido, é pelo crime que se inserem podendo consumir, através dele também 

podem acumular, competir e ostentar, ou seja, existe uma resposta a certas demandas sociais, 

contudo, com a inserção de outra forma de compor a existência, pela via da contravenção. A 

ostentação, desta forma, é produto da sociedade atual, que mobiliza a grande necessidade de 

consumo e de exposição, o crime responde sendo assumido como negócio que gera lucro, tira 

as sujeitos da posição de subordinados, os faz existir criando outras respostas.  

 

3.6 Algumas considerações 

 

Neste capítulo, buscou-se construir sentidos para a reincidência penitenciária, a partir 

do discurso de presidiários e presidiárias que viveram a experiência de repetidos 

encarceramentos. Em resposta a tal demanda, foram construídas quatro categorias de análise, 

a saber: o discurso do fatalismo, o discurso da vingança, o discurso da institucionalização e o 

discurso da ostentação. Compreende-se que são quatro diferentes produções de modos de ser, 

construídas a partir de um lugar estigmatizado já reservado ao presidiário, como vagabundo, 

delinquente, irrecuperável e etc. No início da dissertação, levantou-se a hipótese de que a 

reincidência penitenciária era motivada pela formação de uma modalidade subjetiva 

reincidente, formada no processo de institucionalização na prisão. Modalidade essa que 

fixaria o reincidente em uma conduta estereotipada, repetindo o mesmo esquema existencial e 

produzindo como consequência a cristalização na criminalidade. 

A partir das categorias construídas, essa hipótese pode ser respondida através do 

discurso do fatalismo, em que foi possível abordar o fenômeno da estereotipia, ou seja, a 
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permanência em uma situação ou na assunção de determinado papel, motivada por medos e 

ansiedades, que paralisam o sujeito e impedem a mudança (Pichon-Rivière, 1982). Sendo 

assim, o que foi denominado por modalidade subjetiva reincidente pode ser abordado 

enquanto processo de fixação no papel de criminoso reincidente, com sentimentos de 

resignação frente às dificuldades encontradas na vida. 

Foi discutida também no discurso da institucionalização. Em que se ressaltou 

processos de formação da subjetividade que ocorrem no ambiente prisional (Hur, 2018). Ou 

seja, a experiência do encarceramento promove moldagem nas formas de sentir, pensar, agir, 

de interpretar conectar-se com o mundo, processo tão profundo que tende a mobilizar 

dependência e dificuldade do sujeito se refazer longe da instituição. O ambiente prisional, em 

toda a sua complexidade, pelos processos que comporta, estaria promovendo a reincidência, 

tendo em vista que não está a favor de cumprir os objetivos pelos quais foi criado, de punição, 

prevenção e ressocialização, mas sim, de objetivos não aparentes, que visam à perpetuação da 

instituição, o que mobiliza continuidade de práticas criminosas. Nesse sentido, Bleger (2007) 

afirma que há um processo de burocratização nas instituições, pois, ao conter o mal-estar dos 

sujeitos, funciona a favor de se perpetuar e não de proporcionar mudança. Sendo assim, 

percebe-se que há estereotipia no âmbito individual e também nos processos institucionais. 

Para além disso, afirma-se que as categorias são condutas possíveis no contexto da 

criminalidade e do encarceramento. O fatalismo é uma categoria com maior grau de 

passividade, estereotipia e certa previsibilidade. Na vingança, ao contrário, existe maior 

atividade do sujeito, mas ainda por meio de uma reação, com lócus de controle externo, assim 

sendo, a referência está no outro e não em si próprio. Na institucionalização, percebe-se o 

reincidente com atitude mecanicista e dependente da prisão para compor-se enquanto sujeito. 

Já na ostentação, há menor possibilidade de previsão, já que o reincidente, como 

empreendedor, responde ao social, criando formas de existir para além de padrões 

estabelecidos.    

Sendo assim, nas três primeiras categorias, houve a construção de um olhar que 

colocou, em diferentes graus de previsibilidade e estereotipia, o reincidente em posição mais 

passiva, frente aos elementos que formam sua condição de existência, entre eles, a família, a 

sociedade e a instituição prisional. Sendo assim, as categorias demonstraram a vivência de 

situações desfavoráveis que diminuem possibilidades de vida para além do crime. Isso diante 

da sensação de descrédito pessoal e aceitação das condições de vida, ainda que avaliadas 

como negativas (fatalismo). Da angústia gerada pelo não cumprimento das expectativas que o 

sujeito cria com relação aos outros e da dificuldade de atender às normas e aos padrões sociais 
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(vingança). Da adaptação a prisão como consequência das decorrências subjetivas do 

encarceramento (institucionalização).  

Já no discurso da ostentação, pode ser explorada uma condição com maior 

possibilidade de ação do sujeito. O crime abordado enquanto atividade de comércio que 

aumenta o status de poder ao dar possibilidade de acúmulo financeiro e exposição 

(ostentação) tira o sujeito de uma condição vitimizada, de agir ou reagir somente em resposta 

ao outro. É possível ver a reincidência como exercício de poder e autossuficiência, como 

atividade que requer uma condição de escolha mais racionalizada. Essa categoria é ressaltada, 

à medida que neste trabalho visa-se construir múltiplos olhares acerca da reincidência. Por 

isso a importância de deslocar o olhar sobre o preso, de somente uma vítima do sistema, 

despotencializado, para um empreendedor que tem no crime escada para o sucesso.  

Compreende-se, desta forma, que a reincidência é um fenômeno que corresponde a 

repetidos retornos ao encarceramento, o que revela a falência do sistema prisional em aplicar 

uma punição tal que diminua os índices de criminalidade por meio de ressocialização e 

prevenção. No entanto, a partir deste capítulo, foi possível compreender que a reincidência 

não se resume a isso. Aquele ou aquela que reincide possui motivações diversas, no âmbito 

subjetivo, familiar e social. 

No âmbito subjetivo, a reincidência é mobilizada ao sujeito sentir-se incapaz de estar 

no controle de sua vida (fatalismo), pela inadequação familiar e social, que gera angústia e 

revolta (vingança), pelas marcas que o cárcere promove que passam a fazer parte da própria 

subjetividade, impelindo formas de agir, sentir e pensar desligados da possibilidade de 

escolhas para além do crime (institucionalização) e por fim, pela necessidade de 

reconhecimento, conseguida a partir de comportamentos incomuns gera intenso prazer 

(ostentação).  

 No âmbito familiar, ressalta-se a dificuldade no relacionamento do encarcerado com 

membros da família. Geralmente há tentativas iniciais de apoio e aceitação, com ajuda para 

conseguir trabalho, que passam a diminuir a cada novo encarceramento. Nas falas foram 

detectados afetos de abandono, saudosismo e raiva principalmente porque a maioria dos 

entrevistados não recebia visita.  Em alguns momentos, questionou-se o papel ocupado pelo 

reincidente em sua família, seria bode expiatório, quando porta-voz de uma dinâmica familiar 

que não vai tão bem, mas quando provedor da família essa visão muda por necessidade, medo 

e impossibilidade de acesso a outras formas de sustento.  

No âmbito social, o reincidente é vetor de um Estado policial que se alicerça no medo, 

no sentimento de insegurança, nos altos índices de violência incontroláveis. Nesse sentido, 
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percebe-se que o sistema prisional falido é, na verdade, falido em sua função oficial, contudo, 

responde a objetivos secundários, como de identificação e exercício de controle sobre alguns 

criminosos e não sobre a criminalidade, possibilidade de comunicação com líderes do crime 

organizado, efetivar-se como mercado de substâncias lícitas e ilícitas e despotencialização das 

camadas mais populares, que após o encarceramento encontram mais dificuldades de 

sobrevivência. Conclui-se que a reincidência é consequência obrigatória de um sistema 

prisional que atua com ações desarticuladas da possibilidade de diminuição dos índices de 

encarceramento e criminalidade. 
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Considerações Finais 

 

O trabalho que se conclui aqui consiste em uma pesquisa qualitativa de caráter 

bibliográfico e empírico, cuja temática é a reincidência penitenciária. O contexto de tal 

investigação é a reincidência, somada ao grande crescimento da população carcerária 

brasileira, o que não acompanha melhoria nos índices de criminalidade e violência. A 

realidade das instituições descarta possibilidades de prevenção, recuperação ou 

ressocialização e aponta a situação de repetidos encarceramentos como marcador estruturante 

do sistema prisional brasileiro.  

Em grande medida, a motivação deste trabalho foi compreender o que leva os sujeitos 

a permanecerem na criminalidade. Mesmo após serem presos por reiteradas vezes, em 

unidades prisionais sucateadas, com situação de morosidade e burocracia jurídica. Ou seja, 

compreender por que as péssimas condições das instituições prisionais e do cumprimento da 

pena no geral, não inibem novos crimes. Os seguintes questionamentos formaram-se, nesse 

contexto: Por que os presos retornam para as prisões? Qual a articulação entre prisão e 

sociedade? Quais processos de operação institucional mantêm a reincidência? O que impede 

os sujeitos de buscarem outras possibilidades de vida que não o crime? A prisão não previne a 

reincidência, então, será que a produz? Todos os questionamentos desembocam nestes: Por 

que as pessoas cometem crimes? Por que permanecem na criminalidade? Por que a prisão não 

inibe novos crimes? 

Explicações comumente formadas no senso comum, mas também, por muitos saberes 

com status científicos vão naturalizar a delinquência, buscando compreensões no âmbito 

individual. Ou também considerar o criminoso como vitimizado do sistema social, que não 

tem alternativa para além do crime. Todavia, esse trabalho visou romper com tais explicações 

estereotipadas, automatizadas e unilaterais. Com o desafio de conhecer, apresentar a 

criminalidade e constituir algumas reflexões sobre a temática, deixando ao máximo de lançar 

mão dos juízos de valoração pessoal, por vezes, imbuídos de preconceitos. Buscando também 

compreender a reincidência, através das palavras daqueles que cometeram crimes, visando 

alcançar mais de perto essa realidade. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho fundou-se em conhecer discursos sobre a 

reincidência penitenciária para discutir a relação entre instituição, sujeito e reincidência. Para 

tanto, estabeleceu-se quatro objetivos específicos, a saber: a saber: a) compreender a 

instituição prisional e seus mecanismos punitivos através de diferentes diagramas de forças, b) 
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analisar discursos sobre a reincidência em passagens por instituição prisional e c) refletir 

sobre a reincidência a partir do discurso de presidiários/as reincidentes. 

Algumas reflexões foram desenvolvidas em torno de tais objetivos. No capitulo 1, 

buscou-se compreender a instituição prisional enquanto instituição concreta que atualiza 

diferentes regimes de força e poder. Por isso, utilizou-se do conceito de diagrama, enquanto 

mapa das relações de forças (Hur, 2015). Foi possível perceber que o sistema prisional 

contemporâneo carrega em si regimes de forças que respondem ao diagrama da soberania, 

marcado por um exercício de poder violento, que tem o corpo físico como alvo. Haja vista, 

expedientes de tortura em abordagens policiais e penitenciárias, estrutura precária das 

unidades prisionais, contando com falta de água potável, alimentação em condições 

desfavoráveis de consumo, superlotação, temperatura inadequada, assistência material e de 

saúde insuficientes (Godói, 2016; Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, 2016).  

Foi possível conhecer também a atuação do diagrama de disciplina, exercício de poder 

que alcança o nível dos indivíduos, atingindo corpos, gestos, discursos, ou seja, toda a vida 

cotidiana (Foucault, 1979). Em que o poder de punir não é exercido apenas sobre o corpo, 

mas na alma dos sujeitos. Constitui-se uma prisão que existe para formar indivíduos dóceis e 

úteis. Apesar disso, na modernidade, foi possível observar uma prisão que não conseguiu 

reformar os sujeitos, assim como foi proposta em sua criação, e após isso passou a ser 

utilizada para outros fins. Função tática presente ainda no contemporâneo, em que os 

presídios continuam a não recuperar, mas formam a reincidência, recrutando mão de obra para 

os rentáveis negócios ilegais e ainda subsidiam práticas policiais impetuosas, violentas e de 

controle populacional. 

No contexto dos presídios brasileiros há, em grande medida, a atuação do diagrama da 

soberania, e atuação menos intensificada da disciplina, quando se considera possibilidade de 

correção, ressocialização ou qualquer tese que envolva transformação do sujeito preso. Pelo 

contrário, constatou-se uma prisão com função majoritariamente punitiva. Ao longo do texto, 

por exemplo, foram expostos dados recentes das unidades prisionais do complexo prisional de 

Aparecida de Goiânia, e ficou evidente o quanto a estrutura está sucateada, sendo que não há 

água potável, o esgoto é a céu aberto, a comida imprópria para consumo, o espaço é 

inadequado para o número de presos, a assistência profissional é insuficiente e, com as 

rebeliões recentes, a estrutura ficou ainda mais prejudicada.  

Por sua vez, a nova gestão de administração penitenciária do estado de Goiás, em 

discurso de posse no mês de janeiro de 2018, afirma: ―Queremos um sistema prisional 

pacificado, em obediência a todas as exigências legais, com o cumprimento humanizado e em 
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condições de ressocializar a massa carcerária, e vamos trabalhar para isso‖ (Araújo, 2018). 

Sabe-se que o discurso se compõe com determinadas práticas, nesse sentido, parece haver em 

Goiás prisões intensamente movidas pelo diagrama da soberania, com a disseminação de um 

discurso disciplinar de ressocialização. Mais do que contradição, observa-se que a tese de 

ressocialização é utópica, mas continua subsidiando discursos de reforma da prisão. Além 

disso, desde a sua criação, a prisão é sempre dada como seu próprio remédio, qual a solução 

para melhoria dos presídios? Construir novos presídios!   

No capítulo 2, apresentou-se a reincidência a partir de uma revisão da literatura sobre 

o tema. Construíram-se três discursos em torno da análise do material: patologização, 

institucionalização e exclusão social. Formaram-se os discursos visando compreender suas 

funções, principalmente no que concerne à produção de verdades sobre os sujeitos 

reincidentes. Apontou-se também sobre os efeitos de tais discursos em possíveis associações 

realizadas por instâncias tais como a sociedade, o governo, a mídia e principalmente no 

processo de subjetivação sujeito que reincide, ou seja, em sua construção no contato com tais 

conteúdos.  

No discurso da patologização, analisou-se a reincidência por meio de aspectos da 

personalidade do sujeito que comete crimes, e o foco esteve na individualização e 

psicologização do sujeito com vistas a justificar práticas reincidentes. No discurso da 

institucionalização, apontou-se a reincidência como resultado de características e vivências 

que ocorrem nas prisões, ou seja, da realidade institucional que promove a reincidência por 

meio de práticas punitivas que não transformam, mas permitem e promovem a delinquência. 

Por fim, no discurso da exclusão social, o sujeito reincidente foi compreendido a partir do viés 

do acesso precário a direitos sociais, realidade que o marca antes de entrar na prisão e é 

intensificada pela despotencialização causada pelo cárcere. Apontou-se que em cada categoria 

há construção de verdades sobre a reincidência e o sujeito reincidente, bem como a 

constituição de utopias frente à realidade da criminalidade, com visões sobre tais temáticas 

que dificilmente poderiam se efetivar na prática.  

Por fim, no capítulo 3, resultante da análise das entrevistas, foram apresentadas quatro 

condutas frente à criminalidade e ao encarceramento, cada qual com modos de ação diferentes 

que tem na reincidência o ponto comum. Ressalta-se a importância deste capítulo, em que foi 

possível dar espaço de voz aos sujeitos. Na busca por produzir um conhecimento que se 

comunicasse diretamente com a realidade de estudo, em que se visou falar sobre a 

reincidência, no alcance de quem a vivencia na pele. Sendo assim, formularam-se os discursos 

do fatalismo, da vingança, da institucionalização e da ostentação.  
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Diferente das categorias constituídas no capítulo anterior, em que os discursos foram 

formados pelas vozes dos autores, que no geral tinham olhar de culpabilização ou 

despotencialização do reincidente, no capítulo 3, houve esforço de vencer tais compreensões. 

Principalmente pelo uso da técnica de entrevista, e também compreendo que as condutas 

assumidas são dinâmicas, não há verdade única para cada sujeito, mas sim, diferentes formas 

de agir em diferentes momentos de suas vidas.  

A partir disso, afirma-se que, no discurso do fatalismo, percebeu-se um sujeito menos 

potente na composição de sua vida, que continua na criminalidade, por não acreditar que é 

capaz de buscar outras possibilidades, mas também por não responsabilizar-se por si e 

culpabilizar o outro por seu fracasso. Na vingança, foi possível perceber um sujeito reativo, 

que tem na criminalidade possibilidade de vingar-se de todos que lembram e reforçam o pacto 

social, que tem no utópico cidadão de bem alvo a ser atingido. Na institucionalização, 

percebeu-se que a instituição prisional produz marcas profundas nos presidiários, formando 

sua subjetividade, dando continência psíquica e segurança através de suas normas e dinâmica. 

O que subsidia a reincidência, através de processos de dependência e também de 

burocratização, em que a instituição não existe para cumprir sua tarefa explicita, mas para 

manter a perpetuação de sua existência. Por fim, apresentou-se o sujeito que, com o objetivo 

de ostentar aquisições e exercer poder, comete crimes, criando modos de composição que 

subvertem a ordem exposta, o que lhe gera intenso prazer e mobiliza a reincidência. 

No geral, tais condutas representam diferentes formas de responder à inadequação e ao 

rompimento com o pacto social. São quatro funcionamentos, formas de agir e de relacionar-se 

com o mundo que podem operar no mesmo sujeito, em diferentes momentos de sua vida e do 

seu discurso. Não houve a pretensão de enquadrar o sujeito em um dos discursos, mas 

demonstrar que a relação com o crime e a instituição prisional possui mudanças e 

composições constantes. Que dizem da idade, gênero, nível socioeconômico, laços familiares, 

experiências, ganhos, formas de alcançar o desejo, ou seja, dos aspectos que movimentam o 

sujeito que comete crimes. No limite, sabe-se que tais aspectos movimentam o cotidiano de 

qualquer sujeito.  

Salienta-se, neste contexto, que tudo o que acontece na prisão, não diz respeito 

somente a ela. Ao longo do texto foi possível perceber a tensão entre sujeito, prisão e 

sociedade, sempre em relação na composição de atos que resultam no encarceramento. Nas 

entrevistas realizadas, entrou-se em contato com realidade precarizada, de pobreza, abandono 

familiar, falta de acesso a educação e emprego formal. Mas é importante ressaltar que outros 

sujeitos, que experimentam as mesmas condições, podem reagir, como reagem a realidade 
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sem recorrer ao crime. Ou seja, cada sujeito tem sua subjetividade gestada na singularidade. 

Por isso, não se conclui que há um tipo padrão ou comum de sujeito reincidente, mesmo com 

o histórico compartilhado, há diferentes visões, buscas e meios de satisfação das necessidades, 

em que o crime é apenas ponto de partida e não de chegada. Conclui-se que o reincidente 

comete novos crimes, pois tem ai fonte de gestão da sua vida, amparado por uma 

multiplicidade de motivações.   

A partir do exposto, considera-se que a pesquisa pode atender a parte dos objetivos 

iniciais, demonstrando vários elementos da complexa rede que compõe a reincidência, mas 

também construindo novos questionamentos. Foi possível refletir sobre a instituição prisional 

enquanto cerne dos mecanismos de punição não só de um indivíduo, como de toda a 

sociedade refletiu-se também acerca do discurso de especialistas que estudam o tema, e foi 

possível dar voz aos sujeitos que encarnam a reincidência vivendo o sistema prisional 

cotidianamente. Pode-se compreender que a instituição prisional não visa somente punir e está 

longe de ser apenas repressiva, pois constrói condutas, vidas, modos de ser e na sua existência 

atende a muitos interesses.  

Na busca por compreender diversos discursos sobre a reincidência penitenciária, e 

formando aqui mais um destes discursos, percebeu-se que não há verdade única sobre o 

encarceramento e também não há uma tese universal que estabeleça a totalidade das 

características da criminalidade. É fato ainda que a chamada crise é condição permanente e 

constante no sistema prisional, que não será resolvida com planos ou intervenções a curto 

prazo. Nesse emaranhado de pessoas, discursos, dispositivos, forças e exercícios de poder, a 

reincidência é só um dos analisadores, dentre muitos outros que caracterizam o sistema 

prisional. Sendo assim, foi possível compreender uma parte desta realidade, que é mais ampla 

e diversa do que o conteúdo exposto nesta dissertação. Ressalta-se a necessidade de que 

pesquisas compromissadas com a constituição de conhecimento crítico continuem sendo 

realizadas. Com vistas a desvelar a realidade estabelecida e potencializar sujeitos a vencerem 

a incapacitação que historicamente lhes foi imposta.  
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Apêndice A  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE 

 

 
 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Sujeito encarcerado e reincidência penitenciária: uma relação entre condições 

institucionais e subjetividade”. Meu nome é Anna Karollina Silva Alencar sou a 

pesquisadora responsável e minha área de atuação é a Psicologia. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 3209-6215.  Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 
1.1 Nesta pesquisa buscamos compreender os fatores psicossociais envolvidos na reincidência 

penitenciária, para discutir a relação entre institucionalização e subjetividade no sujeito 

encarcerado. Utilizamos como metodologia de investigação as entrevistas individuais em grupo 

que serão realizadas na unidade prisional. Você terá acesso ao material transcrito, podendo vetar o 

uso de partes da transcrição. Você também terá a liberdade de se recusar a responder questões que 

lhe causem constrangimento, bem como retirar o seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma. Os dados coletados serão utilizados para esta pesquisa, 

resultando em estudos que poderão ser publicados como artigos científicos, capítulos de livros e 

apresentações em congressos científicos da área; 

1.2 Compreende-se que a participação na pesquisa pode causar aos participantes, direta ou 

indiretamente, intimidação e/ou constrangimento, entre outros sentimentos advindos da 

convivência grupal e institucional, principalmente pelo fato do ambiente prisional ser 

normatizado, rígido e não reforçar respostas individuais e de reflexão acerca de vivências e 

histórias de vida. 

 

 
 



 

 

130 
 

 

 

 

1.3 Garantimos o sigilo, com relação à privacidade e o anonimato dos/as participante/s. Ou seja, seu 

nome e seus dados não serão revelados no estudo.  

1.4 A participação neste estudo não garante redução de pena ou qualquer benefício judicial. 

1.5 Você tem o direito, garantido em lei, de pleitear indenização para a reparação a danos imediatos 

ou futuros decorrentes da participação na pesquisa.  

 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado ―Sujeito encarcerado e reincidência penitenciária: uma relação entre 

condições institucionais e subjetividade‖. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Anna Karollina Silva Alencar sobre a pesquisa, 

os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Aparecida de Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 
___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 
 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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