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s. 

PREFACIO 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o Sistema Penjtenciário 

.d.Q Estado .dQ R.lQ ~ Janeiro, baseado num estudo humanístico, e 

visa fornecer uma contribuição para que a população, os 

administradores penais, os psiquiátras forenses, os 

criminologistas, os juristas e os políticos repensem na situação 

do atual Sistema Penitenciário e conscientizem-se de que só 

poderão dar um passo à frente no combate à criminalidade, se 

este sistema for totalmente reformulado. 

É composto de sete capítulos: 

·0 primeiro deles: ~ Violência DQ Brasil; apresenta as principais 

formas de violência encontradas no país. 

o segundo: Violência ~ Humanismo, tem a preocupação de resgatar 

na doutrina humanista, parametros conceptuais que poderão ajudar 

a visualizar e compreender melhor a questão da violência e, mais 

especificamente. a problemática do Sistema Penitenciário. 

o terceiro: Violência ~ Estado, fornece uma série de dados que 

facilitarão a compreensão do assunto estudado, bem como darão 

respaldo teórico as propostas de reformulação do Sistema 

Penitenciário. 

o quarto: Sistema Penitenciário: enfoque teórico, apresenta uma 

análise sistêmica da Instituição Penal, com o intuito de 

entender e visualizar de forma ampla o seu funcionamento. 

o quinto: Sistema Penitenciário ~ Estado ~ Rjo ~ Janeiro: 

depoimentos sÔbre ~ prática, informa, através de reportagens 

de jornais, revistas e dos dados apresentados pelo Censo 

Penitenciário de 1989, o perfil do detento e o funcionamento da 

estrutura penitenCiária do Estado do Rio de Janeiro. 



o sexto: Sistema 

sÔbre ~ ~~ ~ 

tornando-se 

entrevistas. 

corno 

9 . 

Penitenciário ~ Estado ~ RiQ ~ Janeir~ 
ex-presidiário. analisa a organização alvo. 

referencial as informações colhidas nas 

Finalmente o sétimo: Consideraçõ~ Finais. que apresenta urna 

proposta de reformulação do Sistema PenitenciArio do Estado do 

Rio de Janeiro. bem corno propõe um conjunto de conclusões que 

encerram este trabalho. 

As disciplinas do Curso de Mestrado de Administração Pública 

que ofereceram subsídios para elaborar esta monografia foram: 

Política Social. Política Urbana. Estado e Sociedade. Dinâmica 

das Organizações. Teorias de Administração Pública. Planejamento 

Organizacional e Metodologia da Pesquisa. 



l-Introdução 

lO. 

CAPtTULO J. 

A v I OL:t:;NC I A N..Q BRAS I L 

Este capitulo apresenta as principais formas 
de violência encontradas no Brasil tais como: 
os acidentes de trânsito; os acidentes e 
exploração no trabalho; as mortes causadas 
pela desnutrição e pela miséria; o 
desrespeito à cidadania; a corrupção, as 
grandes negociatas e os estouros financeiros; 
a violência policial; o tráfico de drogas; os 
roubos e furtos; os homicidios; a violência 
para com a mulher; os sequestros; e a questão 
do menor abandonado. Esta explanação tem como 
objetivo apresentar um quadro geral da 
.situação da violência no Brasil, bem como 
apontar as formas de violência que ficam 
totalmente impunes de sanções. 

A violência, atualmente, passa a ser assunto altamente em moda. 

Vem sendo discutido e debatido, em todos os níveis da sociedade, 

como nas rodas sociais, nos meios acadêmicos, nas instituições 

ligadas diretamente a este problema e na esfera governamental. 

Toda essa ênfase é voltada para uma única preocupação: o aumento 

gradativo e incontrolável da violência nos grandes centros 

urbanos, Ultrapassando os limites considerados toleráveis. 

Entende-se a violência como um fenômeno sócio-cultural, econômico 

e pOlítico, inerente a qualquer sociedade. A violência transita no 

campo da convivência social. É pois no extenso, variado e complexo 

campo das interações sociais que se dá o fenômeno da violência que 

não pode mais ser explicado por modelos de natureza causal

-explicativa copiados das ciências naturais, nem tampouco, por um 

estudo apoiado em considerações sociais de natureza patológica. 
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A violência não é uma característica do Homem rico, muito menos do 

Homem pobre. Não é uma característica do Homem mau, muito menos do 

Homem bom. Não é uma característica do Homem preto e nem do Homem 

branco. ~ uma característica do Homem, porque qualquer ser humano 

pode tornar-se violento, dependendo da situação em que esteja 

envolvido. 

Todo animal tem reações agressivas, violentas, principalmente, 

quando sente-se ameaçado ou coagido. Esta reação é nada mais, nada 

menos, que a resposta de defesa instintiva inerente a qualquer 

animal. 

Esta reação instintiva no Homem se dá de forma diferente, porque 

é um animal que pensa, raciocína. O intelecto age junto ao 

instinto, 

do Homem, 

racionalizando e ponderando todas as ações e as emoções 

trazendo assim um certo equilíbrio nas suas relações 

interpessoais. ~ bom lembrar, que cada ser humano tem o seu ponto 

de saturação, e no momento que este for rompido, o intelecto perde 

a sua influência e, consequentemente, o Homem passa a agir mais 

pelo instinto do que pela razão, podendo ser igualado a qualquer 

outro animal.(1) 

O intelecto pode ser uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo 

que pode impedir que o Homem venha ter uma ação mais violenta 

(crime cUlposo), também, pode permitir que o Homem planeje e, 

posteriormente, execute planos maquiavélicos e criminosos (crime 

doloso). 

A violência e o crime andam juntos. Quase todo ato violento acaba 

(1) Apontamentos das disciplinas de Psicologia Comportamental e 
Emoção, do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, no período de 1980 a 1984. 
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de alguma forma transformando-se num ato criminoso. Quando se 

pensa em violência. crime. a primeira coisa que vem em mente é 

tentar descobrir quais são os fatôres e as causas que levam um 

indivíduo a cometer um crime.(2) 

Deve-se evitar falar em causa ou fatôres da criminalidade. porque 

não existe uma causalidade linear e constante nos casos: em cada 

ocorrência há uma combinação diferente de fatôres. O termo mais 

adequado a ser utilizado seria "elementos condicionantes". Esses 

elementos são encontrados quando se analisa a convivência social. 

São eles dentre os outros: o poder. o desenvolvimento. a 

desigualdade. a condição humana e o sitema penal. Em resumo. pode

se dizer que os elementos condicionantes da criminalidade são 

inversamente proporcionais aos principais elementos responsáveis 

pela melhoria tias condições da vida humana. 

O excesso de poder. bem como a sua total ausência são grandes 

contribuintes para o aumento da criminalidade. porque o primeiro 

traz consigo o autoritarismo e a repressão e o segundo traz o 

caos. Nenhum dos dois preocupam-se com a integridade do cidadão. 

Somente um poder moderado. justo e participativo tem condições de 

fazer com que o cidadão tenha maior consciência e mais respeito 

para com seus semelhantes. trazendo assim. uma sensível redução 

nos índices da criminalidade. 

O mesmo ocorre com o desenvolvimento. a desigualdade e a condição 

humana. porque se houver um maior desenvolvimento. uma redução da 

desigualdade social e uma elevação da condição humana. se terá uma 

nação sem miséria. fome. opressão e exploração; elevando 

(2) A palavra crime. neste trabalho. é utilizada. segundo a 
definição do Dicionário Aurélio. como uma violação culpável 
da lei penal. um delito. 
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consideravelmente o nível de vida dos indivíduos e, 

consequentemente, diminuindo a criminalidade. 

Jã em relação ao Sistema Penal, o que se tem a dizer, é que este 

pode ser um instrumento capaz de diminuir a criminalidade se for 

justo e recuperativo e não corrupto, voltado apenas para castigar 

e punir o detento (3). Desta forma acaba tornando-se num 

instrumento facilitador da criminalidade, porque fica difícil para 

o detento ter uma vida normal novamente, após ter passado por todo 

tipo de privações e humilhações. Na verdade, sairá sem uma 

identidade própria e muito mais violento do que quando entrou na 

penitenciãria. 

Existe uma onda crescente de violência e crimes que vem atingindo 

todo o mundo. Tanto as sociedades mais desenvolvidas, mais justas, 

como as mais subdesenvolvidas estão sendo vítimas desse 

cataclisma. Logo nota-se, que os "elementos condicionantes" não 

são os únicos dados para se estudar e entender o fenômeno da 

violência. 

É interessante apresentar uma análise do indivíduo, do avanço 

tecnológico e das relações que o indivíduo mantém com esta 

tecnologia, porque esta pode ser uma outra forma de se tentar 

entender a questão da violência. 

Quando analisa-se os indivíduos, que habitam atualmente o nosso 

planeta, verifica-se que eles sofrem de um grande mal, de uma 

doença contagiosa, que é a carência. Esta, nos últimos tempos, tem 

tomado formas avultosas, sendo considerada como o "mal do século". 

(3) A palavra detento, nesse trabalho, estã sendo utilizada para 
representar o indivíduo que cumpre pena em penitenciária, 
sem levar em conta se a pena é de detenção ou reclusão. O 
Dicionário Aurélio informa que a pena de detenção é 
dada para os crimes de menor gravidade, enquanto que a pena 
de reclusão é dada para os crimes de maior gravidade. O 
tempo que o indivíduo passarã dentro da penitenciãria vai 
variar de acordo com a pena. Se esta for de detenção este 
período de tempo certamente será menor. 
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Isto ocorre, porque a carência pode tornar-se cíclica, pois no 
momento em que for instaurada, pode por em movimento mecanismos 

que no fundo vão gerar mais carência. Esta cadeia pode ser 

representada da seguinte forma: carência - sensação de vazio -

busca incessante de algo para preencher este vazio - competição -

individualismo 

carência.(4) 

isolamento - solidão - frustração - ansiedade -

Este mecanismo cíclico deve ser visto mais detalhadamente, fase 

por fase, porque pOderá ser a mola mestra para a compreensão do 

comportamento das pessoas no mundo atual. 

A carência vai propiciar uma grande sensação de vazio, um enorme 

buraco, uma lacuna dentro de cada indivíduo. Este vazio é 

s)mplesmente a falta, isto é, este vazio representa que os se~es 

humanos não são completos, que falta algo dentro deles, que é 

preciso uma essência maior, que está fora dos indivíduos, para 

completá-los. 

Os indivíduos tem uma falta, esta não pode ser preenchida por algo 

interno, inerente a eles. Então eles vão ter que ir ao mundo 

externo para buscar esta essência para completá-los. Porém esta 

essência não é algo bem definido, demarcado e tampouco é algo 

consciente e, é por isso, que esta busca da completude torna-se 

uma corrida incessante, infindável e por muitas vezes espantosa. 

O Homem sai ao mundo a procura de algo, este pode estar a nível 

profissional, intelectual, cultural, social ou de outras formas. A 

princípio cada descoberta, cada novo encontro, é algo que o 

(4) A análise cíclica da carência, foi elaborada com base 
na teoria comportamental é em alguns pontos da filosófia de 
Santo Agostinho. 
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satisfaz, é alguma coisa que o preenche, mas o tempo, e este cada 

vez mais curto, faz com que o indivíduo sinta novamente o vazio e 

mais uma vez tem a necessidade de ir buscar novas essências. Não é 

à toa que o Homem é considerado o objeto da dúvida, o objeto da 

falta. 

Esta busca incessante de algo, vai impulsionar um outro mecanismo, 

que é a competição, porque na caminhada para encontrar novas 

formas para se preencher, as pessoas esbarram-se umas com as 

outras. A conquista tem que ser feita, não importando o que. e 

quem esteja a sua frente, pois suportar a dor do vazio é 

desesperador. 

A competição é lançada. e as pessoas começam a defender-se. a 

lutar contra os seus pseudos imaginários inimigos. Neste momento o 

indivíduo começa a fechar-se. a guardar as coisas para si. com 

medo de que ao se expressar possa entregar algum ponto estratégio 

para o seu "inimigo". Com isso o que verifica-se, é que os 

contatos interpessoais começam a ficar apenas no nível 

superficial. fracos e com pouca duração. 

Então é nesse momento que surge o individualismo e. 

consequentemente, o isolamento e a solidão. As pessoas podem estar 

acompanhadas, mas no íntimo o que sentem é a solidão, porque a 

união entre as pessoas não é mais feita por laços profundos e sim 

superficiais. as pessoas não mais se apoiam e sim competem entre 

si. tornando cada vez mais o contato humano num momento de ameaça 

e risco a própria essência do indivíduo. 

A solidão vai desencadear um processo de frustração e angustia. 

que vai aumentando cada vez mais dentro do indivíduo, formando 

novamente a carência. 

Com este cadeamento pode-se visualizar como os indivíduos estão 

impulsionados para a vida atual. 
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Um outro ponto importante a se tratar quando fala-se de 

indivíduos, é o problema da família. Atualmente as famílias tendem 

a se desmantelarem. Isto pode ocorrer pelo nível de individualismo 

que cada pessoa está vivendo nos tempos de hoje, bem como pelas 

transformações sócio-culturais da sociedade. (5) 

É de tal magnitude, a questão da família, que a sua falta ou a sua 

deficiência podem ser responsáveis pela multidão de desajustados 

desde a infância, principalmente, por esse cruciante problema 
social, que é a infância abandonada, e desse problema decorre 

outros quadros tão angustiantes quanto o da criminalidade e o da 

violência. (6) 

o problema agrava-se com o fato de que o centripetismo pessoal, o 

individualismo, caminha passo a passo com a dispersão da fámilia 

contemporânea, através do trabalho ou da vida profissional, das 

distrações, dos interesses culturais e políticos. A vida da 

fámilia passa hoje por uma situação de bipolaridade, ou mesmo 

pluripolaridade, como jamais se viu e se conheceu. A convivência 

se reduz as vezes a algumas cansadas horas de repouso ou 

até desafogo dos nervos. Os interesses vitais que realizam as 

pessoas. estão em grande parte fora do lar, são estranhos ou até 

mesmo hostis aos interesses familiares. (7) 

Quanto à tecnologia, o que pode-se dizer, que é a força de maior 

importância para o aceleramento das transformações ocorridas nos 

nossos tempos. Tecnologia são não só as máquinas e as fábricas, 

mas inclui técnicas, métodos e modos de se fazer alguma coisa. (8) 

(5), (6) e (7) Beltrão, Pedro Calderan - Sociologia da Família 
Contemporânea, Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 1970. 

(8) Toffler, Alvin - O Choque do Futuro, Ed. Artenova S.A., 1973 
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A tecnologia tem tido nos últimos tempos um avanço extraordinário. 
O que antes levava-se um tempo enorme para ser concretizado, hoje 

com o progresso das técnicas e das máquinas é feito em questão de 

horas ou até minutos. 

O mundo por séculos e séculos esteve adormecido e em questão de 

alguns anos houve um salto extraordinário no campo tecnologico. 

Isto se dá pelo fato da tecnologia alimentar-se de tecnologia, ou 

seja, quanto mais tecnologia mais possibilidade se tem de obter 

tecnologia. 

Com o avanço da tecnologia, hoje, pode-se dar sugestões de 

soluções inéditas no campo da filosofia, a problemas sociais e 

mesmo pessoais. A tecnologia altera o meio ambiente cultural e 

intelectual do Homem de uma maneira tal, que modifica a maneira 

como pensa e observa o mundo no qual está inserido. O Homem não é 

mais o manipulador da tecnologia e sim esta é que manipula o 

Homem. (9) 

A coisa mais importante referente a tecnologia é as mudanças que 

ela proporciona ao mundo e a influência que esta exerce sobre as 

pessoas. Cada invenção de uma nova técnica trará consigo mudanças, 

extraordinárias, no ambiente e na cultura, e estas farão com que 

as pessoas vejam-se cada vez mais desorientadas para lidarem com o 

seu ambiente. Isto se dá, porque o Homem nâo tem mais como ponto 

de referência o seu próprio ambiente, a sua cultura. 

Alvin Toffler explica bem este ponto, quando faz uma comparação 

entre choque cultural e choque do futuro. O choque cultural seria 

o efeito de desorientação, que é produzido numa pessoa quando está 

(9) Toffler, Alvin - Op. Cito 
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num mundo cultural diferente do seu; enquanto que o choque do 
futuro traria o mesmo efeito. somente diferenciando-se no ponto de 

que as pessoas estariam implantadas no seu próprio mundo. Ele 

ainda fala mais. dizendo que o choque do futuro é "o choque 

cultural no seio da nossa pópria sociedade." (10) 

o choque do futuro seria causado pelo ritmo acelerado das mudanças 

ambientais. trazidas pelo avanço da tecnologia. Seria o choque 

entre a nova e a velha cultura. Os comportamentos desviantes tais 

como a irracionalidade. o individualismo. a violência. as neuroses 

coletivas e o vandalismo. já são um reflexo da pertubada relação 

indivíduo versus tecnologia. (11) 

A utilização errada da tecnologia pode por em risco toda a 

sobrevivência da espécie humana. Este risco é dado tanto a nível 

físico. como a nível sócio-econômico e psicológico. 

Os problemas ocasionados pelo mau uso da tecnologia no mundo a 

nível físico são expressos pela poluição do ar. das águas. do som. 

os desmatamentos. os desvios dos rios e outros mais. causando uma 

inversão em todo o ciclo ecológico e por sua vez. ocasionando uma 

série de problemas no tempo. no clima. na temperatura. e nas 

chuvas. tornando cada vez mais imprevisível o meio o qual o Homem 

está inserido. Outro risco a nível físico. que põe em perigo toda 

existência humana. é o avanço dos armamentos. Hoje em dia existem 

bombas que destruiriam a terra em questão de segundos. 

Os problemas ocasionados a nível sócio-econômico podem ser vistos 

sobre dois prismas: o primeiro seria que o uso do avanço 

tecnológico traz consigo uma redução da mão de obra. O que antes 

(10) Toffler. Alvin - Cp. Cito • p. 5. 

(11) Toffler. Alvin - Cp. Cito 
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era feito por dez ou mais operários. hoje pode ser feito por dois 

ou até um empregado. O avanço tecnológico faz com que um segmento 

da população torne-se inevitavelmente supérfluo. Esses indivíduos 

são eliminados da produção. só lhes restando o subemprego. a 

miséria e a fome. e a criminalidade; o segundo seria que o avanço 

tecnológico é elitista e contribui. significativamente. para a 

manutenção da desigualdade social. porque as técnicas mais 

avançadas são de uso exclusivo das classes sociais mais altas. Os 

indivíduos das classes menos previlegiadas cada vez mais. estão 

longe de usufruirem desse avanço tecnológico. (12) 

Os problemas ocasionados a nível psicológico são todos em relação 

a adaptação a este mundo tão inovador e mutável. Todo ser humano 

possui um nível de tolerância em relação a estimulação ambiental. 

isto é. tem uma capacidade relativa. nem muito baixa e nem muito 

alta. para suportar a quantidade de mudanças e de novidades que 

estão impregnados no meio ambiente. Isto é bem visto na afirmação 

do Dr. E. Berlyne. da Universidade de Toronto: 

"o sistema nervoso central de um animal de ordem 
superior é estruturado para enfrentar com 
sucesso os ambientes que produzem uma certa taxa 
de estímulos ( ... ) Não executará bem as suas 
funções num meio ambiente que o sobrecarregue de 
eSforços ou de tensões." (13) 

Tendo um aumento excessivo de estímulos ambientais. os indivíduos 

vão ter uma deteriorização da sua capacidade de decisão. e com 

isso. poderão aparecer diversas formas de irracionalidade social 

como a apatia. a violência. o uso de drogas. o vandalismo e 

outros. 

(12) Toffler. Alvin - Op. Cito 

(13) Berlyne. E. citado por Alvin Toffler - Op. Cito • p. 286. 
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o Homem para a sua própria sobrevivência, tem de alguma forma, 

que adaPtar-se a essas mudanças, mesmo que esse processo seja 

muito doloroso. O pensamento do sociólogo Lawrence Suhn resume 

bem este assunto, quando fala que: 

"passaremos por um período tão traumãtico 
quanto o da evolução dos predecessores do 
homem, de criatura do mar para criaturas da 
terra ( ... ) Os que puderem adaptar-se, o farão, 
os que não puderem adaptar-se continuarão a 
sobreviver de algum modo, a um nível mais baixo 
de desenvolvimento ou então morrerão atirados 
na vastidão das praias."(14) 

Apresentar-se-ã, a seguir, as principais formas de como se 

manifesta a violência no Brasil. 

2 - Acidente ~ Trânsito 

O acidente de trânsito é uma forma de violência muito comum no 

Brasil, que coloca em risco, direta e indiretamente, a 

integridade física e, muitas vezes, a própria vida das pessoas. 

Os índices de acidentes de trânsito no Brasil são alarmantes, 

como exemplo, pode-se citar o estudo elaborado pelo Ministério da 

Saúde, em 1980, que demonstrou que o trânsito mata mais que as 

doenças infecciosas, respiratórias e os diversos tipos de câncer, 

bem como o estudo do Departamento Nacional de Trânsito, que 

afirmou que morrem vinte mil brasileiros por ano através de 

acidentes de carros, ônibus, motos e atropelamentos. (15) 

(14) Suhn, Lawrence citado por Alvin Toffler - Op. Cito , p. 
271. 

(15) Pires, Cecília - A Violência no Brasil, Ed. Moderna Ltda, 
SP, 1986, p.33. 



Este indice elevado constitue um problema muito sério para a 

nação, só que infelizmente, não é dada uma devida atenção, nem há 

uma ação 

principais 

mais direta das autoridades 

bases responsáveis pelo 

competentes. As três 

trânsito, Engenharia, 

Policiamento e Educação, estão totalmente desarticuladas, sem 

qualquer tipo de harmonia. 

"A Engenharia planeja sozinha e nunca ouve os 
demais. O Policiamento executa também a sua 
tarefa isoladamente, sem se pronunciar e muito 
menos ser consultado. A Educação simplesmente 
inexiste, porque não há nenhum programa nas 
escolas, nos lares, nas empresas e nas 
próprias auto-escolas para educar os 
individuos para o trânsito." (16) 

Nas auto-escolas, os candidatos a motorista, aprendem o minimo 

indispensável para serem aprovados em elementarissimos exames, 

não recebendo nenhuma educação mais elaborada sobre o trânsito. 

Como resultado disso, o que se tem, é um número grande de 

despreparados, legalmente habilitados, que vão contribuir 

consciente e inconscientemente, nas ruas e nas estradas, para 

aumentar a estatistica dos acidentes de trânsito. (17) 

O estado precário das ruas e estradas, a falta de sinalização, 

também contribuem significativamente para o aumento desses 

indices. Como ainda, a imprudência, o alcoolismo, o uso de drogas 

e o desrespeito das placas de trânsito, das faixas de segurança e 

dos sinais luminosos por parte do motorista ou do pedestre. Outro 

fator importante, é a falta de manutenção e revisão dos veiculos 

(16) e (17) Barroso, Ten. Cel. João Leite - Trânsito: educar 
para prevenir acidentes Revista da PMERJ, 
outubro / 1984, nº 3, p.9. 
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que estão circulando nas vias públicas. 

Todos esses problemas são aumentados pela impunidade. Os 

motoristas imprudentes, causadores de acidentes, geralmente, saem 

impunes, ilesos da situação. Não há uma rigida fiscalização, nem 

tão pouco uma punição severa para os infratores das leis de 

trânsito. 

Nos grandes centros ,as pessoas estão depositando no trânsito 

todas as suas neuroses e as suas raivas, fazendo com que os 

carros, ônibus e motos deixem de ser um meio de transporte útil e 

inofensivo, para tornarem-se numa verdadeira arma mortifera e, 

consequentemente, transformando o trânsito em algo neurotizante e 

perigoso. 

Sem dúvida, os acidentes de trânsito são uma forma bem cruel de 

violência, que merece uma devida 

maneira abrupta, matando, ferindo 

momento que ocorrem. 

atenção, porque ocorrem de 

ou lesando as pessoas no 

3 - Acidentes ~ Exploracão D2 Trabalho 

No Brasil, o número de acidentes de trabalho é extremamente alto. 

Os dados oficiais mostram que cerca de dois milhões de 

trabalhadores são acidentados por ano. (18) 

O INAMPS, orgão encarregado 

trabalhadores, afirma que nos 

da assistência 

últimos onze anos 

(18) Boschi, Renato - Violência e Cidade, Zahar , RJ , 1982, 
p. 61. 

médica 

houve 

dos 

uma 



23. 

sensivel redução no número de acidentes de trabalho. em todo o 
pais. Porém não se pode dar muito crédito a esses dados. porque o 

próprio INAMPS revela ainda, que nos últimos anos. o número de 

aposentados por invalidez aumentou assustadoramente. Logo nota

-se. que existe uma certa incoerência entre esses dados. Como 

pode o número de aposentadoria por invalidez ter aumentado sem 

que isso não tenha elevado o número de acidentes de trabalho? 

(19) A não fidedignidade desses dados pode derivar do fato de que 

muitas empresas não comunicam. ao INAMPS. o número real de 

acidentes de trabalhos ocorridos em seus estabelecimentos. 

o acidente de trabalho é um tipo de violência imprevisível, e é 

um problema de ordem técnico-social. porque depende tanto das 

condições das instalações. dos equipamentos, das máquinas, das 

ferramentas utilizadas no trabalho. como "do estado físico e 

emocional dos trabalhadores. 

As empresas no Brasil, principalmente as de pequeno e médio 

porte. não preocupam-se muito com a segurança do trabalhador. De 

uma certa forma suas instalações são bem precárias. não há um 

planejamento adequado. bem como não existe um cuidado especial 

para com as normas e os equipamentos de segurança. Isto ocorre. 

porque não há uma fiscalização e nem uma rígida sanção que venha 

punir as empresas que não cumprem satisfatoriamente as normas de 

segurança. (20) 

Toda empresa com mais de cinquenta empregados. por lei. tem que 

ter montado em seu estabelecimento uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA. Só o que se vê. na prática. é que 

(19) Pires. Cecília - Op. Cito 

(20) Boschi. Renato - Op. Cito 

p. 33. 

p. 58. 
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muitas empresas não respeitam essa lei. ficando totalmente 

impunes de qualquer sanção. (21) 

Muitos acidentes ocorrem por falta de uma manutenção adequada e 

sistemática dos meios de produção e dos equipamentos de 

segurança. No Brasil é muito comum substituir o empregado. do que 

repor uma peça. uma ferramenta ou uma máquina. Quando algum 

empregado recusa-se a trabalhar. porque os equipamentos podem 

trazer qualquer tipo de risco. esse é mandado embora e. 

imediatamente. o substituem por outro. que por necessidade. 

aceita trabalhar nessas condições. 

As empresas brasileiras de uma forma geral utilizam muito mais os 

equipamentos de segurança individual do que um conjunto de 

equipamentos necessários para diminuir os riscos de acidentes. 

Como exemplo. pode-se citar o que ocorreu numa empresa produtora 

de eletrodomésticos. 

"o risco era que a carcaça de uma geladeira 
caisse de uma altura de quase oito metros 
sobre algum dos quatrocentos trabalhadores da 
ferramentaria e componentes. A revindicação 
era a de que se colocasse uma rede de aço logo 
abaixo do teto. sob o trilho por onde as 
geladeiras são transportadas. presas a um 
gancho para aparar a possivel queda de um 
aparelho ou qualquer outra peça. O laudo da 
Secretaria do Trabalho exigia simplesmente. 
que todos os empregados do setor usassem 
capacete." (22) 

Isso é feito dessa forma. porque o custo dos equipamentos 

individuais é muito mais baixo do que o custo dos equipamentos 

coletivos. As empresas não se preocupam se este tipo de 

(21) Boschi. Renato - Op. Cito 

(22) Boschi. Renato - Op. Cito 

p. 58. 

p. 59. 



25. 

equipamento é o melhor a ser utilizado e se vão ou não evitar o 
acidente. 

A única preocupação dos empresários é com a produção. Esta não 

pode ser interrompida por nada e tem que acarretar lucros altos. 

Quando ocorre algum tipo de acidente. afastam imediatamente o 

acidentado. o substituem. e tudo começa a funcionar como se nada 

tivesse acontecido. Este processo é facilitado devido ao número 

elevado de mão de obra disponível no mercado de trabalho. 

As empresas tem um encargo financeiro elevado com os acidentes de 

trabalho. porque tem que custear todos os gastos que o empregado 

venha a ter. É por esse motivo. que muitas empresas deixam de 

registrar o número real de acidentes de trabalho. deixando por 

muitas vezes. o trabalhador sem henhuma assistência. O empregado 

por ignorância ou por falta de uma orientação correta. não 

revindica. perante a lei. os seus direitos. deixando a empresa 

livre de toda e qualquer responsabilidade. Quem realmente arca 

com as despesas da assistência médica. da licença de acidente de 

trabalho e da aposentadoria por invalidez é o trabalhador. 

através das deduções mensais do seu salário. 

Não pode-se apenas responsabilizar as empresas na questão dos 

acidentes de trabalho. Muitos desses acidentes ocorrem por 

negligência do próprio empregado. É comum. em algumas 

organizações. principalmente na área da Construção Civil. o 

operário recusar-se a utilizar os instrumentos de segurança. bem 

como não ter cuidados necessários para evitar qualquer tipo de 

acidente. embora esta não conscientização do perigo. seja 

resultante de uma falta de conhecimento. orientação. educação e 

cultura. 

O alcoolismo. também. pode ser o responsável por um número 

elevado de acidentes. porque o empregado alcoolizado trabalha 

totalmente fora de si. expondo-se a todo momento a riscos 

desnecessários. O índice de alcoolismo no Brasil é bem 
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significativo; só que a maioria das empresas não leva muito a 

sério esse problema. 

Muitos acidentes são causados pelo estado físico e emocional do 

trabalhador. Quando se analisa a relação empregado versus 

acidente de trabalho não pode -se deixar de lado as condições 

sócio-econômicas em que eles vivem. como as más condições de 

alimentação e moradia, a baixa remuneração. a falta de um sistema 

de saúde. a falta de lazer. as jornadas prolongadas de trabalho. 

a insegurança no emprego e as más condições de transporte. pois 

isso tudo vai afetar diretamente o dia a dia do trabalhador. 

As doenças provenientes do trabalho desgastante e insalubre é 

outro problema muito sério. Muitas dessas doenças afastam 

definitivamente o trabalhador do seu emprego. só lhe restando a 

aposentadoria por invalidez. que não lhe dá nenhuma condição de 

sobrevivência. As doenças mais comuns são as neuroses. enfartes. 

hipertensão arterial. gastrites, ulceras. alcoolismo e doenças 

respiratórias. 

No Brasil pode-se considerar a questão do acidente de trabalho 

como um tipo de violência do Estado. porque a omissão dos seus 

orgãos competentes em relação ao não cumprimento das leis e das 

normas básicas de segurança por parte das empresas; e a falta de 

uma política social justa e séria. que traga uma melhor condição 

de vida para o trabalhador; contribui significativamente para a 

elevação do índice. trazendo a morte ou a invalidez de milhões de 

brasileiros. 

4 - Desnutrição ~ Miséria 

Ao se falar de violência. não pode-se deixar de citar uma das 

mais cruéis. existentes nesse país. que é a chamada violência 

"branca" ou como os médicos e sanitaristas a chamam. violência 

"silenciosa". 



Este tipo de violência ocorre devido as precárias condições 
sócio-econômicas de grande parte da população brasileira e. traz 

corno consequência a morte ou então sequelas que vão acompanhar o 

individuo por toda a sua vida. 

No Brasil. morre a cada minuto urna criança que não completou um 

ano de idade. Essas mortes são causadas. em parte. pela falta de 

urna estrutura sanitária adequada e por outra pela desnutrição. 

Este indice de mortalidade infantil é considerado um dos maiores 

do mundo. (23) 

Quando se estuda a violência "branca" fica-se espantado com o 

indice da mortalidade infantil. Só que o problema ainda é mais 

sério. porque este. tipo de violência não atinge apenas as 

crianças mas sim todas as faixas etárias da população carente. 

No Brasil. os grandes centros urbanos são formados sem qualquer 

planejamento e com uma distribuição desigual da população. 

configurando um perfil bem peculiar. onde a maioria das cidades 

são divididas em dois tipos de áreas: aquelas que existem 

residencias e predios confortáveis e aquelas que há casas sem 

reboco e sem pintura. de barro ou madeira. onde a miséria é 

total. 

As "áreas ricas" contam com todos os serviços necessários para se 

ter urna vida condigna como: luz. água. esgoto, ruas asfaltadas e 

transportes. Já as "áreas pobres" ficam total ou parcialmente 

carentes desses atendimentos. 

(23) Pires. Cecilia - Op. Cito • p. 29. 
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Quando alguma "área pobre" começa a ter todos os tipos de 

serviços, fica valorizada e, consequentemente, expulsa os 

moradores de baixo poder aquisitivo para áreas mais distantes e 

mais carentes, porque estes não conseguem arcar com os gastos 

decorrentes dessas melhorias. O que se vê, é que a população 

carente nunca consegue usufruir dos bens necessários a uma boa 

condição de vida. 

Parte da população brasileira não mora e sim aloja-se em 

barracos ou cortiços. A maioria dessas residências não tem 

nenhum tipo de saneamento básico. Elas geralmente são servidas 

por fossas negras, onde os detritos correm a céu aberto, e a 

água é retirada de poços rasos ou nascentes contaminadas pela 

proximidade com as fossas. (24) 

Outra questão séria é o problema do desemprego. As empresas, em 

função da crise econômica por que o país atravessa, demitem uma 

série de trabalhadores. Com o desemprego, milhares de pessoas 

ficam reduzidas a um estado de pobreza absoluta, tendo apenas 

como alternativa a criminalidade, a mendicância ou o subemprego. 

As pessoas que estão subempregadas acabam sendo exploradas, pois 

em alguns casos ganham menos que o salário mínimo oficial. Como 

pode alguém viver nessas condições, se o próprio salário mínimo 

não dá condições nenhuma de sobrevivência frente ao elevado 

custo de vida? No dia 16/5/1989, saiu no jornal "O Globo", uma 

pesquisa onde informava que uma família de dois filhos só 

poderia ter um bom padrão de vida se ganhasse aproximadamente 

(24) No Brasil, 12.653.031 indivíduos moram em casas rústicas, 
quartos ou comodos, 41.014.410 não são assistidos pela 
rede geral de água e 39.316.218 utilizam-se de fossas 
rudimentares. - Anuário de 1985, IBGE, p. 264. 
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quatrocentos e cinquenta cruzados novos. isto é. quatrocentos 

por cento do atual salário mínimo. (25) 

o nível de instrução de grande parte dos trabalhadores é muito 

baixo. fazendo com que se tenha um mercado saturado. com um 

elevado número de mão de obra de nível elementar disponível. 

Isto contribui tanto para o desemprego. quanto para o 

achatamento dos salários. porque as empresas tendo a seu dispor 

um mercado de trabalho excedente. podem demitir e contratar 

outros empregados a qualquer momento. com uma menor remuneração. 

o Sistema de Educação no Brasil é deficiente e falho. Além de 

não conseguir assistir integralmente à demanda. deixando de fora 

uma parcela significativa da população. não consegue cumprir com 

seus objetivos: grande parte dos alunos saem das escolas sem 

base. sem conhecimentos específicos. bem como o sistema não 

atende às necessidades e às expectativas emergentes dos alunos 

mais carentes. tais como uma educação profissionalizante. que 

fornecesse os meios necessários para ingressar no mercado de 

trabalho como mão-de-obra especializada. (26) 

o anuário de 1985 informa que a taxa de analfabetismo no Brasil 

foi de 38.9%. (27) Esse índice é considerado bastante alto. e 

expressa a situação difícil pela qual está passando o Sistema 

Educacional. 

Não existe. também no Brasil. um programa de educação social 

voltado para conscientizar e instruir a população quanto as 

(25) O salário mínimo utilizado foi o de maio de 1989. oitenta 
e um cruzados novos e quarenta centavos. 

(26) Existem no país 213.037 estabelecimentos de ensino 
público. sendo que 27.630 voltados para o Pré-escolar. 
180.533 para o 1Q Grau e 4.874 para o 2Q Grau. - Anuário 
de 1985. IBGE. p. 206. 210 e 218. 

(27) Anuário de 1985. IBGE. p. 202. 
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noções básicas de higiene e saúde, com o objetivo de diminuir as 

incidências de doenças causadas pela ignorância ou pela falta de 

asseio dos indivíduos. 

Grande parte dos surtos epidemiológicos e das doenças 

infecciosas. deve-se especialmente. à falta de uma alimentação 

rica em proteínas. à falta de uma estrutura sanitária adequada. 

à ignorância e a falta de asseio de alguns individuos. como 

também. à falta de um atendimento hospitalar conveniente. 

No Brasil muitas pessoas são vitimas de doenças infecciosas e 

parasitárias. como por exemplo: tuberculose. difteria. febre 

amarela. sarampo. coqueluche. menigite. paralisia infantil. 

tétano. malária. raiva e lepra. devido às péssimas condições de 

vida de grande parte da população. (28) 

o INAMPS. sistema de atendimento médico do Governo. para o qual 

todos os trabalhadores contribuem. mensalmente. com uma parcela 

de seus salários. está deficiente. não consegue acompanhar 

adequadamente o crescimento demográfico do país. Tem a sua 

disPOSição. em todo o Brasil. apenas 534.055 leitos (29) e. 

portanto. tende a deixar sem assistência. um número elevado de 

pessoas que buscam. nos hospitáis públicos. uma internação. 

o Sistema de Saúde Pública no país. está doente. Fiszbeim afirma 

que isto ocorre porque 70% dos recursos são destinados ao 

custeio do serviço médico-hospitalar do INAMPS (convênios). pela 

empresa privada (30). restando para a empresa médica pública 

(28) O anuário de 1985. demonstra a ocorrência de 88.376 casos 
de tuberculose. 2.860 de difteria. 45 de febre amarela. 
80.875 de sarampo. 19.221 de coqueluche. 17.577 de 
menigite. 130 de paralisia infantil. 2.800 de tétano. 
378.257 de malária. 87 de raiva e 18.854 de lebra. IBGE. 
p. 199. 

(29)Anuário de 1985. IBGE. p. 169. 
(30) Fiszbelm citado por Cecília Pires - Op. Cito • p. 31. 
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apenas 30% dos recursos. Assim fica claro porque os hospitáis 

públicos tendem a passar por tantas dificuldades e deficiências. 

No Brasil, existem pessoas passando fome, que utilizam-se de uma 

série de artifícios para tentar lubridiá-Ia. Ingerem desde capim 

até pó de telha misturado com água quente. (31) O baixo poder 

aquisitivo de parte da população, não permite a aquisição de 

certos alimentos básicos, deixando "60% das famílias de baixa 

renda numa dieta deficiente em calorias. 23% em proteínas. 63% 

em ferro e 75% em vitamina A." (32) 

O Governo não tem feito nada para reverter o quadro da pobreza, 

mesmo tendo como meta "os descamisados". Pelo contrário, tem 

contribuido significativamente para o aumento da pobreza no 

país. Nos dois últimos planos econômicos o único prejudicado foi 

o trabalhador. O poder aquisitivo da população vem sendo 

aviltado, aumentando portanto a pobreza em todo o país e, 

consequentemente, a violência "branca", visto que esta caminha 

lado a lado com a miséria. 

É interessante relatar que Manuel Bandeira. anos atrás. ficando 

assustado com a pobreza. escreveu um poema: "Vi ontem um bicho! 

Na imundice do pátio! Catando comida entre os detritos! O bicho. 

meu Deus. era um homem." (33) Se fosse hoje. na certa não 

ficaria tão surpreendido. pois isto passa a ser uma cena comum 

do dia a dia. 

(31) Boschi, Renato - Op. Cito p.52. 

(32) Boschi, Renato - Op. Cito p. 54. 

(33) Bandeira. Manuel citado pOI Cecília Pires - Op. Cito • p. 
23. 



32. 

5 - Desrespei~ A ~idadania 

o desrespeito 

Brasil. Este 

ao direito ã cidadania é uma prática comum no 

ato é um tipo de violência. porque atinge 

diretamente a integridade física e moral de grande parte dos 

indivíduos que constituem a sociedade brasileira. 

Antes de prosseguir com a explanação. é necessário definir 

corretamente o conceito de cidadão. porque é muito comum 

utilizar esse termo corno sinônimo de indivíduo. deixando de 

atingir. portanto. o real sentido da palavra. 

"Cidadão é 
civis e 
desempenho 
(34) 

o indivíduo no gozo dos direitos 
pOlíticos de um Estado ou no 
dos seus deveres para com este." 

"Todo membro de uma comunidade nacional. 
sujeito aos deveres por ela impostos e 
gozando dos direitos por ela atribuidos. 
( ... ) Conota a idéia de uma participação 
consciente e voluntária na plenitude dos 
deveres e dos direitos cívicos. " (35) 

A partir do conceito de cidadão. pode-se chegar ao de cidadania. 

Pedro Demo define cidadania corno: 

"a qualidade social de uma sociedade 
organizada sob a forma de direitos e deveres 
majoritariamente reconhecidos. Trata-se de 
uma das conquistas mais importantes na 
história. No lado dos direitos. repontam os 
Direitos Humanos. que hoje nos parece óbvios. 
mas cuja conquista demorou milênios. e 

(34) Holanda. Aurélio Buarque de - Novo Dicionãrio Aurélio. 

(35) MEC - Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo - p. 76. 



traduzem a síntese de todos os direitos 
imaginãveis que o Homem possa ter." (36) 
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Nota-se. portanto. que cidadania nada mais é do que a expressão 

política da nacionalidade. 

Em se reportando na História à sociedade brasileira. verifica-se 

que desde os seus primórdios. vem sendo gerada de forma 

discriminatória e regida pelo sistema de castas e privilêgios. 

Dois segmentos significativos foram sendo forjados: um 

minoritário. composto pela classe dominante e abastada. repleto de 

privil~gios. o qual detém o capital e o poder; e outro 

majoritário. representado pela classe dominada. quase sem direitos 

e cheio de deveres a cumprir. 

o grupo majoritãrio. com a falência do "milagre" econômico 

brasileiro. ficou numa situação sócio-econômica muito difícil. 

Segundo Cecília Pires este grupo foi deserdado e dividido 

drasticamente em duas partes: "os que nada possuem e os que 

possuem muito pouco." (37) 

Os que "nada possuem" para garantirem a sua sobrevivência. apelam 

para os biscates ou até mesmo para os pequenos furtos. Eles vivem. 

portanto, no limite entre a marginalização e a crlminalidade. a 

miséria e a fome. São considerados por alguns estudiosos como 

"classes perigosas". Este grupo sofre todos os tipos de privações 

e discriminações. 

(36) Demo, Pedro citado por João Carlos Cesar Pinheiro - Pobreza 
Política, p. 7. 

(37) Pires. Cecília - Op. Cito , p. 9. 
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Já os que "pouco possuem" fazem parte de um grupo angustiado, 

achatado, que sofre diversos tipos de pressão, ficando entre o 

capital e a miséria, o poder e a servidão, a classe dominante e 

a classe perigosa. Para sobreviver de forma mais condigna, 

colocam-se junto ao poder, colaborando com a classe dominante na 

reprodução e manutenção do sistema social vigente. Este grupo 

também sofre urna grande ameaça, porque é a principal vitima da 

violência, o alvo-chave da classe perigosa. 

Não é dado, para uma parcela significativa da população, os 

mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Os individuos menos 

favorecidos além de viverem de forma subhumana, não condigna, 

são totalmente discriminados. A socióloga Maria Vitória 

Benevides afirma que a sociedade brasileira de uma certa forma 

marginaliza os negros, os mal-vestidos, as prostitutas e os 

pobres. (38) 

Itamar Silva, Presidente da Associação dos Moradores do Morro 

Santa Marta, no Rio de Janeiro, em 1983, num debate sobre 

violência, realizado pelo jornal do Brasil, afirmou que: 

"a favela hoje não é urna violência. ~ 
violência a postura que a sociedade tem 
diante das favelas e diante da periferia da 
cidade de um modo geral. Acho que a maior 
violência que ocorre nessa área de periferia 
e favela é que voce é trabalhador, mas para o 
policial e para a sociedade de um modo geral, 
voce é um marginal." (39) 

Nesse discurso, fica claro, que existe, por parte dos menos 

(38) Benevides, Maria Victória citada por Cecilia Pires - Op. 
Cito , p. 59. 

(39) Silva, Itamar citado por Cecília Pires - Op. Cito , p. 59. 
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favorecidos. uma conformidade. uma aceitação das condições 

precãrias em que vivem. Para eles o difícil não é conviver com a 

pobreza. mas sim com a discriminação da sociedade frente a esta. 

Itamar vai mais além. e relata que o pobre. o morador da favela 

ou da periferia não tem os mesmos direitos constitucionais que 

qualquer outro cidadão deste país. 

"Eu ouço muito sobre a questão da violação de 
sua casa. A gente não tem isso. porque a 
polícia quando chega na favela. não pede 
licença para entrar no seu barraco. Ele 
chegou. bateu se voce demora muito a 
abrir. ela derruba a porta." (40) 

Esta discriminação também é bem visualizada na ãrea penal. A 

violência é um problema bem sério que o país vem enfrentando 

porque. hoje em dia. ela atinge todas as classes sociais. mas a 

punição acaba sendo voltada apenas para a classe pobre e 

marginalizada. que acaba assumindo efetivamente a culpa e indo 

para a Penitenciãria. É quase raro encontrar dentro da 

Penitenciária representantes das classes mais altas. quase todos 

os indivíduos que passam por lá. pertencem aos grupos de baixo 

poder aquisitivo. A reportagem do Jornal do Brasil. que relata 

dados do Censo Penitenciário. realizado em 1989. pelo IBGE. nas 

Penitenciãrias do Estado do Rio de Janeiro. demonstram que a 

maioria dos presos per tecem aos grupos de baixo poder 

aquisitivo. (41) 

No Brasil. o usufruto da cidadania estã diretamente proporcional 

(40) Silva. Itamar citado por Cecília Pires - Op. Cito • p. 
60. 

(41) Jornal do Brasil - Mundo dos condenados. 29/04/1989 • 
Cidade. p. 4 e 5. 
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ao status que o individuo exerce na sociedade. Quanto maior for 
o seu status. o seu prestigio. maior será a sua participação nos 

direitos civicos da nação. O individuo é considerado um cidadão 

respeitável a partir da sua aparência física. do seu modo de 

falar ou se vestir. do local onde mora. do seu grau de 

instrução. bem como no que e onde trabalha. Se o individuo não 

consegue preencher bem esses requisitos. como por exemplo. os 

favelados. os moradores da periferia. os desempregados de baixa 

renda. os mal-vestidos. é visualizado como um marginal. um 

delinqüente. uma pessoa de alta periculosidade. A pobreza traz 

consigo. não apenas a carência material. mas também a 

segregação. Isto reflete bem a rígida e gritante desigualdade 

sócio-econômica e política existente na sociedade brasileira. 

Como afirma Pedro Demo: 

"ser pobre não 
coibido de ter. 
repressão, ou 
discriminação 
vantagens." (42) 

é apenas 
Pobreza é. 

seja. 
sobre o 

não ter. mas ser 
em sua essência, 

resultado da 
terreno das 

Consultando a nova Constituição (43). nota-se que esta proibe e 

coibe todo e qualquer ato preconceituoso e discriminatório. 

(42) 

Título I • Artigo 3 Q • Item I: 
"Construir uma sociedade livre, justa e 
solidária." 

Título I. Artigo 3Q , Item IV: 
"Promover o bem de todos. sem 
preconceitos de origem. raça. sexo. cor. 
idade e quaisquer outras formas de 
discr iminação. ,. 

Demo, Pedro citado por João Carlos Cesar 
Pinheiro - Op. ·Cit .• p. 17. 

(43) Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. 
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Titulo lI. Capítulo I. Artigo 5Q : 

"Todos são iguais perante a lei. sem 
distinção de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no pais a 
inviolabilidade do direito à vida. à 
liberdade. à igualdade. à segurança e à 
propriedade." 

Titulo lI. Capitulo lI. Artigo 69 : 

"São direitos sociais a educação. a 
saúde. o trabalho. o lazer. a segurança. 
a previdência social. a proteção à 
maternidade e à infância. assistência aos 
desamparados." 

Analisando o dia a dia da sociedade brasileira. verifica-se que 

em nenhum momento a discriminação. o preconceito. bem como a 

segregação deixaram de existir. ~ lamentável. que na prática. a 

Lei fundamental e suprema do pais não é cumprida e muito menos 

respeitada. 

Uma Constituição não é elaborada apenas para permanecer no 

papel. mas sim para ser posta em ação. Para tal. é necessário. 

que esteja de acordo com a realidade sócio-econômica. cultural e 

pOlitica do pais. bem como que seja implantada irrestritamente 

em toda nação. impugnando sanções a todo e qualquer individuo ou 

·organização que por ventura venha a desrespeitar as novas leis. 

No Brasil não sucederam nenhum dos dois fatos. Não houve uma 

preocupação 
implantação 
portanto. 

de adequar a Constituição com a realidade e nem uma 
irrestrita e séria das novas leis. trazendo. 

um descrédito e um questionamento quanto a veracidade 

e a fidedignidade da Nova Carta Constitucional. Como legitimar 

uma Constituição fundamentada na igualdade. na fraternidade e na 

justiça. numa sociedade totalmente injusta. regida pelo sistema 

de castas e privilégios? Como cumprir e respeitar as Leis 

Constitucionais. numa sociedade marcada pela corrupção e pela 

impunidade. onde as leis são a todo momento desrespeitadas sem 
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que nada aconteça? Como preconizar na Constituição que todos são 

iguais perante a lei. numa sociedade discriminatória. 

preconceituosa e segregadora. apoiada por uma postura 

clientelista e paternalista. na qual produz e mantém a pobreza. 

a miséria e a marginalização? Como estabelecer na Constituição 

que a educação. a saúde e o trabalho são direito de todos os 

cidadãos. numa sociedade onde uma parte da população não tem 

acesso as escolas nem aos hospitais públicos. bem como existe um 

número elevado de individuos desempregados ou subempregados? 

Como afirmar na Constituição que a proteção à infância é um 

direito social. numa sociedade estigmatizada pelo alto índice de 

mortalidade infantil e um número elevado de menores abandonados? 

É por essas razões que a Nova Constituição não trouxe nenhuma 

mudança significativa na vida do brasileiro. e nem implantou a 

verdadeira Democracia no país. 

Uma Democracia não se faz apenas com a elaboração de uma Carta 

Constitucional. mas sim com a participação efetiva de todos os 

segmentos da sociedade: os negros. os pobres. as mulheres. os 

pacifistas, os defensores da natureza. os presos, os 

desempregados. os homossexuais. as 

prostitutas. enfim todos os cidadãos. 

donas de casa. as 

Enquanto houver na sociedade um segmento da população 

marginalizado. discriminado e segregado, sem poder participar 

efetivamente na elaboração das políticas do país. não se terá 

implantado uma Democracia. e sim um sistema injusto e violento. 

rico em falácias democráticas. 

6 - Corrupção. Grandes Negociatas ~ Estouros Financeiros 

A corrupção é um tipo de violência que atinge diretamente o 

erário público e indiretamente a sociedade como um todo. 



Charles Aikin define corrupção como 

"o uso do poder público para proveito, 
promoção ou prestígio particular, ou em 
beneficio de um grupo ou classe, de forma que 
constitua violação da lei ou de padrões de 
elevada conduta moral." (44) 

3~· 

A prática da corrupção é muito antiga e comum à toda sociedade, 
porque é inerente a condição humana; todo Homem tem o seu preço, 

como afirma J. T. Noonan Jr., "o único ser incorruptível é 

Deus." (45) 

Todos os paises, inevitavelmente, convivem com a corrupção. 

Quando esta é a nivel moderado e controlado, não acarreta 

gLandes consequências para a sociedade, mas quando cresce 

excessivamente e passa até ser institucionalizada, isto é, 

ocorre com o aval do Estado, ameaça e compromete todo o 

funcionamento satisfatório da nação, produzindo um enorme ônus 

financeiro, bem como social. 

o sociólogo Ruben Georg Oliven verificou que os assaltos a banco 

efetuados no Brasil, em 1980, renderam para os seus autores 

menos que trezentos milhões de cruzeiros, uma quantia vinte 

vezes inferior às obtidas pelos golpes no mercado financeiro no 

final de novembro de 1980 ao final de janeiro de 1981. (46) A 

corrupção traz, quase sempre, um ônus bem elevado, visto que, em 

1983, um único estouro financeiro deixou um total de 

quatrocentos e cinquenta bilhões de cruzeiros em letras frias no 

mercado financeiro. (47) 

(44) Aikin, Charles citado por Celso Barroso Leite 
Sociologia da Corrupção, p. 85. 

(45) Noonan Jr., J. T. citado por Celso Barroso Leite - Op. 
Cit. , p. 15. 

(46) e (47) Oliven, Ruben Georg citado por Celso Barroso Leite -
Op. Cito , p. 26. 



40. 

Os prejuízos ocasionados pela corrupção. não aparecem de forma 

explícita e imediata. os efeitos. muitas vezes. vão surgir a 

médio e longo prazo. camuflados através do aumento da taxa de 

juros. da inflação e da lnexiqüibilidade das obrigações sociais 

do Estado. devido o incremento da dívida pública. 

A população é que vai arcar com todo esse ônus. e como não 

poderia ser diferente. as classes menos privilegiadas vão ser as 

mais sacrificadas. porque a corrupção traz vantagens e 

benefícios para uns poucos em detrimento da queda da qualidade 

de vida e do poder aquisitivo do resto da população. 

O corrupto é responsável não apenas pelo rombo dos cofres 

público. mas também. pelo aumen~o da miséria. da pobreza. da 

fome e do baixo nível de vida da população. Ele nunca lesa um 

número reduzido de pessoas, Dlas sim grande parte da população. 

No Brasil, 

conhecidas 

sonegação 

peculato 

existem várias formas de corrupção. As mais 

e as mais praticadas são: desfalques, empreguismo, 

tributária, estelionato. suborno. contrabando. 

desvio de dinheiro público. contravenção, grandes 

negociatas e estouros financeiros. 

Quando um tipo de corrupção emerge ou é denunciado, transforma

-se imediatamente em manchete. Os jornais e revistas fazem um 

estardalhaço e exploram o máximo que podem do caso. Com o tempo, 

a notícia vai desaparecendo dos meios de comunicação, sem 

qualquer solução ou resposta, caindo num total esquecimento, 

como nada tivesse acontecido. 

A impunidade é uma das principais características da corrupção. 

porque, quase sempre os seus autores ficam impunes de qualquer 

sanção. Os inquéritos, algumas vezes. não chegam ao fim e, 

consequentemente. não apontam os verdadeiros responsáveis pelo 

ato ilícito. ou então. quando chegam a um veredito, este é 
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encoberto, para que os culpados não apareçam e, potanto, não 

sejam punidos. 

Os processos dos crimes de corrupção, em alguns casos, são 

arquivados por falta de provas consubstãnciais ou por força das 

circunstâncias, porque fica muito difícil desvendar toda a ação 

corrupta, pelo fato de não ter uma vítima imediata que tenha o 

interesse de denunciá-la, quem participa dela tem a pretensão de 

mantê-la em segredo; ou pelo fato dos seus responsáveis terem as 

"costas quentes", estarem respaldados pelo poder e pelo 

prestígio de seus cargos ou do seu status social. 

A prática da corrupção, na maioria das vezes, é exclusividade das 

classes privilegiadas, daí ser chamada de crime do "colarinho 

branco". 

A Justiça pune o criminoso "pé de chinelo", e muitas vezes, 

deixa livre, sem nenhuma sanção o criminoso de "colarinho 

branco", o representante da classe privilegiada, instaurando, 

portanto, nos seus pressupostos a prática da discriminação e do 

privilégio. 

O Estado, por outro lado, não toma uma prOVidência cabível para 

combater e coibir o elevado índice de corrupção dentro de suas 

Instituições, deixando tudo ao bel prazer das circunstâncias, ou 

até mesmo, em alguns casos, sendo o principal elemento de 

cooptação e facilitação. 

Uma das metas do Governo da Nova República seria a de combater a 

corrupção nos órgãos públicos, moralizando toda a máqUina do 

Estado. Só que, como nas administrações anteriores, não se fez 

n~da para reverter esse quadro. As fraudes, o peculato, os 

estouros financeiros, o contrabando, a legislação por causa 

própria, o empreguismo, continuaram a existir com a mesma ou 

maior intensidade. Numa linguagem mais popular, pode-se afirmar 

que nesse período "os trens da alegria" trafegaram livremente, 
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com todo vapor, dentro das Instituições Públicas. 

A ineficiência e a inoperância do Estado e da Justiça no combate 

à corrupção, acarreta no descredito da população as normas e 

leis vigentes, onde os individuos começam a querer fazer a sua 

própria Justiça, bem como incentiva as pessoas a serem 

corruptas. O Ex-Presidente da Comissão de Justiça e Paz da 

Arquidiocese, José Carlos Dias, afirma que: 

"Toda vez que um Ministro ou um alto 
funcionário pratica um ato de corrupção sem 
ser punido, ele está autorizando de forma 
expressa a que cada pessoa passando fome 
pegue um revólver para defender sua 
sobrevivência. Hoje, nós vivemos no Brasil a 
pedagogia da malandragem e da violência, 
porque uns assaltam sem precisar sacar o seu 
revólver, apenas enchendo os bolsos de 
dinheiro. Outros precisam arriscar a sua vida 
e dos outros." (48) 

Hoje em dia, a prática da corrupção assumiu um papel importante 

na cultura brasileira. Houve uma inversão dos valores sociais, 

onde o individuo corlupto ganha cada vez mais espaço e 

prestígio. O Psicanalista Jurandir Freire ao analisar 
psicanaliticamente 

valores. 

o Brasil, mostra bem essa inversão de 

"Estamos num país que pensa assim: ou voce 
explora, ou voce engana, ou voce é calhorda, 
ou voce é escroque, ou não há saída. Por que? 
Porque quem faz a lei é quem manda, quem se 
beneficia da lei são os amigos, quem legisla 

(48) Dias, José Carlos citado por Cecília Pires - Op. 
Cito , p. 67. 



está comprometido unicamente com seus 
interesses pessoais. A falácia ou balela de 
uma lei que fosse igual para todos é portanto 
mentira. Num país que pensa nestes termos. 
quem age dentro da lei cai no ridículo." (49) 

7 - Violência Policial 

43. 

Hoje em dia. é muito comum. ao abrir os jornais. deparar-se com 

notícias a respeito do uso abusivo da força policial ou do 

envolvimento de guardas em atos criminosos. 

A polícia é uma coorporação. criada pelo Estado. que tem a 

incumbência de" reprimir e perseguir o crime. defendendo a 

integridade física. moral e patrimonial do cidadão. assegurando 

portanto. a ordem e a segurança da sociedade. (50) 

o policial. 

utiliza-se de 

no desempenho de suas atribuições. algumas vezes. 

um autoritarismo exacerbado. tratando tanto o 

criminoso. como o suspeito, ou até mesmo as pessoas inocentes, 

de forma arbitrária, severa e criminosa. Segundo a Secretaria de 

Segurança de São Paulo. a polícia. ultimamente, tem agido de 

forma bem violenta. No período de janeiro a junho de 1984, matou 

duzentos e sessenta e um supostos criminosos (assaltantes ou 

suspeitos), atirando primeiro para depois perguntar e investigar 

a situação. (51) 

(49) Freire, Jurandir citado por José Castello - A Cultura da 
Razão Cínica, Jornal do Brasil, 21/05/88, p. 6 e 7. 

(50) Holanda, Aurélio Buarque de - Op. Cito 

(51) Pires, Cecília - Op. Cito , p. 65. 
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Nas Delegacias. os presos quase sempre são humilhados. agredidos 

e amontoados em pequenas celas. 

condições mínimas de sobrevivência. 

sem qualquer direito. em 

e os interrogatórios algumas 

vezes. ocorrem debaixo de severas torturas. (52) 

Nas ruas. a situação não é tão diferente. as pessoas menos 

esclarecidas. membros das classes mais baixa. muitas vezes. tem 

as suas casas invadidas pela policia sem a apresentação prévia de 

um mandado de busca. ou então. são presas ou até mortas por não 

estarem de porte dos documentos. Em Campinas. um jovem foi morto. 

pela policia. em frente a sua casa. porque questionou 

pacificamente e desarmado a sua prisão. por não estar de posse de 

seus documentos. (53) 

A abordagem policial. geralmente. é discriminadora e 

preconceituosa. A condição "sine qua non" para que um indivíduo 

torne-se suspeito. é a sua aparência física e social. Se a 

pessoa está bem vestida e tem uma boa fisionomia não é abordada. 

Isto pode ser bem visualizado nas blitz nos ônibus ou nas ruas. 

onde o policial somente revista e interpela os mal-vestidos. os 

pobres. os pretos. as prostitutas. enfim os marginalizados pela 

sociedade. deixando. muitas vezes. à deriva os verdadeiros 

criminosos. 

A questão da corrupção é um fenômeno comum no meio policial. que 

algumas delas já estão de plena consonância com as suas funções. 

transformando-se em meras rotinas operacionais. Os policiais 

aceitam. ou insinuam ou até mesmo pedem dinheiro para retirar 

(52) Pinheiro. Paulo Sérgio - Desenvolvimento requer revisão 
das práticas policiais. Revista da PMERJ. outubro/1985 • 
p.14. 

(53) Pires. Cecília - Op. Cit. • p. 13. 
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multas. evitar prissões e autuações. Atualmente eles estão até 

vendendo segurança para grupos de moradores ou comerciantes 

atravé5 de contratos clandestinos. (54) 

A coorporação policial ultimamente tem sofrido vArias criticas 

devido alguns de seus membros estarem implicados diretamente com 

o crime. Existem diversos policiais ou ex-policiais envolvidos 

com o tráfico de drogas. a receptação de jóias. chantagens. 

sequestros, roubo de automóveis e bancos. 

Alguns policiais fazem parte do "Esquadrão da Morte", que é um 

grupo que age paralelamente a polícia e ao aparelho Judiciário. 

matando ladrões e assassinos, sem que estes passem pelo crivo dos 

tribunais. Na realidade, as pessoas mortas pelo Esquadrão nem. 

sempre são criminosas. porque este grupo também mata por 

encomenda, a mando de comerciantes que querem acabar com os seus 

concorrentes ou por vingança pessoal. Para se ter urna idéia da 

atuação criminosa deste grupo, em 1983, no Rio de Janeiro. 

matavam em média duas pessoas por dia. (55) 

A atuação da polícia no combate ao crime tem sido bem 

ineficiente. Os roubos, os assassinatos. o tráfico de drogas e os 

sequestros acontecem em plena luz do dia e nos lugares mais 

movimentados possiveis. A polícia sempre chega atrasada, ou então 

deixa os marginais fugirem. A justificativa é de a policia além 

de ser mal paga, está despreparada e desprovida de armamentos e 

equipamentos para enfrentar os marginais, que geralmente estão 

bem equipados. 

(54) Jornal O Globo - PM's fazem venda ilegal de segurança. 
24/05/89. Grande Rio. p.16. 

(55) Pires, Cecília - Cp. Cito , p.65. 
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A pOPulação frente à atuação ineficiente da policia. ao abuso 

de autoridade e a implicação direta de alguns policiais com o 

crime. passa a desacreditar e a desconfiar dos seus serviços. 

instaurando um sentimento de insegurança. medo e pavor na 

sociedade. onde o cidadão sente-se desprotegido. temendo tanto 

o ladrão quanto o policial. tendo dificuldades em'~istinguir a 

fronteira entre a policia e o criminoso." (56) 

Muitos indivíduos quando sofrem algum tipo de violência. não 

dão parte ã policia. com medo de serem presos. mau tratados. 

perseguidos tanto pelo marginal quanto pelo policial. ou então. 

por acharem perda de tempo. Por essa razão os dados oficiais 

acerca dos crimes nào condizem com a realidade. 

A população desencantada com a pOlicia começa a fazer justiça 

com as próprias mãos. lichando e matando os criminosos ou os 

supostos marginais. A população está tão apavorada e revoltada. 

que não permite mais que os criminosos sejam levados pela 

policia para delegacia. porque acreditam que lá eles serão 

soltos sem pagar pelo delito cometido. 

o descredito tomou 

ninquém acredita 

conta de toda a pOPulação. quase mais 

na polícia e na justiça. instaurando o caos 

na sociedade. Mas também. como pode-se acreditar e confiar numa 

coorporação. que tem a função básica de fazer com que os 

cidadãos cumpram as leis e as normas sociais vigentes das quais 

ela é a primeira a desrespeitá-las? Segundo o Secretário de 

Justiça de São Paulo. José Carlos Dias: 

(56) Boschi. Renato - Op. Cito • p. 27. 



"a inoperância da policia e o emperramento da 
máquina judiciária invertem o dito popular no 
Brasil: a nossa policia tarda e a justiça 
falha." (57) 

8 - Tráfico ~ Drogas 

47. 

o tráfico de drogas é um tipo de violência que atualmente vem 

crescendo assustadoramente. Em quase todas as grandes cidades do 

país existem quadrilhas fornecendo entorpecentes. acarretando. 

portanto. uma ruptura das normas sociais vigentes e colocando em 

risco. direta e indiretamente. a integridade fisica e moral e. 

muitas vezes. a própria vida das pessoas. 

o ato ilícito de traficar drogas é acompanhado de outras formas 

de violência como o homicídio. o roubo. a corrupção e o suborno. 

Utilizam-se de qualquer meio para assegurar a eficiência e a 

continuidade da organização. 

o emprego das drogas não é uma prática atual. mas sim. da mais 

remota antigüidade. As civilizações egípcia. maia. inca. 

indígena e outras. já faziam uso das drogas. nas suas cerimônias 

místicas ou religiosas. (58) 

Com o avanço da ciência descobriu-se várias substâncias 

entorpecentes. bem como diversas formas de se usá-las. A 

princípio utilizavam-se dessas drogas para acabar com a dor ou 

(57) Dias. José Carlos citado por Cecília Pires. Op. Cito • 
p. 10. 

(58) MEC - Op. Cito • p. 488. 
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resolver problemas de ordem psiquica. Atualmente o emprego é 

para desafogar os nervos, dar coragem, fugir da realidade, 

oferecer maior resistência ou apenas como uma forma de lazer. 

Os três tipos de entorpecentes mais comuns são: o ópio, que é 

extraido de algumas espécies de papoulas; a cocaina, que é 

retida das plantas eritrofiliceas; e a maconha que é produzida 

pela floração e frutas do cânhamo. (59) 

No Brasil, a maconha é a mais utilizada por ser a droga mais 

barata e de ficil aquisição. Ji o ópio e a cocaína são 

entorpecentes mais caros e, portanto, não tem uma circula~ão tão 

ampla, devido ao baixo poder aquisitivo da população brasileira. 

O mercado de coca in a est~ começando a expandir-se, tendo uma 

ampla penetração, em consequência a: 

"mAfia sul-americana que 
preparando um auspicioso mercado 
a preços mais baixos que 
internacional do produto." (60) 

está ( . . . ) 
com a oferta 

a cotação 

O trAfico de drogas é operado por quadrilhas organizadas, 

regidas por severas leis e normas que nunca devem ser quebradas. 

Dentro da organização não existe o perdão. Se algum membro deixa 

de cumprir essas normas, ou tenta passar a organização para 

trás, é eliminado, morto. 

Estas quadrilhas na maioria das vezes são grandes, englobando 

cerca de oitenta a cem membros e, quase sempre, utilizam-se do 

(59) MEC - Op. Cito , p. 488. 

(60) Cosme, Cel Rubem de Almeida Escalada do tóxico precisa 
ser detida , Revista da PMERJ , Outubro/ 1984 , p. 23. 
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mais moderno equipamento bélico. Isso pode ser visto, quando 
Naldo, Bazunga e Cassiano tomaram posse do comando da quadrilha 

de tráfico de drogas no Morro da Rocinha e foram fotografados 

pela imprensa, junto com suas metralhadoras importadas e 

sofisticadas. (61) 

As quadrilhas de tráfico de drogas, instalam-se em favelas 

"zelam" pela segurança e oferecem ajuda financeira e social aos 

moradores, para que estes em troca, os protejam da polícia. Os 

moradores da favela "adoram" os lideres dessas quadrilhas, 

porque eles trazem a "ordem" e a "segurança" para esses locais. 

Eles são considerados como os grandes "bem-feitores" da favela. 

Quando há uma batida policial, os moradores dão o alarme aos 

traficantes, dificultam a penetração da polícia e ajudam a 

esconder as drogas e os membros da quadrilha. 

Alguns policiais associam-se a essas quadrilhas para serem 

informantes e olheiros dos traficantes. em troca de dinheiro. 

Prestam informações imprescendíveis, que garantem o sucesso das 

operações executadas pelas quadrilhas; protegem o traficante; e 

ainda, oferecem segurança aos bandidos dentro das prisões. (62) 

O traficante tem várias vantagens sobre o policial. A primeira é 

que eles estão muito mais organizados; a segunda é que eles tem 

o pleno conhecimento de todos os becos e buracos das favelas e o 

apoio dos moradores; a terceira é que se utilizam de excelente 

armamento; e a.quarta é que estão muito bem informados sobre a 

atuação da polícia. mantendo sempre que possível um olheiro 

dentro da coorporação policial. 

(61) No Rio o pó cala os governantes - Revista Veja. 01/06/88. 
p. 20 a 27. 

(62) No Rio o pó cala os governantes - Op. Cito • p. 22 
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No Brasil. em 1983. foram efetuadas 10.735 prjnôes por tráfico e 

uso de entorpecentes em todo o país. (63) Tanto o uso corno o 

tráfico são considerados um ato ilegal, só que a sanção para o 

traficante é muito maior e mais severa. O tráfico de drogas. 

pela Constituição, é um crime "inafiançável e insuscetível de 

graça ou anistia". (64) 

A atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas é 

ineficiente, perseguindo muito mais o usuário de drogas do que o 

traficante. O policial não sobe os morros para acabar com as 

bocas de fumo, porque teme urna maior represália dos traficantes. 

(65) 

As autoridades Governamentais, por outro lado, também, não fazem 

nada para combater ou reprimir o avanço criminoso dos 

traficantes. O único pronunciamento executado pelas autoridades 

é a supressão da responsabilidade, onde o Governo Municipal diz 

que é responsabilidade do Governo Estadual, este por sinal 

afirma que é do Governo Federal, e assim. fica esse jogo de 

empurra. no qual não torna-se urna providência mais enérgica e 

cabível para eliminar o tráfico de drogas no país. 

Alguns políticos estão comprometidos com os traficantes. porque 

na busca de votos. nos morros. implica. muitas vezes. num 

compromisso de mão dupla. Corno afirma o Presidente da Associação 

de Delegados de Belém. Clóvis Martins : "o próprio poder tem 

interesse na ineficiência da policia." (66) 

(63) Cosme. Cel. Rubem de Almeida - Cp. Cito • p. 23. 

(64) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 -
Titulo 11. Capítulo I. Artigo 5º. Item XLIII. 

(65) No Rio o pó cala os governantes - Op. Cito • p. 23. 

(66) Martins. Clóvis citado no artigo No Rio o pó cala os 
governantes - Op. Cit .• p. 22. 



As quadrilhas de tráfico no Brasil. além de estarem bem 
organizadas. estão atuando livremente. sem qualquer pressão ou 

perseguisão das autoridades competentes. Isso é muito 

preocupante, porque podem acabar igualando-se ao Cartel de 

Medellín, que é um grupo criminoso da Colômbia, que controla o 

tráfico de drogas no mundo inteiro, bem como membros do Governo 

de vários países. matando qualquer autoridade que ouse a 

interferir nos seus negócios. 

9 - Roubo ~ Furto 

o roubo e ~ furto são formas de violência freqüente no dia a dia 

da sociedade brasileira. atingindo diretamente o patrimônio. 

porque são a ação de subtrair para si próprio ou para outrem a 

propriedade alheia. 

A princípio. parece que roubo e furto têm o mesmo significado. 

porque os dois querem expressar a subtração indevida de alguma 

coisa. Mas juridicamente há uma distinção entre essas duas 

atividades criminosas. classificando. portanto. de roubo toda 

subtração realizada mediante ameaça ou o uso de força e de 

furto toda subtração que ocorre de forma oculta, na qual a 

vítima desconhece que está sendo lesada. (67) 

A gravidade do furto será proporcional ao valor do produto 

afanado. enquanto que a do roubo dar-se-á. através do valor da 

mercadoria e pelo grau de violência empregado na ação. 

(67) Código Penal Brasileiro de 1984. 



o roubo 

indivíduo 

tem uma ligação muito estreita com o homicídio. O 

quando vai assaltar alguém. está preparado para tudo. 

e ao simples movimento da vítima. tende instintivamente a matá

-la. É um absurdo e até irônico. que hoje em dia, um simples 

cordão de ouro ou uma quantia irriz6ria valha a vida de uma 

pessoa. 

A violência no país assumiu uma forma tão avultosa e abusiva, 

que os assaltantes começaram a matar ou ameaçar de morte suas 

vítimas. caso estas não carregassem consigo algum objeto de 

valor ou uma quantia razoável de dinheiro. Muitos cidadãos com 

medo de perderem suas vidas, começaram a trafegar nas ruas com 

uma quantia reservada, no que denominou-se de "dinheiro do 

ladtão", estando assim, preparado para enfrentar qualquer 

possivel eventualidade. 

o número de roubo e furto estão subindo vertiginosamente em 

todas as capitais brasileiras. Em 1982 ocorreram 15.844 roubos e 

36.905 furtos. enquanto que em 1983 foram registrados 20.027 

roubos e 52.805 furtos.(68) Para se ter uma idéia de como é 

grande o problema, que atualmente, no Rio de Janeiro, a cada 

vinte minutos. uma pessoa é roubada ou furtada e em São Paulo a 

cada quinze minutos. (69) 

Os roubos ocorrem em plena luz do dia, em ruas movimentadas e 

atingem bares. padarias, restaurantes, bancos, escolas, postos 

de gasolina, indústrias, casas, edifícios, lojas, hospitáis, 

farmácias. igrejas, cemitérios, hoteis, praias e autom6veis. 

(68) Anuário de 1985 • IBGE , p. 276. 

(69) Pires. Cecília - Op. Cito , p. 5. 
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Os assaltantes. também. têm atuado de forma sistemática nos 

ônibus. matando e ferindo motoristas. cobradores e passageiros. 

Quando fala-se de roubo. não pode-se deixar de mencionar os 

"trombadinhas" ou "pivetes". que atuam sempre em grupos. 

derrubando as vítimas. levando pastas. carteiras. bolsas. 

relógios e jóias, numa ligereza tal, que fica quase que 

impossível precaver-se desta situação. 

A atuação da polícia é ineficiente, frente o crescente número de 

roubos e furtos que vem assolando o pais. O nfimero de guardas é 

ineficiente, não acompanha o crescimento fisico das cidades, nem 

o aumento da criminalidade nos últimos tempos. Além disso não 

existe um policiamento ostensivo. preventivo e sistemático "nas 

ruas. com o intuito de reprimir o crime e • quase sempre. a 

policia está despreparada para combater os criminosos. devido ao 

estado precário e a obsolescência dos seus armamentos e 

veiculos. Pode-se citar como exemplo a Policia do Estado do Rio 

de Janeiro. 

"A Policia do Estado do Rio de Janeiro tem um 
déficit de 9.463 homens delegados. 
inspetores. detetives. e peritos em 
criminalistica." (70) 

"o Governador es tá deixando a Polícia Civil 
morrer. Nossas Delegacias estão funcionando. 
sem pessoal. sem carros. e está faltando até 
munições." (71) 

Para ajudar ainda mais a ineficiência da política. a atual 

(70) 

(71 ) 

Jornal O Globo - Dado qfi~ial: déficit no Estado é de 
quase dez mil homens. 06/07/86 • Grande Rio. p. 18. 

Jornal O Globo Dele~ado: Governador está deixando 
a Polícia Civil morrer. 05/07/86 , Grande Rio. p. 7. 

I 
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Constituição só admitH quo so prenda o criminoso que for pego em 
flagrante. A pOlícia mesmo sabendo que o individuo é um 

criminoso. não pode fazer nada. tem que deixá-lo solto. 

circulando nas ruas. cometendo outros crimes. até que se possa 

pegá-lo em flagrante. 

A polícia mesmo prendendo o assaltante. não consegue recuperar 

integralmente os objetos e o dinheiro roubado. a não ser quando 

alguma autoridade ou algum magnata é roubado. o ladrão é preso 

em tempo recorde e toda a mercadoria é recuperada, reafirmando o 

prestígio e o privilégio da classe abastada. 

A população critica a Instituição Policial quanto a impunidade 

dos ladrões e o envolvimento de alguns policiais com ladrões de 

carro. assaltantes de banco e trombadinhas. 

o índice de assaltos está aumentando assustadoramente no país 

(72), a pOlícia está cada vez mais inoperante e as autoridades 

governamentais por outro lado, não adotam providências cabíveis 

para reverter esse quadro. 

A população começa a incomodar-se com a passividade dos 

políticos e das autoridades frente a essa situação. Pode-se 

citar o manifesto do escritor e poeta Affonso Romano de 

San t' Anna. 

"Onde estão os 
uma guerra nas 
Brasilia está 
estaduais têm 

ministros responsáveis? Há 
ruas 
muito 
altos 

e o governo não vê, 
longe. Os palácios 
muros ( ... ) Se os 

(72) No Rio de Janeiro, os assaltos tiveram uma 
variação de 133% nos últimos anos. (1982 a 
1986) Jornal O Globo A Ascensão da 
Violência no Rio. 06/07/86, Grande Rio, p. 18. 



minist(os não tomam medidas, se os 
secretários de segurança mandam o povo se 
armar para se defender e se o presidente não 
se manifesta. o que faremos nós. essa imensa 
maioria de 100 milhões acuados por 30 milhões 
de criminosos e de famintos." (73) 

55. 

o aumento dos assaltos faz com que a população comece a 

incorporar no seu cotidiano comportamentos hostis. Nas ruas as 

pessoas passam a desconfiar de tudo e de todos, ao menor 

esbarrão. já é motivo para se suspeitar que está sendo vítima de 

um assalto. 

A sensação de insegurança tomou conta de todos, mas também não é 

para menos, só na cidade de São Paulo existem 100 mil 

assaltantes soltos, nas ruas, fichados na Divisão de Crimes 

contra o Patrimônio, fora os que nunca foram autuados pela 

polícia. (74) 

A população passa a viver acuada, amedrontada, insegura. e numa 

tentativa de se defender contra o crescente números de assaltos. 

transforma as suas casas em verdadeiras fortalezas com muros 

altos, grades, alarmes, cães ferozes e vigias, ou então migra 

para edifícios, contribuindo significativamente para a mudança 

da paisagem urbana das grandes cidades do país. 

Toda essa tentativa de defesa, acaba sendo em vão. Os ladrões, 

apesar de todos esses mecanismos de segurança, invadem as casas 

e os edifícios, rendendo os moradores na entrada e levando 

tranquilamente o que querem. 

(73) Sant'Anna. Affonso Romano de , citado por Cecilia Pires -
Op. Clt. , p. 6. 

(74)Pires, Cecilia - Op. Cito , p. 5. 
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Hoje em dia, ê comum, individuos adquirirem armas com o intuito 

de assegurar a sua própria defesa. Este comportamento contribui 

significativamente para aumentar ainda mais a violência, a 

insegurança e o caos nas grandes cidades, porque dessa forma 

estão passando por cima das competências das autoridades 

responsáveis pelo combate ao crime, desrespeitando as normas e 

leis vigentes, e criando, portanto, normas e condutas 

individuais. 

o indice de assaltos, no Brasil, é tão elevado que já estão 

sendo alvo de comentários até mesmo pela imprensa mundial. 

Diversos paises estão promovendo campanhas negativas das cidades 

brasileiras, com o intuito de desencorajar e alertar os turistas 

dos riscos de assalto ou até mesmo "de homicidios, que por 

ventura possam vir a sofrer, se viajarem para o Brasil. (75) 

Quando fala-se de roubo e furto, não pode-se deixar de mencionar 

a receptação, que é o ato de comprar, receber ou esconder 

conscientemente mercadoria roubada. Juridicamente a receptação 

também, é considerada corno crime, e o infrator sofre as mesmas 

penalidades do assaltante, porque é considerado cúmplice da 

ação. Nos centros das principais cidades do pais, existem 

diversos escritórios que compram ouro, roubado ou não, 

facilitando e encorajando o roubo de jóias. Os seus principais 

fornecedores são assaltantes, e as autoridades tem plena 

consciência desse fato, mas não tomam providência mais enérgica, 

deixando-os livres, sem qualquer fiscalização ou busca policial. 

(76) 

(75) Pires, Cecília - Op. Cito 

(76) Pires, Cecília - Op. Cito 

p.s. 

p. 64. 
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Desde os 
se criar 

primórdios da sociedade, foi sentido a necessidade de 
leis e normas que formalizassem e protegessem a 

propriedade individual. No Brasil, essas leis e normas estão 

caindo em desuso, onde a permissividade, a delinqüência e o caos 

estão tomando as rédeas da sociedade. A afirmação de Jurandir 

Freire dá para sentir bem esse posicionamento. 

"o, que vigora hoje no Brasil é uma razão 
cínica ( ... ) No lugar da indignação produziu
se um discurso desmoralizante, que diz que 
toda lei é convencionalismo, formalismo, 
idealismo, conservadorismo. ( ... ) Todos 
deixam de levar em conta a lei. ( ... ) A 
cultura da delinqüência é uma cultura 
suicida, porque nós homens, enquanto espécie, 
não temos o instinto de sobrevivência para 
nos proteger." (77) 

10 - Homicídio 

o homicídio é o mais grave de todos os crimes e o mais violento, 

porque destroi de modo irreparável, o bem maior que o ser humano 

possui, a própria vida. 

. 
Juridicamente, o homicídio é classificado como doloso, quando 

trata-se de uma ação ou omissão, feita com a intenção 

premeditada de causar a morte; ou culposo, quando a morte é 

causada por imprudência, imperícia ou negligência, e não de 

forma intencional. (78) 

(77) Freire, Jurandir citado por José Castelo - Op. Cito , p. 
6 e 7 

(78) Código Penal Brasileiro de 1984. 
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o 6nico caso em que o homicídio não é conuiderado como crime, é 

o da legítima defesa, onde a pessoa mata para defender a ~UA 

própria vida. 

o n6mero de homicídios vem crescendo oro todo o país. Em 1983, 

foram registrado, no Brasil, 17.478 homicídIos e, em 1984, mais 

de 20.000. representando um aumento de 13%. (,9) Isto ocorre, 

porque o homicídio tem uma ligação muito estreita com as outras 

formas de violência. Todo criminoso de uma forma ou de outra, 

são forçados, pelo tipo de vida que levam, a utilizar-se desse 

crime, pUla manterem 8S suas vidas ou para assegurarem a 

eficiência e a sobrevivência da organização criminosa a que 

pert.encem. 

As estatísticas, como pode-se ver acima, mostram que por ano, 

mais de duas mil pessoas são assassinadas em todo o pais, cifra 

esta superior que as perdas anuais entre Irã e Jraque. (80) 

A atuação da policia é ineficiente e inoperante. As 

investigações policiais não conseguem chegar a um veredito 

final, deixando, portanto, o criminoso impune de qualquer 

sanção. 

As autoridades estão passivas, não dão a menor atenção e nem 

adotam medidas para combater o elevado índice de homicídios. 

Fernando Gabeira faz uma critica a imparcialidade dos politlcos. 

(79) 

"A maioria dos 
esperar que os 

políticos talvez 
tiros resvalem 

Jornal O Globo Violência só mata menos 
brasileiro que o coração, 31/01/87 , O Póis, 
p. 8. 

(80) Pires, Cecília - Op. Cito , p. 6. 

prefira 
em suas 



janelas, que os corpos comecem a cheirar 
insuportavelmente ou mesmo. os mais lentos, 
que a censura libere. daquj a de2 anos. o 
filme colorido romanciando os 
acontecimentos." (81) 

11 - ViolênGia .I!.âlil .Ç2JD .B Mulher 

59. 

A mulher no Brasll. apesar de estar em pleno século XX. ainda 

têm sido vitima de diversas formas de vjolência como o 

preconceito, a discriminação. o abuso sexual. o espancamento e 

em casos mais extremos o homicidio. 

Para se tentar entender o atual papel da mulher na sociedade, é 

necessário reportar-se ao passado bem longinquo. com o intuito 

de vislumbrar e compreender as suas funções e atribuições, bem 

como a sua evolução na história da humanidade. 

A mulher. desde os tempos da gênese. assumiu um papel de 

submissão e inferioridade. servindo apenas como objeto de 

satisfação sexual e procriação. sem qualquer participação na 

formação da sociedade. 

As antigas civilizações e , principalmente. a Grécia. situavam a 

mulher entre os três niveis mais baixo da sociedade (a mulher, o 

escravo e o bárbaro), onde não lhe era assegurado nenhum 

direito. tendo apenas como função o zelo do lar e dos filhos. 

(82) 

(81) Gabeira. Fernando citado por Cecilia Pires - Op. Cito • 
p. 6. 

(82) Morais. Vamberto - A Emancipação da Mulher. Ed. CitaI. 
1968. p.14. 
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Passaram-Ge séculos e séculos, e a mulher ficou estagnada, num 
estado de total submissão, sem qualquer direito de participação 

na sociedade. Nesse periodo de estagnação, toda vez que aparecia 

alguma mulher, com coragem suficiente, para revjndicar por 

direitos. ou tentar quebrar as rogras machistas da sociedade, 

era condenada. discriminada e segregada por todos, tanto homens 

como mulheres, que a visualizavam e a taxavam de pessoa não 

digna. amoral. 

Somente no século passado, é que a mulher consclentizou-se desta 

situação, começando a lutar e a revindicar por uma maior 

participação, bem como por um tratamento mais justo e 

igualitário na sociedade. 

Em 1848. em Nova York. ocorreu o Primeiro Congresso Feminista. 

onde as mulheres reinvidicaram por uma completa igualdade 

politica, econômica e intelectual. como também, deixaram um 

manifesto que condenava o papel tirânico e opressor do homem na 

sociedade. 

"A História da Humanidade é uma História de 
repetidas injustiças o usurpações do homem 
para com a mulher. tendo como fim imediato o 
estabelecimento de uma tirania absoluta sobre 
ela." (83) 

A principio, essa luta não foi nada fácil. O homem em nenhum 

momento abriu guarda da sua posição de senhor absoluto. como 

ainda, criou diversas teorias, com o intuito de provar 

cientificamente. que a mulher era uma sub-espécie, um ser 

(83) Morais. Vamberto - Op. Cito , p. 7 . 
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fisiológIco, emocional e Intelectual inferjor e, portanto, 

deveria ocupar passivamente o papel que lhe fôra reservado lla 

sociedade. 

A mulher foi conquistando o seu espaço na sociedade com muito 

sacrificio e determinação. Ela não só enfrentou o revanchismo 

dos hon,ens, como teve que confrontar-se com os dogmas machistas 

e ameaçadores da Igreja. 

A Igreja assumiu um papel importante na reprodução e manutenção 

do machismo na sociedade. Ela a todo momento, através dos seus 

pressupostos, reforçou o papel de submissão e inferioridade da 

mulher, bem como ameaçou e aterrolizou, atravós de teorias sôbre 

fogo, inferno e demônio aquelas que ousavam rebelar-se contra os 

seus dogmas. 

A Biblia Sagrada impõe a mulher uma posição de total submissão e 

inferioridade, como também, a criva como criatura pecaminosa. O 

primeiro livro da Biblia, a Gênese, que retrata a criação do 

ffiundo, mostra que a mulher nasceu das costelas de Adão e, 

portanto. é uma apêndice do homem, na qual fuI criada para 

acompanha-lo e servi-lo. Da mesma forma a culpa por ter sido a 

principal responsável pelo pecado original. Adão só desrespeitou 

as ordens de Deus. devido a influência e a tentação de Eva. 

No mundo e. mais especificamente. nos Estados Unidos, a luta da 

mulher para conquistar um maior espaço na sociedade. culminou 

com a campanha abolicionista, porque as situações eram bem 

anâlogas. os dois grupos sociaissofrjam as mesmas 

discriminações e preconceitos; não eram donos de suas próprias 

vidas e nem desfrutavam de qualquer direito social. 

Na formação da sociedade brasileira, o papel da mulher não foi 

tão diferente dos outros paises. Elas eram extremamente 

submissas ao homem e não tinham qualquer direito na sociedade. 

Geralmente. casavam cedo e ficavam gordas e matronas. bem como 
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tornavam-s~ propriedade do marido. tendo até que chamá-los de 

"senhor". Suas funções eram resumidas ao zelo do lar e dos 

filhos e. portanto. não tinham direito de e~tud~r. ficundo • na 

maioria das vezes. analfabetas. Quando recebiam. em suas casa. 

visitas masculinas. tinham que retirar-se da sala. ficando 

ouvindo à conversa atrás da porta. Na verdade eram tratadas 

muito mais como animais do que um ser humano. 

A evolução dos costumes no Brasil. foi muito lenta. por essa 

razão é que a mulher teve um trabalho dobrado e demorado para 

alcançar na sociedade. justiça. respeito e igualdade. 

Para se ter uma idéia do atraso cultural do pais. em 12 de 

janeiro de 1917, foi posto em vigor o Código Civil Brasileiro. 

onde o artigo 242. colocava a nulller numa posição de submissão e 

obediência total ao homem. Isso tudo ocorreu num ano de plena 

revolução de costumes na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil 

reafirmava e enaltecia o paternalismo e o machismo. num momento 

onde estes costumes estavam em plena decadência no mundo. (84) 

o Código Civil Brasileiro só foi reformulado em 1962. onde 

retirou-se o artigo 242. que especificava que a mulher não 

podia. sem autorização do marido. aceitar ou repudJar herança ou 

legado. exercer profissão e aceitar mandato. O marido era não só 

o chefe da sociedade conjugal. como também. o detento exclusivo 

do pátrio poder. isto é. era quem tinha a autoridade legal sôbre 

os filhos; a mulher só a exercia na sua falta ou no seu 

impedimento. (85) 

(84) e (85) Morais, Vamberto - Op. Cito . p. 203. 
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A mulher, apeRar de já ter conquistado. na sociedade brasileJra. 
um certo espaço. ainda esbarra-se com diverHos tipos de 

preconceitos e discrjminações. bem como sofre atentados contra a 

s~a integridade fisica e moral. 

No campo plofissional, a mulher têm sido alvo de numerosas 

discriminações. difJcultando. portanto, a sua entrada e 

permanência no Mercado de Trabalho. As empresas ao executarem um 

processo seletivo, para o p)e~llChimento de um cargo dão 

preferência ao s~xo masculino, deixando a mu!her, algumas vezes. 

para trás. em segundo plano, a não ser quando trata-se de 

profissões, que a sociedade rotula como predominantes do sexo 

feminino: datilografia. secre~ariado, magistério, pedagogia, 

assistência social e outras. Fora isso, muitas mulheres acabam 

tronando-se vitimas de suas chefias. que as visualizam e as 

tratam não como profissionais, mas sim, como objetos de 

satisfação sexual. Tentam intimidá-las e precioná-Ias através da 

força. do poder e do prestigio de seus cargos, deixando-as sem 

defesa e sem saída; ou &ntrão no jogO ou são demitidas. 

A discriminação que cerceia a mulher, no campo profissional. 

contribui. significativamente, para boicotar a sua ascensão a 

cargos de chefias. Este preconceito vêm tanto por parte dos 

homens, que não adimitem ser chefiados por mulheres, porque se 

sentem ameaçados e inferiorjzados e não acreditam na sua 

competência e comando; como das mulheres. que por rivalidade ou 

despeito. preferem as chefias masculinas. 

No campo social. a mulher tem sido vítima de agressões sexuais e 

fisicas como o estupro e o espancamento e. em casos mais 

extremos. o homicídio. 

o estupro é um crime contra a mulher, bem como uma visão 

deturpada e. principalmente. doentia da relação Homem e Mulher. 

onde o agressor acha-se no direito de possui-la com ou sem o seu 

consentimento. O estuprador a visualiza como um mero objeto de 
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prazer sexual. pelo qual sente-se no direito e no poder de usi-lo 

quando e como quizer. A mulher passa a ser considerada como 

propriedade do homem. t muito comum. essencialmente. nas classes 

mais baixas. a mulher ser vítima de estupro do próprio marido. 

porque este não adlmlte e não aceita a idéia dela ter desejo. 

vontad9 própria e. portanto. o direito de recusar o ato sexual é 

exclusivo do homem. 

No Brasil. em 1982 ocorreram 2.181 estupros e. em 1983. 2.523. 

demonstrando um crescimento anual em torno de 15.68%. (86) 

o homem brasileiro não He libertou por completo dos preceitos 

machistas. que estão arraigados na cultura do país. Por isso. 

visualiza 

necessita 

a mulher como um ser frágil. indefeso e inferior, que 

de um protetor e. fundamentalmente. de um condutor 

para cuidar, guiar e orientá-la no seu dia a dia. Por 

lado. a mulher já conscientizou-se do seu real papel na 

forte 

outro 

sociedade e. portanto. não aceita ser mais tratada pelas regras 

machistas e paternalistas que a fragilizam e a submetem a 

padrões de conduta predeterminados pelo homem. Elas exigem uma 

relação franca. calcada na igualdade de direitos. no qual o 

homem dê valor e respeite seus desejos. suas aspirações e suas 

vontades. 

Nesse momento começa a ser instaurado um conflito. um choque de 

pensamento entre homens e mulheres. dificultando o 

relacionamento de ambos. O homem sente-se ameaçado frente a 

emancipação da mulher e para não perder a condução da situação, 

(86) Anuirio de 1985 • IBGE. p. 277. 
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algumas vezes. se prevalece de sua condição fisica. e passa a 
espancar sua espôsa e/ou companheira toda vez que esta sai da 

linha que ele prodetermina. connidora e aCledIta que é a 

correta. descontrole pode vir assumir formas mais 

drásticas. acarretando. em alguns casos. em homicídIos. 

As mulheres por temerem represálias de seus maridos e/ou 

companheiros: por amarem demais e. portanto. perdoA-los; ou por 

terem vergonha de expor a situação em p6blico. não procuram a 

policia para relatarem a ocorrência. deixando o agressor impune 

de sanções. 

Na decada de 80. através de Projeto de Lei Estaduais, aprovados 

pelo Legislativo (87) fo~am criadas as Delegacias das Mulheres. 

com o intuito de facilitar. dinamizar e diminuir a humilhação 

que as mulheres sofriam dentro das centrais masculinas. A mulher 

teria mais liberdade e um maior espaço para ~xpor os seus 

problemas. porque seria uma conversa entre mulheres. A criação 

dessas delegacias foi um passo importante para a emancipação da 

mulher. embora muitas continuam deixando seus agressores 

impunes. porque preferem não envolver a poliCia nesses casos. 

Outro problema sério que a mulher vem enfrentando atualmente. é 

a questão do aborto. A não legalização do aborto retira da 

mulher o direito de decidir-se sôbre o seu próprio corpo. ~ão 

interessa para a Jus:iça, se a mulher esti ou não preparada a 

nivel social. econômico e psiquico para assumir essa gestação. 

bem como se ela deseja ter este filho nesse momento. Isto 

demonstra como a mulher ainda está subjulgada. presa a regras e 

(87) Jornal O Globo - Mulher branca é a que sofre mais com o 
marido • 18/09/86 • O País. p. 9. 



66. 

padrões moral e socialmente predetermInados, deixando-as sem 
autonomia de decisão. A mulher, quase sempre. nio é ouvida, não 

tem uma efetiva partiCipação na formeção ou reformulação dos 

valores sociais. 

A sociedade brasileira ajnda ~ extremamente machista e 

paternalista. ~ muito comum, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, as familias criarem seus filhos, meninos e meninas, de 

forma diferenciada, reforçando e perpGtuando cada vez mais o 

comportamento machista. As próprIas mulheres, que revindicam 

tanto por uma posição de igualdade, são as principais 

responsáveis por essa discriminação, porque criam as meninas 

frigeis, sentimentais o dóceis e, em contra partida, os meninos 

corajosos, friofi, durões e protetores. 

A mulher no Brasil, ainda precisa caminhar muito, bem como 

derrubar enumeras barreiras para alcançar justiça. igualdade e 

respeito, como também uma partiCipação ativa e constante em 

todas as questões sociais. 

12 - Sequestro 

o sequestro é um tipo de crime que atinge diretamente o 

patrimônio, porque em quase todos os casos é seguido de 

extorção, que é a forma de obter vantagens pecuniárias através 

de violência e ameaça. Em alguns casos, torna-se também, um 

crime contra a pessoa, porque a vítima pode vir a sofrer 

agressões físicas, ou até mesmo em circunstâncias mais extremas. 

quando os familiares não seguem corretamente as instruções dos 

sequestradores ou por qualquer erro nas negociações, a morte de 

sequestrado. (88) 

(88) ISTO~ SENHOR - 1039 , 16/08/89 , p. 22. 
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JUlidicamente, sequestro é um tipo de crime contra a pessoa 

porque afeta a liberdade do individuo. (89) 

No Brasil, a prática do sequestro começou a expandir-se em 

meados da década de 80. Para se ter uma idéia, nos últimos doze 

meses (8/88 a 8/89), só em São Paulo, ocorreram cerca de um 

sequestro por mês e em Minas Gerais, um a cada dois meses. (90) 

Este tipo de crime ó praticado por quadrilhas organizadas. Antes 

de executarem propriamente dito a açio, elaboranl um dossiê 

completo da vida da vitima. conhecendo. portanto. todos OG seus 

passos. 

Os sequestras, na maIor parte das vezes. afetam os membros da 

classe dominante. porque as vitimas mais frequentes são os 

grandes empresários e executivos do pais. bem como seus 

familiares. 

A principio. os sequestradores utilizavam muito mais as crianças 

como vitimas. Acreditavam que a criança era um alvo mais fácil e 

que os familiares cederiam prontamente e mais rapidamente todas 

as suas exigências. sem colocar qualquer tipo de obstáculo nas 

negociações. Hoje em dia. nota-se que houve uma mudança neste 

cenário. porque o maior alvo de sequestro tem sido os adultos e 

não as crianças. 

A expansão do sequestro no cenáriu brasileiro. pode ser 

explicada e entendida através de cinco fatores que vão 

contribuir para o incentivo dessa prática. 

(89) Código Penal Brasileiro de 1984. 

(90) ISTO~ SENHOR - Op. Cit • p. 22. 
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1- O sequestro acaba sendo um crime muito mais seguro e 
lucrativo do que as outras formas ilicitas como assalto a banco. 

roubo de carro e contrabando. Muitas quadrilhas organizadas. 

hoje em di~. começam a deixar de praticar as suas antigas 

atividades para embarcarem de vez na onda dos sequestras. Para o 

criminoso. o crime é um negócio corno outro qualquer e. portanto. 

procura sempre aquele que lhe dâ o maior lucro possivel com o 

menor risco. 

2- fica dificil para a vitima. identificar os sequestradores. 

porque estes não se deixam ser vistos. utilizam de vários 

artificios para esconderem os seus rostos. Dessa forma. ficam 

impunes de seus atos criminosos. livres de qualquer sanção. 

soltos nas ruas para executarem outros sequestras. 

3- No Código Peral a pena utilizada para punir o sequestrador é 

muito pequena. Ele. muitas vezes. pode retornar as ruas depois 

de apenas quatro anos de reclusão. 

4- A policia não tem uma aparelhagem adequada e nem uma 

estrutura para combater esse tipo de crime. Além disso. quando é 

notificada pela familia da vitima. a ação do sequestro estã bem 

adiantada. os sequestradores jã executaram o ato, bem como Jã 

mantiveram diversos contatos com os responsãveis do sequestrado. 

5- A população de uma certa forma. não acredita na atuação da 

policia. A familia da vitima. muitas vezes, nãu notifica o ato 

do sequestro as autoridades competentes, ou então. quando a 

contactam, ocorre que no meio das negociações a afastam do caso, 

boicotando todas as informações para agir sozinha. A familla 

teme que a pOlicia ao invés de ajudar. venha atrapalhar ainda 

mais as negociações e, portanto. seja responsãvel pela morte do 

sequestrada. O afastamento da policia do caso facili ta e incentiva 

cada vez mais os sequestradores. 



Os membros da classe dornjnant.o estão apavorados com esta prática 

criml~0sa e começam a mudar todo o seu estilo. de vida. 

contratando guarda-costas. que passam a acompanhá--los dia e 

ncite. be~ como aos seus familiares. com o intuito de difjcultar 

a ação dos sequestradores. 

As autorjdades competentes precisam combater com urgência este 

tipo de crime. porque se a prática do sequestro continuar a 

crescer neSGe rítimo (91) • H tendência é instaurar um grande 

sentimento de pânico e pavor na sociedade. 

13 - Menor Abandonado 

Ao se falar de violência não pode-se deixar de mencionar o 

problema do menor abandonado. São inúmeras crianças jogadas ã 

desnutrição. ã total ignorância. ao abandono e ao desespero. 

tendo. quase sempre. corno alternativa de vida a marginalização. 

o vicio e o crime. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). destinada a 

investigar o problema do menor no Brasil. cria uma terminologia 

própria. onde classifica-os de duas formas: menor carente. 

aquele que possui pais e/ou responsâveis. mas por falta de 

condições sócio-econômicas. bem como por uma destruturação da 

família os deixam soltos nas ruas; e menor abandonado. aquele 

que 

(91) 

não tem pais e/ou responsâveis e. portanto. estão 

No Estado do Rio de Janeiro. as ocorrências de 
seques t TOS, no per iodo de 1980 a 1984. obtiveram uma 
taxa de variação de 22.4% - Relatório Plulianual de 
dados ocorrenciais da PMERJ - períodO 1980/1984 , p. 
20. 
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completamente sozinhos no mundo. (92) Esta terminologia, também. 

ê utilizada pela Campanha Nacional da Criança, que assiste cerca 

de dez mil menores em quarenta obras sociais. (93) 

Tanto o menor carente quanto o abandonado por viverem nas ruas. 

estão sujeitos a todo e qualquer intempérie. A rua passa a ser o 

seu la r I a sua escola. o seu "habi tat". que pa.sso a passo vai 

engolindo. retirando brutalmente o lado ingênuo da infância e os 

transformando precocemente em adultos embrutecidos, deformados e 

corrompidos. 

A sobrevivência nas ruas é uma tarefa nada fãcil. e o menor para 

conseguir tal façanha. caminha para uma total degradação moral. 

que vai do simples pedjdo de esmolas. aos pequenos furtos. aos 

vicioso ao trãfico de drogas. a prostituição e por fim ao 

homicídio. 

Essas crianças vivem sem qualquer tipo de esperança no futuro. 

num dia melhor. Acabam vivendo cada dia como fosse o último de 

suas vidas. porque tudo passa a ser vãlido. não hã mais nada a 

perder. 

afetjvo. 

jã foram despojados de todo e qualquer bem material e 

A privação material e mais ainda a privação afetiva tende a 

provocar diversos efeitos negativos no desenvolvimento da 

personalidade 

comportamentos 

dessas 

hostis 

crianças. or 19inarldo uma série de 

à sociedade. Esses comportamentos 

delinqüentes. hostis. vão de alguma forma ameaçar ã segurança da 

(92) Câmara dos Deputados - A Realidade Brasileira do Menor, 
Brasília 1976 , p. 25. 

(93) Jornal O Globo - Campanha para menores carentes é lançada 
no Rio. 27/07/88, Grffilde Rio. p. 10. 
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comunidade. 

Os menores nunca agem sozinhos, sempre em bandos, onde um 

protege o outro. Essas gangues não perdem tempo, são ágeis, 

retiram em segundos o relógio de um adolescente, arrancam a 

corrente do pescoço de uma mulher, avançam no bolso de idosos, 

arrancam bolsas e pastas, e somem rapidamente no meio da 

multidão. 

Hoje em dia, é comum, encontrar grupos de menoreG armados 

assaltando em ônibus e ruas. E~tes tendem a ser os piores 

assaltantes, porque ao Simples movimento da vitima, atiram de 

forma Iria e instintiva, sem qualquer tipo de arrependimento. 

Algumas dessas crianças são usadas pelos traficantes para 

passarem drogas aos usuários. Este contato direto com o mundo 

das drogas e a carência afetiva, acabam sendo os principais 

responsáveis pelo vicio de menores em alUCinógenos, bebidas 

alcoólicas e tóxicos. 

Estes menores para obterem as drogas partem para os furtos ou 

assaltos a mão armada, ou então. entram fundo no campo da 

prostituição. Para eles, esta prática acaba sendo algo comum. As 

relações sexuais começam muito cedo entre eles, e de forma muito 

mais instintiva do que afetiva. ~ comum, também, a prática da 

pederastia. os meninos mais fracos acabam tornando-se parceiros 

dos mais fortes. 

A principal razão, do elevado número de menores jogados nas ruas 

é a degradação da família, oriunda da miséria e das rápidas 

transformações dos valores sociais. Muitos pais mostram-se 

irresponsáveis para cuidarem de seus filhos, espancando-os, 

cometendo abusos sexuais, lançando-os fora de casa ou 

simplesmente os ignorando. O menor que sofre abusos ou é 

abandonado, muitas vezes, prefere viver por si mesmo, nas ruas, 

do que dentro de seu lar. 
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As ruas dos grandes centros urbanos do pais estão repletas de 

menores abandonados. Como exemplo, pode-se citar o Estado do Rio 

de Janelro, 

abandonadas. 

que tem cerca de dois milhões de crianças 

(94) Este contigente, sem dúvida, se tornará no 

futuro, a clientela que povoará as penitenciárias. 

No Brasil. o menor não é responsável pelos seus atos, só 

responderã pelas suas açõAs quando completar a maioridade (18 

anos) . Esta lei. de uma certa forma, tem contribuído, 

significativamente, para aumentar o indice de violência e 

marginalização do menor. Eles por estarem conscientes dessa 

questão. matam. roubam e estrupam pessoas em plena luz do dia. 

em ruas movimentadas. Eles abusam. porque sabem que não serão 

punidos pelos seus atos. no máximo seião recolhidos para o 

Juizado de Menores e encaminhados par a a FEBEM 

Alguns marginais. utilizam as crianças. nos assaltos a mão 

armada. para que estas carreguem a arma. porque caso a pOlícia 

os pegue. estão livres do flagrante. 

o Juizado de Menores quando recebe os infratores. os transferem 

para os reformatórios da FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar 

do Menor). Estes reformatórios passam por uma série de 

dificuldades tanto a nível estrutural quanto pela falta de 

profissionais especializados (95). ao invés de sereu um lugar 

para recuperar o menor. acaban: reforçando a carreira 

criminosa.(96) 

(94-) Jornal O Globo - Campanha para menores carentes é lançada 
no Rio. Op. Cito • p. 10. 

(95) Jornal O Globo - Juiz: t inviável extinguir FEEM • Dia 
08/07/86. Grande Rio, p. 8. 

(96) Jornal do Brasil 
Cidade, p. 5. 

o Mundo dos Condenados. 29/04/89, 
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Não existe neS3es estabelecimentos uma rígida fiscalização que 

impeça as constantes fugas dOR meLor~'s, bem (:01110 um programa 

educacional e psleológico que atenda as carências afetivas e 

materiais dessas crianças. 

As autoridades governamentais não tomam nenhuma providência 

cabível para tentar diminuir o problema do menor abandonado. 

Como sempre, as questões sociais, no país. são deixadas de lado. 

Se houvesse uma política educacional forte e abrangente. e 

a população brasileira tivesse melhores condições de vida. não 

existiria um n6mero tão elevado de menores abandonados nas ruas 

das grandes cidades. 

A adoção. que é uma prãtica muito difúndjda em outros paises. no 

Brasil, não funciona muito bem, devido as crianças não atenderem 

ao ideal das familias interessadas. na maioria das vezes. são 

feias e negras. Outro problema sôbre a adoção. é que as leis que 

tratam desse assunto, ao invés de facilitar, dificultam todo o 

procedimento. devido ao excesso de detalhes e exigênCias. 

fazendo com que os interessados acabem desistindo do ato. (97) 

O atendimento ao menor merece, por parte do Estado. carãter 

prioritã:io. porque não pode-se esquecer que estã população 

infanto-juvenil que estã marginalizando-se, trará no futuro, 

sérias questões sociais, inclusive no tocante à criminalidade. 

(97) Câmara dos Deputados - Op. Cito • p. 32. 
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A apresentação das principais formas de violência encontradas no 
Brasil, trazem um sentimento pessimista com relação ao futuro do 

pais. Fica patético que o elevado nivel de marginalização e 

miséria da classe operãrja. a falta de urna maior conscientização 

pOlitica da população, a difusão da corrupção no seio da 

sociedade, a total impunidaclo que cerceia os crimes e a omissão 

do Estado frente aos probh~mas socIais contribuem. 

significativamente, para o aumento da criminalidade, bem como 

para estagnação politica. econômica e social do pais. a 

caminhada irreversivel para o subdesenvolvimento. 

t extremamente duro encarar esta realidade, vê o seu pais dia a 

dia afundar num abismo profundo, sem qualquer perspectiva de 

mudança, de reversão deste quadro. 

Os cinturões da fome. que dente era privilégio das regiões mais 

pobres do pais. crescem assustadoramente e já tomam conta dos 

grandes centros urbanos. 

Milhares de brasileiros vivem jogados nas ruas. esquinas. 

praças. embaixo de marquises e viadutos. sem um teto para morar. 

ou então, em barracos e cortiços insalubres. sem o minimo 

necessârio para se sobreviver de forma condigna. 

A população está cada vez mais desnutrida. doente. e como 

agravante, carente de um sistema de saúde abrangente e 

eficiente. VArioE individuos ainda morrem no pais por falta de 

atendimento médico ou por maus tratos nos hospitais públicos. 

A relação trabalhador x empregador ainda ~ calcada no sistema de 

exploração. onde o empresária suga o que pode e o que não pode 

do empregado. sem ao menos pensar na sa6de e na segurança deste. 

O trabalhador para sobreviver e manter o seu emprego. algumas 

vezes. tem que desempenhar suas funções em ambjentes insalubres 
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colocando em risco sua própria vida. O empregado no Brasil, só 

tem deveres, os seus direitos geralmente são postos a deriva e a 

remuneração, na maioria da~ vezer.. bBnl abaixo do custu de vida. 

A taxa de desemprego é elevada, devido os empresãrios preferirem 

ap:icar seus capitais no mercado fjnanceiro e na compra de 

dolares do quo investir na produção. levando milhareG de 

individuas a mendicância ou ao subemprego. 

o indice de analfabetismo é extremamonte alto, ~ontrjbuindo para 

o excesso dEl mão de obra desqualificada.. Não exiE;te uma política 

educacional séria 

profiaslonallzar o 

população. 

com o intuIto de trazer o conhecimento e/ou 

indivíduo carente e elevar o nível da 

A falta de conhecimento contribui para o total estado de 

alienação da população e a não existência de uma conscientização 

política, fazendo com que grande parte da nação desconheça as 

leis, bem como os seus direitos enquanto cidadãos. 

o país é dividido em duas esferas ~ociais: uma minoria que detém 

o capital, o poder e os privilégios e uma maioria que caminha 

cada vez mais para a miséria absoluta. Hã um total desrespeito 

para com o individuo de baixo poder aquisitivo. Este a todo 

momento sofre !n6meras discriminações e preconcejtoG e acaba 

tendo apenas deveres a cumprir e nunca direitos. 

A corrupção traz consjgo a prática da impunidade. Os corruptos, 

na maioria das vezes. não pagam pelas suas ações criminosas e. 

portanto, ficam livres de qualquer sanção legal. A impunidade 

acaba transcedendo os casos de corrupção e passa a ser 

difundida para as outras formas criminosas. Começa haver no país 

UDla inv(:~rsão de valores, onde o certo é ser desonesto, corrupto e 

não integro e digno. Passa a vigorar a "politica do jeitinho", 

vence aquele que é o mais esperto. 
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A corrupção, bem como o desrespeito e a sonegação das leis 

vigora em todos os nivels sociais, devido a impunidade. Não há 

por parte das autoridades governamentais uma ação enérgica que 

fiscalize e puna os infratores. 

A pOlicia, que é o orgão do Estado que tem a incumbência de 

trazer a ordem e a paz na so(:iedade. estã desestruturada, 

ineficiente e passivel de diversos atos corruptos. As quadrilhas 

de roubo a bancos, carros, tráfico de drogas e sequestro, agem 

livremente pelas ruaR dos grandes centros urbanos, sem qualquer 

tipo de resist~ncja. 

Existem vArios menores abandonados nas ruas dos grandes centro 

urbanos e nada é feito em prol dessas crianças, que ppuco a 

pouco vão se corrompendo e se marginalizando, constituindo no 

futuro, o principal cliente das penitenciárias. 

Fica claro e notório que o pais vive uma verdadeira crise moral 

e social, e a crimjnalidade é nada mais, nada menos que a 

consequência disso tudo, a forma de evasão da população frente 

as péssimas condições de vida. 

o número excessivo da criminalidade instaura um verdadeiro 

sentimento de pânico na sociedade brasileira. Os indivíduos 

começam a ficar acuados dentro do seu próprio "habitat". Isto é 

muito perigoso, porque todo ser acuado tende a ser igualou mais 

violento que o seu agressor. Esta reação agressiva irá produzir 

mais violência, fazendo com que esta chegue a níveis 

insuportáveis e, portanto, comprometa, significativamente, o 

tipo de vida do brasileiro. Como afirma o estudioso Alberto 

Passos Guimarães: 

"a visão real.ista de lima sociedade violenta, 
que apela para o banditismo, mas também para o 
Esquadrão da Morte, o contrabando. o uso de 
tóxicos e, ainda, para os lichamentos, deixou 



para três explicações românticas que falavam 
num brasileiro cordial avesso a 
violências." (98) 

(98) Guimarães. Alberto Passos citado por Cecília 
Pires - Op. Cito • p. 60. 

77. 
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CAPITULO li 

V I OJ ... SNC I A .E HUMi\.N I SMQ 

Este capítulo tem a preocupação de resgatar 
na ConcepçÃo Humanista, parâ:netros que 
poderão ajudar não só a visualizar e 
compreender melhor a questão da violência P., 
mais especificamente, a problemática do 
Sistema Penitenciário, como também, oferecer 
algumas alternativas de combate ao crime, 
baseados na valorização e recuperação do ser 
humano. 

1 - Escolas filos6ficas 

Julga-se necessário elaborar uma retrospectiva das principais 

fases da formação do Pensamento Ocidental, para entender melhor 

a base filosófica do Humanismo e a sua importância e influência 
na vida atual. 

o estudo da História do Pensamento Ocidental ~ivide-se em três 
fases: Antigüidade Greco-Romana, Idade Média e Filosofia 
Moderna. (1) 

1.1 - Antigüidade Greco-Romana 

(1) Apontamentos das disciplinas História do Pensamento e 
Filosofia da Ciência, ministradas no curso de PsicOlogia 
da Universidade Católica do Rio de Janeiro, no período de 
1980 a 1984. 
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~ na Grécia. berço da filosofia ocidan1.al. que n racionalidRde 
desvincula-se definitivamente da mitologia e da fantasia. 

Nas socjedades precedentes o Homem não conseguiu distinguir o 

plano real de plano JmagJnãrio. demonstrando uma total 

imaturidade para IJdar e entender os fenômenos da natureza. Eles 

viviam e estabeJeciam sua própria realidade. pOis toda vez que 

aparecia qualquer fenômeno do qual não sabiam expljcar. criavam 

uma lenda. uma fantasia e. B p~rtlr dai, a aceitavam como um 

fato real. 

1.1.1 - Periodo Pré-Sócrates 

Na fase Pré-Socrates. inicio de todo o pensamento filosófico, o 

Homem começa a construir sua própria ciência, tentando aumentar 

seu conhecimento através da descrição dos fenômenos. Julga que 

ao descobrir a causa de como se forma a natureza, vai encontrar 

a causa de como ele próprio surgiu. A preocupação desta fase é a 

descoberta da essência do Homem. 

Este per iodo é representado por q~atro escolas: a Jônica. que 

divide-se em Jônica Anterior e Jônica Posterior; a Eleãtica; B 

Itálica; e a Atomistica. 

1.1.1.1 - Escola Jônica 

a) Jônica Anterior busca saber as causas primeiras. sem levar em 

consideração a dinâmica do Universo. Seu primeiro precursor. e 

talvez. o primeiro pensador da Filosofia Ocidental. Tales de 

Mileto. considera a água como o eleme~to fisico primordial da 

natureza. do qual todos os seres vivos dependem essencialmente 

para sobreviver. O segundo, que 6 Anaximandro. afirma que o 

elemento primordial do Universo não é a água. e sim, uma 

substância indeterminada. infinita. invisível e etérea. da qual 
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Já Anaximf.mes, d:isclpulo de Anll"imandro, 
o principal elemento fisico da natureza. 

Es S8. escol a (:0:1 funde um pouco causa com condi ção (2) (l es tá mais 

perto da física do que da própria filosofia. 

b) Jónica Posterior tem com(J principais seguidores Ana"ãgoras e 

Heráclito. O primeiro observa que o Universo possui um principio 

racional, metafisico e ordenador, e que todo& os fenômenos 

acontecem com uma regularidade. bem como considera o Homem como 

um elemento do Universo. O segundo. ao ob5ervHr () Universo 

conclui que nunca vai conseguir ver como as coisas sâo 

realmente, corno elas ocorrem, porque tudo estã numa mutação 

contínua. Ninquém fala duas vezes com e méGma pessoas e nem vai 

duas vezes ao mesmo lugar, porque tudo se transforma, tudo se 

modifica. Não exjste o "ser" e sim um "vira ser", que estã 

sempre se modificando. 

1.1.1.2 - Escola Eleática 

A Escola 

colocação 

Eleâtica, representada por Parmenides, refuta a 

de Herãclito ao analisar a mudança do "ser a não ser" 

e do "não ser a ser". Para ele, quando se afirma que há mudança, 

está legitimando a existência do ser. Ele vai mais longe, 

afirmando que o ser é imutável e imóvel, e que o "devir", as 

"mudanças" e os "movimentos" são puramente imaginários. Usa o 

método da negação para explicar o que não sabe. 

(2) Causa é o que produz o fenômeno e condição é o que é 
necessário para que o fenômeno possa ser produzido. 



. ~ ,'.... . '.' . '.', .',' .. ,~ . 

81 . 

1.1.1.3 - Escola Itálica 

A Escola Itálica. representada p()) Pitâgoras. tenta explicar o 

real atrA"és da geometria. do número. 

1.1.1.4 - Escola AtomisticR 

A Escola 

Univer.so 

Atomifitica, através de Demócrito. descobre que o 

é constituido de partículas indivisíveis. incriadas. 

indestrutíveis. diferentes 

átomos. 

1.1.1.5 - Sofistica 

apenas por sua forma e tamanho; os 

A Sofistica coloca em crise todo o pensamento da época. porque 

considera a não existência do real. Os Sofistas afirmam que se o 

real existe. este não pode ser aprendido; e se alguma coisa é 

aprendida. esta não pode ser transmitida. O Homem deve usar as 

palavras não para mostrar a verdade. mas sim para persuadir a 

sua verdade. O Homem é a medida de todas as coisas. das que são 

enquanto são e àas que não são enquanto não são. Aquilo que 

interessa ao homem é que pode ser considerado a sua verdade. e 

isso vai depender muito do momento. Hoje pode ser que um fato o 

interesse. enquanto que amanhã deixa de ser importante. O 

conceito de verdade muda constantemente dentro do próprio ser. 

ficando difícil saber o que é certo e o que é erIado. A verdade 

passa a ser relativa. bem como o conhecimento. e estes vão 

depender exclusivamente do ponto de vista de cada ser. Os 

maiores Sofistas são Protágoras. Górgea e Crítias. 

A primeira noção de Humanismo vai aparecer no período Sofista. 

onde existe um pleno desenvolvimento da dialética e uma 

preocupação com o Homem. com o tipo de vida que este deve levar. 

Para os Sofistas o Homem deve buscar viver da melhor forma 
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possível, já que ele nunca vai descobrir a verdade e vai morrer 
um dia. 

Sócrates viveu no mesmo período que OB Sofistas, mas 

diferentemente destes, acredita na exjstOncia da verdade e na 

posEibilidade de se chegar H ela. Ele vai combater o 

sensacionjsmo sofista e introduzir na filosofia a tes~ de que o 

verdadeiro conhecimento só é possível através da formulação de 

conceitos universais. A verdade não é indIvidual, mas sim 

universal. c todos podem chegar a ela, porque é inata. 

No período Pré-Sócrates as reflexões dos primeiros filósofos 

eram dir~gidas para o problema do ser, do movimento e da 

substância primordial do mundo, procurando sempre uma explicação 

racional, lógica, que os fizessem entender a dinâmica do 

Universo. Para Sócrates isto é muito interessante. mas não o 

mais importante. A matéria primordial das meditações filosóficas 

é sem dúvida o Homem, a quem deve-se procurar entender 

profundamente, porque só se chega a compreensão da dinâmica do 

Universo, 

Só existe 

no momento em que o Homem conhece algo de si próprio. 

filosofia quando o espírito está voltado 

reflexivamente para si mesmo. 

Ko que se refere a moral, Sócrates acredita que o Homem tem 

condições de trilhar o caminho certo a partir de uma reflexão 

que o leve a visualizar clara e inteligentemente os resultados e 

a natureza última de seus atos. A moral caminha junto com a 

consciência responsável de cada ser humano. O que precisa é 

ensinar o homem a utilizar esta reflexão, porque na verdade ele 

não sabe e nem está acostumado a exercer esta prática. Esta 

idéia vem ao encontro com a Concepção Humanista de que o Homem 

através da reflexão e conscientização de seus atos é capaz de 

dirigir e ser responsável pela sua própria conduta. 
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1.1.3 - Pós-Sócrates 

1.1.3.1 - Platão 

Platão. que ê discípulo de Sócrates. questiona algumas das suas 

colocações. principalmente. a que se refere na igualdade dos 

seres humanos. Quem pode garantir. que os Homens são iguais. 

partindo do pressuposto de que as j.déiao são inatas? 

Platão afirma que existe a universalidade do conhecimento. bem 

como a verdade ê inata. mas acredita que esta pode e até aparece 

de um jeito em cada ser humano. 

o Homem é um espirito que possui um corpo e antes de viver neste 

mundo (mundo da matéria). viveu em outro mundo (mundo das 

idéias). A principio o Homem era apenas uma idéia. mas esta 

acabou cometendo um delito e como castigo. foi materializada. A 

matéria surge a partir de uma mesma idéia de Homem. logo todos 

acabam tendo as mesmas idéias. podendo existir apenas algumas 

diferenças acidentais. garantindo assim a universalidade dos 

conceitos. 

o Homem para Platão é um espírito correspondente a idéia de 

Homem. Com o corpo conhece-se o mundo da matéria. mas este 

conhecimento é sempre incompleto. superficial. porque os cinco 

sentido não são suficientes para conhecer a realidade. O 

conhecimento sensorial é mutável e. portanto. não deve ser 

levado em consideração. porque não leva a verdade. e sim. a uma 

meca opinião. 

o Homem no mundo da matéria não pode ver a verdade claramente. A 

verdade é necessária e universal. por essa razão é que estA fora 

do mundo da matéria. porque nesse mundo não há nada que seja 

necessário universalmente. O Homem vê e ouve apenas as sombras e 

os ecos e. portanto. só pode trabalhar em cima da opinião e 
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nunca da realidade. Só se consegue chegar a verdade atTav~s do 

processo de reminiscência, que é a lembrança do que a alma 

contemplou na vida anterior, no mundo das idéias. A verdade 

existe objotivomente e esta não 6 de ninquém, se o Homem quiser 

e. fizer um esforço de reminiscência consegue facilmente recordar 

das idéias e chegar ao verdadeiro conhecimento. 

Tanto Sócrates quanto Platão travam uma identidade entre o 

conhecer e o ser. Eles acreditavam que os Homens que conhe~essem 

a vaIdade. vjveriam bem e seriam bons e felizes. Para Platão 

todo governante deveria desenvolver a prãtica da virtude. 

Deveria fazer com que todos conhecessem ~ verdade, porque só 

aRsim o Home~ poderia praticar a virtude e, portanto, trazer a 

Paz Social. O Humanismo também acredita que ao desenvolver 

plenamente o potencial humano na ãrea intelectual, cultural, 

econômica ~ social obtem-se a Paz Social. 

1.1.3.2 - Aristóteles 

Aristóteles, discípulo de Platão, é sem dúvida um dos maiores 

pen~adores de todos os tempos, cuja obra abrange psicologia, 

lógica, moral, ciência política. biologia e própria critica 

li~erãria que lançoú seus fundamentos. 

Sua obra é vasta e complexa, e pode ser dividida em três pontos: 

criação da lógica, aspectos científicos e aspectos filosóficos. 

A criação da lógica é uma das maiores glórias de Aristóteles. 

Sua criação tem o objetivo de evitar a falta de regra lógica e o 

subjetivismo do método filosófico de Platão e Sócrates. Ele 

procura um 

filosóficas. 

caminho 

Cria 

certas, 

seguro para respaldar suas proposições 

conclusões 

cálculo. 

uma série de regras lógicas, que levam a 

necessariamente, a maneira quase de um 

raciocínio silogista, que é a expressão 

dedutivo. Analisa-se um fato a partir de verbal 

Defende o 

do raciocinio 



uma lei geral. Silogismo é um conjunto de três proposições das 
quais a terceira, é a conclusão, derivada, necessariamente, das 

outras duas, por exemplo: Todo Homem é um animal racional, 

Platão é um Homem, logo Platão é um animal racional. Este método 

lógico, tem as suas restrições, em alguns casos, pode-se chegar 

a conclusões falsas, como por exemplo: Tudo que é raro é caro, 

Uma casa barata é rara, logo, Uma casa barata é cara. Na 

verdade, o método lógico utilizado por Aristóteles, hoje em dia, 

tem valor apenas como um trabalho pioneiro. 

No aspecto científico, destaca-se que Aristóteles acredita que o 

Homem, como qualquer matéria no Universo, é formado por duas 

substâncias incompletas, que ao se unirem, transformam-se numa 

forma completa (Teoria do Hilemorfismo). Essas duas substâncias 

"incompletas são a matéria-prima, que é o corpo; e a forma 

substancial, que é o espírito, aquilo que faz a coisa ser o que 

é. Essas substâncias não existem sozinhas, porque o Homem é uma 

unidade e não uma dualidade. Para ele, tanto o Homem, quanto o 

animal e a pedra tem a mesma materia-prima, mas diferentes 

formas substanciais. A forma substancial do Homem é a alma 

racional, do animal o espírito vital sensitivo e da pedra uma 

simples corporalidade. 

Aristóteles acredita na mudança e afirma que os sêres corpóreos 

estão sujeitos a quatro movimentos: 1) nascimento, composição do 

ser; 2) morte, decomposição do ser; 3) mudanças qualitativas e 

quantitativas; e 4) movimento local. Ele vai solucionar um 

problema que foi levantado por Herãclito e Parmenedes, afirmando 

que é possível a mudança e a permanência. Um homem de oitenta 

anos é a mesma pessoa de antes, só que suas emoções e seu corpo 

mudaram. 

No aspecto filosófico, Aristóteles afirma que no ponto de vista 

da Metafísica só o indivíduo é real, as idéias não, porque estas 

só existem nas mentes de quem as conhecem e vão corresponder a 

algo diferenciado em cada indivíduo. 
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As coisas no mundo estão em continuo movimento e transformação, 
porque são compostas de ato e potência. Todo movimento implica 

numa passagem de um estado a outro. Aristóteles cria a teoria do 

ato e da potência. Define ato como a própria realização, a 

perfeição, e potência como a possibilidade de realização. Todo 

processo de crescimento e aprendizagem é, sem dúvida, a 

transformação de potência em ato, assim como o próprio viver, 

porque em todos os sêres há sempre uma mescla de potência em 

ato. Por cima dos sêres compostos de ato e potência, existe um 

ser imutável, "Deus", que é ato puro, a causa final de todas as 

coisas e o motor imóvel de tudo. 

Uma ética só pode ser deduzida com um fim, e para Aristóteles, o 

fim último é viver na plenitude, que é rea·lizar-se 

intelectualmente e, portanto, subjetivamente alcançar a plena 

felicidade. 

Depois de Aristóteles, a Grécia passa por uma grande crise, 

devido a invasão do ImpériO Romano. Os intelectuais gregos são 

levados como escravos, para ensinarem os filhos dos nobres, 

fazendo com que a cultura grega seja levada para Roma. 

Nesse momento, os filósofos deixam de lado a busca da verdade 

para se preocuparem com a forma de vida que devem ter diante 

dessa nova realidade. A filosofia muda de propósito, passa a ser 

uma mera filosofia de vida, repleta de ações práticas, que 

venham a ajudar a suavisar a vida. 

Vão aparecer quatro estilos de pensamento, que são: Epicurismo, 

Estoicis.o., Ceticismo e Ecletismo. 

1.1.3.3 - Epicurismo 

O Epicurismo, fundada por Epicuro de Samos, vai procurar 

desenvolver uma arte de bem viver. Samos conclui que o Homem 
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vive mal porque é dominado por dois temores: a morte e os 
Deuses. Sua doutrina sustenta que o supremo bem está no prazer. 

O Homem para viver virtuosamente tem que conseguir assegurar o 

máximo 

prazer 

estável. 

de prazer e o minimo de dor. mas sempre buscando um 

puro. equilibrado. sem mescla de dor. duradouro e 

1.1.3.4 - Estoicismo 

O Estoicismo. criado por Zenão de Citia. adimite que só a 

matéria é real. O mundo é um vasto organismo animado por uma 

força única. que é Deus. Este estilo de pensamento leva em 

consideração o evolucionismo e o fatalismo. os fatos acontecem 

com ou sem qualquer tipo de interferência do Homem. Zenão afirma 

que o Homem deve sentir a dor e abster de qualquer prazer para 

se chegar ao pleno estado de ataraxia. que é a total desistência 

de apêgo por qualquer coisa. O Homem deve viver de acordo com a 

natureza. O que acontece. acontece. nada pode-se fazer para 

mudar os fatos. O Homem que atinge o estado de ataraxia não 

sente nada. porque desta forma consegue uma total 

impertubabilidade. 

1.1.3.5 - Ceticismo 

O Ceticismo adimite a impossibilidade total da razão humana para 

distinguir o certo do errado. A mente humana não pode chegar. 

com certeza absoluta. a nenhuma verdade geral e especulativa. 

Tudo passa a ser relativo ao interesse do Homem. Não existe o 

certo e o errado. O Ceticismo traz consigo o relativismo do 

conhecimento. 

1.1.3.6 - Ecletismo 



o Ecletismo não adimite que o Homem possa saber onde es; 

verdade. Para eles todas as correntes filosóficas são ibc 

mesmo aquelas de interesses antagônicos, porque o importante 

momento. ou seja, num dado momento eu aceito o materialismo. J 

~ 

outro. eu aceito o espiritualismo e assim por diante. Tudo f 

no plano da intuição e não no plano racional. 

Os pressupostos do Ceticismo e do Ecletismo são relativamente 

mesmos. só que vistos por ângulos diferentes. 

Todavia. a particularidade mais importante da filosofia des' 

período. é que nela se encontram. ainda que seja de foru 

embrionária. todos os tipos de concepções formuladas nos tempo 

modernos. Por essa razão é que não se pode surpreender pelo fat 

de que algumas colocações. de alguns filósofos desta fase. venh, 

ao encontro. mesmo que seja de forma parcial. com a Concepçã< 

Humanista. Por exemplo: a filosofia centrada no Homem; ~ 

preocupação com o modo de vida do Homem; a busca da plenitude; a 

busca da Paz Social; o uso da dialética; a reflexão; e a 

conscientização como condição "sine qua non" para o Homen 

trilhar o verdadeiro caminho. 

1.2 - Idade Média 

Após a destruição do Império Romano. surge na Europa Ocidental 

uma nova sociedade e com ela uma doutrina filosófica diferente. 

que é a Doutrina Cristã. 

1.2.1 - Pensadores Cristãos - Santo Agostinho 

Os primeiros pensadores cristãos fundiram a Filosofia coa a 

Teologia e a sua principal figura. Santo Agostinho. afirma que a 

Filosofia e a Religiâo são a mesma coisa. Sua obra resuae nuaa 
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sintese filosófica teológica exegética. 

o ditame básico que marca todo o pensamento de Santo Agostinho é 

que " o Homem nasceu para ser feliz e ele terá que ser feliz". 

Na incansável busca da felicidade. passa a observar atentamente 

os prazeres materiais. notando que estes acabam se repetindo 

muito e. portanto. não levam à verdadeira satisfação. 

Santo Agostinho usa a filosofia como uma forma de vida. 

experimentando e estudando todas as concepções filosóficas 

existentes, para refletir e questionar quais delas levam a 

verdade e a plena felicidade. 

Acredita. a principio. que somente no plano intelectual é que o 

Homem encontra a felicidade. Numa noite. ao andar pela rua e 

deparar-se com um bêbado feliz. descobre que todo o seu esforço 

para encontrar a felicidade está sendo em vão. Paira sôbre ele 

uma grande dfivida. "Como é que esse Homem encontrou a felicidade 

numa simples garrafa de bebida?" Este fato reestrutura todo o 

seu pensamento e o leva a supor a existência de Deus. 

o Homem não é só inteligência. porque não o interessa só pensar. 

mas também agir. O Homem é um ser inquieto. que esta sempre 

buscando alguma coisa. Os bens dinheiro. safide e status deixa-o 

equilibrado por pouco tempo, levando-o novamente ao desconforto 

e. portanto. ao retorno da busca. 

Para Santo Agostinho toda a ação do Homem busca sempre um fim. e 

este fim apresenta-se como um bem. O finico bem que traz o 

equilibrio e a satisfação plena para o Homem. é Deus. O fim 

filtimo. o bem filtimo é o próprio Deus. 

A sua filosofia é centrada exclusivamente no Homem. Estuda o 

problema Deus. devido ser este fundamental para compreender o 

problema Homem. 
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Santo Agostinho comprova a existência de Deus através da 

reflexão de que o imperfeito supõe o perfeito, o temporal supõe 

o eterno e o relativo supõe o absoluto. 

Dentro de sua metafísica. considera Deus igual a verdade. ao bem 

e ao ser. Compara Deus ao ser de Parmenides com mais uma 

característica. que é a de criador. Para ele, existem dois 

sêres: o ser imutável. imóvel. perfeito. que é Deus; e o ser 

mutável, múltiplo. imperfeito. temporal. dependente. contingente 

não necessário. que é o Homem. O Homem é um ser dependente de 

outro ser. por essa razão é que ele está sempre buscando o bem 

maior. que é Deus. 

Se Deus é a 

existência da 

própria verdade. fica claro. que ele adimite a 

verdade. A verdade tem que ser inalterável. 

imutável. universal. não SUjeita ao tempo. não minha. não tua. 

mas de todos. numa palavra necessariamente universal. A verdade 

não está dentro do ser. porque está longe do espírito do Homem. 

A verdade existe objetivamente. não no mundo das idéias. mas em 

Deus. A fonte da verdade do Homem é Deus. 

Santo Agostinho vai afirmar que tudo aquilo que aproxima-se do 

fim último é moral e tudo aquilo que afasta-se desse fim é 

amoral. Alguns Homens usam a vida para um dia gozar o fim e 

outros usam a vida para um dia gozar a terra. 

A filosofia de Santo Agostinho. se não fosse a impregnação 

teológica. dando características primordiais do Homem a Deus, se 

assemelharia bastante com os pressupostos humanistas. O 

pensamento voltado para o Homem e a busca da felicidade são 

particularidades marcantes das duas concepções. 

1.2.2 - Escolástica - Si2 Tomás ~ Aquino 
f 
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Meio século após difusão do Cristianismo, começa a formar-se a 

filosofia escolástica, florescendo à medida que se consolidava a 

posição da Igreja. Tinha como tarefa básica a defesa e a 

sistematização dos dogmas religiosos. Neste per iodo os 

Franciscanos tentam retomar o evangélio através da caridade e os 

Dominicanos tentam recuperar o evangélio através da palavra. 

o filósofo, expoente da Escolástica, é São Tomás de Aquino, que 

vai retomar Aristóteles para basear toda a sua filosofia. 

o tema principal da doutrina de São Tomás de Aquino é o 

esclarecimento das relações entre Revelação e Filosofia, isto é, 

entre fé e razão. Segundo o filósofo, tais conceitos não se 

chocavam nem se absor~em, porque são dois tipos de psiquismo' 

humano que atuam separadamente, cada um dentro da sua respectiva 

esfera, possibilitando assim, a coexistência da Filosofia e da 

Teologia, que só entram em conflito quando a razão é usada 

erradamente, ou seja, quando tenta, sem o auxilio da fé, 

compreender o mistério do dogma religioso, inascessivel em 

essência, a qualquer interpretação racionalista. Assim ele 

consegue estabelecer um certo equilibrio entre a tradicional 

tendência mistica e as novas diretrizes racionalistas. 

Segundo São Tomás de Aquino a fé é união da vontade, desejo 

livre de aderir alguma coisa. Todo relacionamento humano e todo 

conhecimento inicia-se com a fé, só passando para um ato 

racional, quando o Homem começa a ter que utilizar a 

compreensão. O relacionamento humano é feito por noventa por 

cento de fé e dez por cento de razão. Isto ocorre, porque o 

Homem não tem a intuição imediata da verdade e, portanto, 

precisa iniciar seu conhecimento através da sensação e não da 

razão. A verdade encontra-se fora do Homem, em Deus. 

Quanto a existência de Deus, São Tomás de Aquino afirma que esta 

não precisa ser revelada, porque o Homem através da razão pode 

chegar facilmente a ela. Acreditar em Deus não é mais um ato de 
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fé, e sim, um ato de razão. O Homem pode chegar a existência de 

Deus através de cinco preposições racionais: 

1- Todo fenômeno supõe uma causa, donde 

precisa ter uma primeira causa, que é 

Deus. 

2- Um ser que nasce e morre não é necessário, 

logo existe um ser necessário, que é Deus. 

3- Tudo que se movimenta precisa de uma força 

motriz para movê-lo. Deus é o motor 

imóvel, ninquém e nada o move. 

4- Todo ser humano pode ser aperfeiçoado, 

melhorado, acabado, porque existe o 

padrão de perfeição. Se todo ser é 

imperfeito, logo existe um perfeito, que 

é Deus. 

5- A ordem do mundo. Tudo que é organizado 

supõe uma força inteligente organizadora, 

que é Deus. 

Para defender a integridade do composto humano. corpo e alma. o I 
filósofo utiliza a teoria de Ato e Potência de Aristóteles, 

considerando o corpo como potência e a alma como ato. 

Acrescenta, portanto, que enquanto ser, a alma independe da 

matéria, tem vida própria sem o corpo, o que torna uma 

substância espiritual ou uma forma pura. Desse modo, ele garante 

a imortalidade da alma, que pode ser considerada uma verdade de 

fé quanto de razão. 

A vontade é a faculdade desejosa do bem, mas em alguns casos, 

esta pode tornar-se numa ação má. Assim, toda ação é 

objetivamente boa ou má, quando está ou não de acordo com o grau 
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da realidade divina. Por outro lado. toda ação é subjetivamente 

boa ou má. quando praticada com ou sem consciência da hierarquia 

ontológica. isto é. com ou sem consciência da natureza comum 

inerente a todos e a cada um dos sêres. 

Os sêres e as coisas criadas são deficientes. logo suas 

manifestações, sempre ocorrem numa esfera de imperfeição. onde 

inclui-se o mal metafisico. que é a carência do ser; o mal 

fisico. tradução da carência de ordem no Universo; e o mal 

moral. que é a desobediência as leis do bem. 

O fim do Homem é o aperfeiçoamento da própria natureza. Tal 

aperfeiçoamento só se cumpre em Deus. porque este é o principio 

e o fim de tudo no Universo. 

A vontade para ser boa. deve estar de acordo com a lei moral. 

cujo fundamento metafisico é Deus. O Homem para regular sua 

conduta é preciso ter o conhecimento da lei natural. ou seja. 

respeitar as normas da consciência humana. 

Ao encerrar sua doutrina moral. São Tomás de Aquino utiliza as 

quatro virtudes cardeais de Aristóteles. prudência. fortaleza. 

temperança e justiça e acrescentá-lhes as três virtudes 

teológicas do Cristianismo. fé. esperança e caridade. 

Na filosofia de São Tomás de Aquino aparecem alguns termos como: 

justiça. prudência. conduta humana. vontade. desejo. 

conscientização. respeito e temperança. que serão muito 

utilizados. de forma um pouco diferenciada. na concepção 

humanista. bem como a dialética do bem e do mau. 

Paralelamente a filosofia Escolástica. desenvolve-se na Idade 

Média. tendências filosóficas de caráter materialista. como o 

Experimentalismo e o Nominalismo. 

I 
I 
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1.2.3 - Experlmentallsmo 

o Experlmentalismo defende a extensão do método experimental a 

todos os ramos de atividades. porque só se pode chegar a 

verdade. através da experiência. da comprovação dos fatos. 

1.2.4 - Nominalismo 

o Nominalismo reduz todos os conceitos e idéias gerais. 

universais à categorias de nomes. sem qualquer outra realidade 

ou essência. O Homem não tem capacidade. através da razão. de 

aprender a essência das coisas. Ele só conhece o fenômeno 

atribuindo-lhes nomes diferentes. A doutrina Nominalista gerou o 

Empirismo e o Racionalismo. 

A filosofia mais importante dessa fase é sem dúvida a 

Escolástica. que prolonga sua influência até os dias de hoje. 

Muitos filósofos. atualmente. ainda adotam seus pressupostos 

fundamentais. bem como algumas concepções filosóficas e. 

principalmente. o Humanismo. estabelece suas doutrinas a partir 

da restruturação de alguns dos seus conceitos. 

1.3 - Filosofia Moderna 

A Europa passa por uma série de ocorrências. tais como: guerra 

do cem anos. peste bulbônica. valorização da burguesia. fim da 

Idade Média. antropocentrismo e queda do Poder Religioso. que 

trazem uma reversão em todos os 

significativamente. para o crescimento 

pensamento filosófico ocidental. 

valores 

e a 

e contribuem, 

modernização do 

Apresenta-se. em forma de síntese. as principais doutrinas 

filosóficas utilizadas pelos pensadores deste período. 
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1.3.1 - Agnosticismo 

o Agnosticismo procura demonstrar que não existe o conhecimento 

certo e absoluto a respeito de qualquer coisa. O Homem nunca 

pode empregar. no campo do conhecimento. a afirmativa. porque 

ele não tem certeza absoluta das coisas. devendo sempre utilizar 

a dúvida. Esta doutrina filosófica é uma espécie de dúvida 

metódica que traz o relativismo do conhecimento. Os 

agnosticistas vão criticar todas especulações filosóficas 

acerca do absoluto. do infinito. da substância última das 

coisas. bem como das questões sobre origem e finalidade. porque 

são inúteis. inatingíveis ao conhecimento. Hebert Spencer. 

Augusto Comte e Kant utilizaram em suas filosofias. o 

pressuposto básico da doutrina agnosticista. só que de forma 

parcial. 

todos. 

certos. 

porque acreditavam 

não poderiam ser 

1.3.2 - Determinismo 

que alguns conhecimentos. mas não 

considerados definitivamente como 

O Determinismo prega que todos os fenômenos do Universo. tanto a 

natureza. o Homem. a sociedade. quanto a história são 

subordinados a leis e causas necessárias. Para cada fato existe 

sempre uma série de razões suficientes que o determinam. Nada no 

mundo ocorre sem esta correlação determinista. O Homem. em 

nenhum momento. é responsável pela sua conduta e nem tem a 

liberdade de escolher o seu próprio caminho. há sempre uma lei. 

uma causa que as determinam e. portanto. qualquer esforço para 

mudar a situação é inútil. porque tudo ocorre de modo infalível. 

com ou sem a sua participação. 

1.3.3 - Empirismo 

o Empirismo acredita que a única e verdadeira fonte de 
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conhecimento é a experiência. porque é somente através dela. que 
o Homem pode verificar e comprovar a veracidade dos fatos. Esta 

doutrina nega a existência de conhecimentos a "priori". 

instintivos ou universais. bem como repudia a pura evidência da 

razão como prova da verdade. A descoberta de fatos verdadeiros 

não dependem do raciocínio dedutivo. que é uma ação puramente 

mental. mas sim. da observação e da experimentação guiada pelo 

raciocínio indutivo (3). O empirista só confia no resultado das 

experiências e duvida de todo e qualquer método que. embora 

pareçam certos teoricamente. ainda não foram confirmados na 

prática. 

1.3.4 - Espiritualismo 

O Espiritualismo afirma que o Homem é formado por duas 

substâncias: o espírito. representado pelo pensamento e a razão; 

e a matéria. caracterizado pela expressão física da realidade. 

que é o corpo. Os adeptos desta doutrina filosófica acreditam na 

autonomia do espírito com relação ao corpo. a matéria ou 

qualquer outro princípio que se apresente em oposição a ele. Com 

a matéria. ou seja. através dos sentidos. o Homem pode conhecer 

apenas os aspectos materiais. concretos. objetivos; e com o 

espírito. ou seja. através do pensamento. da razão. chega-se ao 

completo e verdadeiro conhecimento. Pode-se citar como 

representante desta doutrina: Descartes. Locke. Berkeley. 

Leibniz e Fichte. 

(3) Relação dedutivo - indutivo 

Raciocínio dedutivo - o indivíduo analisa um fato. um 
fenômeno a partir de uma lei 
geral. 

Raciocínio indutivo - o individuo analisa um fato. um 
fenômeno a partir de vários 
outros parecidos. observando as 
relações entre eles. 

t 



1 

97. 

1.3.5 - Existencialismo 

o Existencialismo considera que em cada ser humano há uma 

essência, que é a própria natureza do Homem; e uma existência, 

que é a forma concreta e particular de realização da essência no 

tempo e no espaço. Essa doutrina dá supremacia à existência, 

porque acredita que esta procede a essência. A criatura humana 

iniciou-se no mundo, apenas biologicamente, e só depois, através 

da convivência, adquiriu uma essência humana determinada. Os 

existencialistas vão criticar a Filosofia Clássica (Greco

Romana), afirmando que esta, sempre preocupou-se com a essência 

do Homem, deixando de lado a coisa mais importante que é a 

existência. A essência é apenas uma palavra e a existência é 

algo concreto. O Homem sofre influência não só das idéias que 

tem de si próprio, como também, de como pretende ser. Esses 

impulsos orientam-no para um determinado tipo de existência, 

pois um indivíduo não pode ser outra coisa senão aquilo em que 

se constitui. O ser humano tem a total liberdade de escolher o 

seu próprio caminho. Ele só é e só faz aquilo que quer. Não 

existe o não posso e sim o não quero. O Homem é responsável por 

aquilo que ele escolhe ser. ~ por essa razão, que os 

existencialistas afirmam que só há o dominador, porque existe 

alguém que se deixa ser dominado. Alguns filósofos 

existencialistas apresentam uma forte tendência pessimista, 

porque consideram a existência do Homem como uma simples marcha 

para o nada, para a morte. Isto na verdade, é um reflexo, uma 

influência das duas guerras mundiais. Como principais seguidores 

desta doutrina filosófica, encontram-se: Soren Kierkegaard, que 

foi o iniciador do existencialismo, Martin Heidegger, Karl 

Jaspers, Gabriel MareeI e Jean Paul Sartre. 

1.3.6 - Fatalismo 

O Fatalismo afirma 

irrevogavelmente por 

que todos 

uma força 

os fatos são 

externa superior 

pré-fixados 

a vontade 
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humana. Esta doutrina nega totalmente o livre-arbitrio, fazendo 

com que o Homem não seja responsável e nem tenha qualquer 

influência sobre os acontecimentos, a sua própria vida. 

1.3.7 - Fenomenologia 

A Fenomenologia é a doutrina descritiva da consciência e seus 

fenômenos. Seus seguidores acreditam que o Homem pode chegar ao 

conhecimento da essência pura, através da redução ou 

concentração da consciência e da atenção reflexa. Esta doutrina, 

na verdade, traz urna mudança em todo o pensamento filosófico, 

antes voltado apenas para as coisas, para o mundo exterior, 

porque passa a se interessar pela consciência, pelo mundo 

interior. Para eles, o mundo autêntico é aquele construido a 

partir do seu próprio "eu". Entende-se por mundo, aquela noção 

psíquica que o Homem tem da realidade exterior. 

1.3.8 - Idealismo 

o Idealismo postula que a matéria não existe isoladamente, a não 

ser no pensamento ou na elaboração subjetiva da mente. O 

conhecimento é nada mais, nada menos, que um produto da nossa 

mente. O Homem não pode perceber diretamente as coisas 

materiais, somente as qualidades sensíveis como côres, sons, 

e pesos. Estas qualidades são produtos da nossa mente e, 

portanto, são puramente subjetivas. 

1.3.9 - Intuicionismo 

O Intuicionismo reserva um lugar de destaque para a intuição no 

âmbito do conhecimento, porque acredita que através dela o Homem 

pode chegar a verdade. A intuição é urna forma de conhecimento, 

que se dá de forma clara e direta, sem a intervenção da razão, 
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do raciocinio. 

sistematização 

Na verdade. a intuição acaba abolindo a 

lógica-analitica dos conceitos abstratos do 

intelecto. 

global da 

se utilizando 

realidade. a 

da percepção concreta. simultânea e 

partir dos dados fornecidos pela 

consciência sensivel. Os intuicionistas acreditam que o Homem 

pode chegar ao verdadeiro conhecimento somente através dos 

sentidos e não da razão. 

1.3.10 - Materialismo 

O Materialismo tenta explicar todos os fatos e acontecimentos do 

Universo através da matéria e do movimento. Para esta doutrina. 

a única realidade concreta é a matéria em movimento. a qual é 

capaz de produzir uma série de efeitos psiquicos. Estes efeitos 

psiquicos. como o pensamento. os sentimentos. são o resultado 

final das diversas mudanças e transformações do sistema nervoso. 

O Materialismo acaba dividindo-se em quatro correntes 

distintas: Materialismo Natural. Materialismo Cosmológico. 

Materialismo Cientifico e Materialismo Dialético. Somente as 

duas últimas correntes é que fazem parte do pensamento moderno. 

O Materialismo Cientifico só aceita como realidade. tudo 

aquilo que pode ser tocado pelos bisturis ou visto através do 

microscópio. já o Materialismo Dialético acredita que a matéria 

encontra-se em contínuo movimento dialético pelo qual se 

convertem e determinam novas realidades no mundo. O Materialismo 

em geral. pode ser encarado como postulado metodológico da 

pesquisa cientifica. Ao cientista compete descobrir aspectos que 

podem ser acessiveis no mundo. através da nossa experiência. 

Esta doutrina surge com o propósito de enaltecer o espírito 

científico. bem como combater a mentalidade alienada das teorias 

religiosas e metafísicas. 

1.3.11 - Monadismo I 

I 
I 
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o Monadismo afirma que tudo que existe no Universo é formado de 
mônadas. partícula de força invisível. indivisível. sem 

extensão. Ela está em constante movimento e possui em si a 

particularidade de toda e qualquer coisa existente no mundo. A 

mônada possue duas propriedades: percepção e a apetição. Pela 

percepção manifesta-se todas qualidades das coisas. Pela 

apetição. possue a íntima tendência de transformar as percepções 

mais obscuras em outras mais claras. isto é. o aprofundamento da 

percepção. O Homem só pode chegar ao conhecimento das coisas 

através das mônadas. A filosofia de Leibniz é baseada 

fundamentalmente nesta doutrina. 

1.3.12 - Nonismo 

O Monismo prega que todas as coisas existentes no Universo se 

reduzem a uma unidade. a um elemento único. Esta doutrina opõe

-se ao Pluralismo. que afirma a existência de mais de uma 

substância fundamental. Há quatro tipos de Monismo: Monismo 

Materialista. que identifica a realidade última com a matéria ou 

energia física; Monismo Idealístico ou Psiquico. que reduz a 

matéria a uma mera aparência mental e considera como elemento 

fundamental o espírito; Monismo Neutro. que afirma que a 

realidade fundamental não é nem a matéria. nem o mental; e 

Monismo Agnóstico. que acredita na redução de tudo a uma 

substância única. da qual desconhecem. porque é inatingível ao 

conhecimento. 

1.3.13 - Panteísmo 

O Panteísmo acredita que toda a realidade está contida em um 

único ser. Deus. que é dotado de uma infinidade de atributos. Os 

dois atributos básicos são a extensão e o pensamento. A natureza 

divina possui um número infinito de leis a que tudo se obedece. 

Assim. o modo pelo qual cada coisa produz seus efeitos. está 

.,.UOTECA 
..... ;AO GitOUO ,AI" 
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determinado. condicionado a leis de um mesmo encadeamento 

inatingível. inabalável. Seus maiores representantes são Spinoza 

e Schelling. 

1.3.14 - ~itiyismo 

o Positivismo é uma escola filosófica. fundada pelo pensador 

Augusto Comte. e denominada posteriormente. como Filosofia 

Científica. Considera que somente a matéria é real e o único 

meio para conhecê-la é através do método empirista. Esta Escola 

acredita que 

passou por 

conseguindo 

a humanidade. no seu processo de desenvolvimento. 

três estágios: Teológico. onde o Homem não 

explicar fatos empiricamente. atribuem-os a sêres 

superiores ou a forças sobrenaturais; Metafísico. que é a 

tentativa de encontrar explicações para os fenômenos através de 

um sistema de fórmulas intelectuais; e Positivismo. que é o 

abandono definitivo. pelo Homem. das crenças e fantasias para 

abarcar de vez o conhecimento objetivo dos fenômenos. Além 

disso. compara o desenvolvimento do ser humano a estes três 

estágios: infância. porque a criança transfere a outros tudo 

aquilo que não sabe resolver; adolescência. caracterizado pelo 

espírito crítico; e adulto que representa o processo maduro. 

fixo e definitivo do Homem. Através da teoria dos três estados. 

tenta demonstrar que tanto a Teologia quanto a Metafísica são 

métodos ultrapassados. retrogrados. que não levam ao verdadeiro 

conhecimento. A verdadeira filosofia é o Positivismo. porque é 

aplicado sobre os fenômenos naturais. os quais se acham 

respaldados por leis imutáveis. O lema positivista é: "o amor 

como princípio. a ordem como meio e o progresso como fim". 

1.3.15 - Pragmatismo 

O Pragmatismo adimite que a verdade nasce da relação existente 

entre experiência humana e seus efeitos práticos. é tudo aquilo 
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que traz a satisfação. que é últil e bom para o Homem. Esta 
doutrina opõe-se as teorias filosóficas inteiramente abstratas. 

porque acredita que só através do método experimental é que o 

Homem pode saber e distinguir certo do errado. verdadeiro do 

falso e bom do mau. Tudo aquilo. que na prática. no dia a dia. 

causar efeito favorável ao Homem ou for bom para alguma 

finalidade. pode ser considerado como verdadeiro. 

1.3.16 -Racionalismo 

o Racionalismo adota a razão como elemento fundamental e 

irredutível da especulação filosófica. Acredita que o Homem pode 

conhecer a essência das coisas através da razão. bem como divide 

o ser humano em duas partes: o corpo e o pensamento. Com o 

corpo. através dos sentidos. o Homem pode conhecer apenas os 

aspectos materiais. concretos e objetivos; e com o pensamento. a 

razão. chega-se à universalidade do conhecimento. Os sentidos 

oferecem uma representação confusa dos objetos. podendo assim. 

induzir ao êrro. O critério da verdade encontra-se mesmo é na 

razão. O Homem através da razão vai produzir a verdade e atingir 

o desenvolvimento infinito. A razão independe da experiência 

sensível e recusa todo e qualquer conceito de natureza 

sobrenatural. valendo-se apenas de princípios lógicos inatos e 

apriorísticos para formular suas proposições abstratas. Esta 

doutrina utiliza-se do método dedutivo. porque pressupõe o 

estabelecimento de princípios gerais para que a partir daí. se 

construa o ponto fundamental com o propósito de alcançar o 

conhecimento de outros princípios ou leis de caráter particular. 

O Racionalismo traz ao pensamento filosófico ocidental um grande 

impasse entre razão e anti-razão. que ainda não foi resolvido 

pelos filósofos. 

1.3.17 - Realismo 
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o Realismo afirma a existência de uma realidade exterior 
independente das representações mentais e da consciência do 

Homem. Existem dois tipos de Realismo: Ingênuo, que considera, 

que a mente reproduz fielmente a realidade; e Critico, que 

afirma, que as coisas fora da mente são inteiramente diferentes 

das que a consciência humana consegue perceber, constituindo 

assim uma contradição entre a mente e o real. 

1.3.18 - Subjetivismo 

o SUbjetivismo, que dá enfase exclusiva as representações 

individuais da consciência, nega por completo o aspecto 

objetivo da experiência. Em seu sentido mais estrito, vai ao 

extremo de negar a possibilidade da mente entrar em contato com 

o mundo exterior. Dessa forma, a única realidade afirmada pelo 

subjetivismo é a da própria existência e de suas representações 

na consciência. Tudo o que se conhece e sente está impregnado de 

uma boa dose de subjetivismo. 

1.3.19 - Utilitarismo 

o Utilitarismo, afirma ser o prazer a peça fundamental da 

relação humana. Esta doutrina filosófica considera não o prazer 

individualizado, mas sim, o prazer social, onde tem como 

objetivo primordial o bem estar da sociedade, trazer para o 

maior número de pessoas a felicidade. Como seguidores. pode-se 

citar: David Hume, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. 

Ao contrário dos pensadores das outras fases, os filósofos 

modernos não se prendem radicalmente a uma doutrina, utilizam-se 

de conceitos ou pressupostos de várias correntes, para 

respaldarem os seus pensamentos, desde que não sejam 

contraditórios. 
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2 - Humanismo 

o Humanismo aparece na Renascença (4) com o intuito de 

distinguir o divino da ciência. Ele resulta do estudo dos 

clássicos da antigüidade greco-romana. o qual proporciona a 

revelação do valor intrínseco da vida humana em face da morte e 

da grandeza de suas potencialidades. Nos séculos XVIII e XIX 

ganha nova dimensão com a obra dos enciclopedistas e com o 

Cientificismo.(5) 

"Modernamente o Humanismo tem um sentido 
amplo. ultrapassando os limites dos 
conceitos divinos emitidos e divulgados 
pelos pensadores religiosos. Ele valoriza o 
Homem como figura humana. para conscientizá
-lo de uma nova filosofia de vida. capaz de . 
coexistir pacificamente numa sociedade sem 
exploradores nem explorados. sem o domínio 
do forte sôbre o fraco. do inteligente sôbre 
o ignorante e do mais hábil sôbre o menos 
capaz." (6) 

Esta concepção analisa a psique do Homem. visando elevá-lo ao 

desenvolvimento pleno de todas as suas potencialidades éticas. 

culturais. artísticas e profissionais. numa progressão tal. que 

torna-se capaz de. a longo prazo. trazer para o mundo a 

liberdade ampla. a igualdade social e política. o amor fraterno. 

o apoio mútuo. a solidariedade humana e a paz mundial. (7) 

(4) Renascença - Movimento artístico e científico dos séculos 
XV e XVI. que pretendia ser um retorno à 
AntigÜidade Clássica. 

(5) Cientificismo - Movimento que reune as filosofias de cunho 
científico como: Positivismo 
Experimentalismo. Materialismo e outras. 

(6) Rodrigues. Edgar Violência. Autoridade t Humanismo 
Empresa Gráfica Carioca S.A .• RJ. p. 10. 

(7) Rodrigues. Edgar - Op. Cito • p. 20. 



105. 

A concepção Humanista atribue importância fundamental ao Homem. 
a seus interesses e aspirações temporais. Ela tem o propósito de 

entender o Homem em todos os seus aspectos e facetas. para a 

partir dai. traçar um mundo que lhe possibilite um estilo de 

vida pleno. completo e prazeroso. 

Na ética. o Humanismo é uma concepção que: 

"Atribui ao Homem. à sua realização na 
sociedade e na história. o valor de fim. de 
forma tal que tudo que esteja subordinado ao 
Homem. considerado individual e socialmente. e 
que o Homem. nunca seja considerado como meio 
ou instrumento para algo fora de si." (8) 

3 - Humanismo ~ Fases Filosóficas 

o Humanismo se faz presente desde o momento em que o Homem 

começa a preocupar-se em encontrar a verdade. o conhecimento. a 

sua origem. porque ele não é uma teoria e nem uma doutrina, mas 

sim. uma concepção filosófica (9) que se preocupa exclusivamente 

com o Homem, buscando um modo de vida que traga a plena 

realização e, por conseguinte, a Paz Social. 

A concepção Humanista vai resgatar, nas três fases da História 

do Pensamento Ocidental, proposições filosóficas que valorizam e 

(8) Nogare, PeQro Dalle - Humanismo e Anti-Huaanismo, Ed. 
Vozes, Petropolis, 1981, p. 16. 

(9) Concepção Filosófica - conjunto de proposições e de idéias 
mais gerais de onde se deduzem os 
conhecimentos filosóficos. 

Teoria - conjunto de conhecimentos que se propõe exPlicar, 
interpretar ou unificar um dado domínio de 
fenômenos ou de acontecimentos práticos. 

Doutrina - conjunto de princípios que servem de base a um 
sistema filosófico. 
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preocupam-se com o modo de vida do ser humano. com o seu 
comportamento e com as prováveis consequências que poderão 

adivir da relação indivíduo e sociedade e indivíduo e indivíduo. 

Por exemplo: 1) fase greco-romana - filosofia centrada no Homem. 

busca da plenitude. da felicidade. do prazer e da paz social. 

uso da dialéitca. reflexão e conscientização; 2) fase da Idade 

Média uso da dialética. busca da felicidade. respeito pelo 

próximo e pela natureza humana. consciência e justiça; e 3) fase 

moderna liberdade de escolha (livre-arbítrio). existência. 

responsabilidade. bem estar social. prazer social. felicidade. 

amor e progresso. 

Com relação a violência. observa-se que é uma característica 

inerente ao Homem. Todo ser humano vivência dentro de si. uma 

batalha entre mau e bem. verdade e mentira. certo e errado. O 

Homem é um ser dúbio por natureza. e a todo instante. confronta

-se com essa dialética. Não existe o indivíduo mau vinte e 

quatro horas por dia e nem o indivíduo somente bom. mas sim. um 

ser com alternância de sentimentos. Isto é bem visualizado no 

famoso soneto de Olavo Bilac. "Dualismo". (10) 

Não és bom nem és mau; és triste e humano; 

Capaz de horrores e ações sublimes 
Não ficas das virtudes satisfeito 
Nem te aprendes. infeliz. dos crimes: 

E no perpétuo ideal que te devora. 
Residem juntamente no teu peito 
Um Demônio que ruge e um Deus que chora. 

No dia a dia. muitas vezes. esta dubiedade. esta dicotomia. não 

(10) Bilac. Olavo citado por Celso Barroso Leite - Sociologia 
da Corrupção. p. 37 e 38. 
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aparece explicitamente, não se faz visível, devido o papel que o 
indivíduo representa perante a sociedade. Este papel acaba 

rotulando as pessoas com títulos e facilitando, portanto, a 

mascaração dos sentimentos e das ações dos Homens. Um criminoso 

perante a sociedade, é sempre visualizado como uma pessoa má, 

onde nunca transparece o seu outro lado, assim como um padre, 

sempre é visto como um homem bom, honesto, despojado de todos os 

valôres materiais, voltado para a simplicidade, o 

espiritualismo, a caridade e o amor fraterno, ações que muitas 

vezes, não condizem com a realidade. 

Retirando o rótulo, o título social, o que ocorre, é uma 

variação de sentimentos, onde num dado momento ou situação o 

indivíduo é bom e em outras é mau. Sem dúvida, não pode-se 

deixar de lado, que existem pessoas com um lado mau ou bom, mais 

aflorado de que em outras. Esta tendência, muitas vezes ocorre 

pela influência do meio sócio-cultural e econômico o qual está 

inserido o indivíduo. 

o meio não deve ser considerado o único responsável pela 

formação do caráter de um indivíduo (11), porque existem 

pessoas que nascem e vivem em ambiente deturpados e imorais, com 

comportamentos e condutas totalmente opostas ao seu meio, ou 

vice versa. Sem dúvida nenhuma, o meio ajuda e tem influência na 

formação do caráter do ser humano, mas não é só ele, existem 

outros diversos fatôres que devem ser levados em consideração 

como a hereditariedade e, principalmente, o livre-arbítrio. 

(11) Caráter um aspecto da personalidade que representa o 
modo de ser, de sentir e agir de um 
indivíduo. ~ um aspecto adquirido. 

Personalidade organização dinâmica no indivíduo dos 
sistemas pSicofísicos que determinam 
seus ajustamentos ao meio. 

Teaperamento - um estado organico e neuropsiquico, onde 
o indivíduo manifesta sua atitudes e 
atividades espontâneas. t um aspecto 
inato. 
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Ao considerar a influência do meio, deve-se ter o cuidado de não 
ser tão rígido como a Teoria Determinista, que afirma que o meio 

é um fator predominantemente responsável pela formação do Homem. 

Acreditar nisso, é negar por completo a influência do livre

-arbítrio, que é a liberdade, que o Homem tem, de escolher o seu 

próprio caminho, decidir-se sobre a sua própria vida. 

o livre-arbítrio pode ser influênciado por três fatôres: l)meio, 

onde o indivíduo opta pelo estilo de vida do seu próprio meio, 

2) revolta contra o sistema no qual está inserido, onde o 

indivíduo busca a forma de vida oposta a sua, atacando, 

agredindo e renegando todo tipo de comportamento oriundo do seu 

meio; e 3) ambição fomentada pela TV e pelo consumismo, onde faz 

com que o indivíduo absorva um comportamento compulsivo, muitas 

vezes, distante da sua realidade, uma vida repleta de sonhos, 

fantasias e banalidade. (12) 

o livre-arbítrio pode ocorrer de forma consciente ou 

inconsciente, e quando se dá de forma inconsciente, na maioria 

das vezes, faz com que as pessoas o confuda com o destino, o 

acaso ou a vontade da força suprema. 

"Só o Homem tem a liberdade de controlar os 
seus instintos, pois ele tem o poder de criar, 
decidir a sua existência e o seu valor e 
determinar o seu destino ter reno e eterno." 
(13) 

o Humanismo enfatiza 
própria existência e 

a consciência que o indivíduo tem de sua 
de sua própria liberdade, assim como a 

(12) Filloux, Jean C. - A Personalidade, Difel, RJ, 1978. p. 
111 a 134. 

(13) Nogare, Pedro Dalle - Cp. Cito , p. 20. 
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responsabilidade em fazer de si o que ele é. (14) Nota-se que o 

Humanismo vai combater toda proposição filosófica que renega a 

importância da liberdade pessoal. da decisão pessoal e do 

compromisso pessoal. 

4- Principais Problemas da Sociedade Moderna ~ ~ ótica 

Humanista 

A sociedade moderna está totalmente deturpada. o Homem deixa de 

ser o elemento fundamental. renegando todo o seu lado natural. 

instintivo. para dar lugar a tecnocracia. a ciência e as normas 

pré-fixadas de comportamento e conduta. (15) 

A ciência e a técnica avançam pela inteligência do Homem. assim 

corno a industria cresce com ajuda dele e das máquinas. mas 

apesar de tudo isso. o elemento humano é esquecido. relegado 

pelo próprio progresso. que ele criou. planejou e pôs em 

prática. formando um mundo individualista. despersonalizado. 

contrário ao amor frate~no e a paz social. 

o Homem vive uma série de conflitos. tanto interiores quanto 

exteriores. porque o moderno mundo da tecnocracia o obriga a 

submeter-se a diversas conveniências. aflorando e perpetuando a 

dicotomia entre o ser e o parecer. isto é. entre o que ele é e o 

que ele deve ser; a forma como deve-se comportar perante a 

sociedade. 

(14) Walker. Edward L. - Psicologia como ciência natural e 
social. EPU. SP. 1973. p. 21. 

(15) Giertz. C. - A Interpretação das culturas. Ed. Zahar. 
1978. p. 64. 
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Ninquém nasce mau, violento, ambicioso, explorador e 

autoritário. Esses comportamentos, o Homem adquire no decorrer 

de sua vida, muitas vezes, provenientes de: gestações 

irregulares e intranqüilas; estado psiquico e relacionamento de 

seus pais; meio ambiente cultural, social e econômico do qual 

está inserido; papel o qual tem que exercer dentro da sociedade; 

e influência dos meios de comunicação. O Homem utiliza-se desses 

mecanismos 

totalmente 

para se defender e sobreviver neste mundo novo, 

desumanizador, movido muito mais pela técnica e pela 

razão, do que pelo sentimento, emoção e amor fraterno. 

A sociedade atual coloca o Homem numa posição secundária, e 

força-o, muitas vezes~ a tomar medidas. posições contrárias ao 

seu caráter. envolvendo-o de tal forma, que ele perde a noção,do 

certo e do errado e acaba convencido de que está agindo com as 

melhores das in tenções, porque sempre existe uma explicação, uma 

justificativa racional e até, muitas vezes. convincente e 

louvável para a sua ação. 

A sociedade está dividida em dois segmentos: um representado por 

uma minoria, que vislumbra todos os tipos de prazeres e 

regalias; e uma maioria que padece todos os tipos de pezares. 

dores e sofrimentos. que oscila e flutua sem rumo. sem um 

horizonte na sociedade. 

Essa minoria consegue conduzir. lubridiar. controlar. e até 

mesmo explorar essa maioria faminta de alimentação, saber e 

liberdade. utilizando-se de todos os artificios possiveis e 

imaginários para fazer com que a massa não só aceite, como 

também. incorpore as regras do jogo. 

Um dos artificios é propagar as doutrinas ou correntes de 

pensamento. como por exemplo o Fatalismo e o Determinismo. que 

fazem com que o Homem aceite passivamente a sua condição de 

vida, porque ele nada pode fazer para mudá-la. pois esta 

independe da sua vontade. Como também. a religião, isto é. a fé 
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do POVO. para trazer o conformismo. atribuindo tudo a vontade de 
Deus e instaurando a esperança de que após a morte. terão uma 

vida melhor. cumpensatória a todos os infortunios. 

A minoria. além de respaldar-se teoricamente. utiliza-se de um 

onde comanda todas as normas e regras da autoritarismo severo 

sociedade. fazendo com que a população. somente as cumpra, sem 

direito de opinar ou de participar ativamente ter portanto. o 

neste processo. 

Nos países democrático. o povo tem. através dos deputados e 

senadores eleitos. uma representação. um canal de partiCipação 

na elaboração e formulação das leis e políticas que regem o 

pais. Mas. na maioria das vezes, isto não ocorre. porque na 

corrida eloqüente do poder. estes representantes, deixam de 

lado. ou até mesmo esquecem das suas origens e dos seus próprios 

eleitores. para passarem a defender os interesses da classe 

dominante. Deixam de vislumbrar os interesses do povo em troca 

de poder e prestigio. Na verdade. pode-se considerar. que os 

discursos democráticos. que pregam a partiCipação do povo nas 

decisões governamentais. acabam não passando de um engodo. mais 

uma das facetas da classe dominante. 

o excesso de autoridade. de repressão. bem como o uso exacerbado 

do poder. fere profundamente a dignidade e o caráter do Homem, 

fazendo com que este perca por completo a sua identidade e. 

portanto. o controle de suas ações. transferindo para o mundo a 

discordia. a desconfiança e a traição. 

Ocorre no mundo. uma corrida louca em busca da fama. do 

prestígio e do poder. Esse poder em nenhum momento tem a 

pretensão de estabelecer a j~stiça da natureza humana e da 

consciência. mas sim. contribuir para a formação do império da 

corrupção. da vIolência e do crime. bem como trazer a médio e 

longo prazo a ruina da humanidade. 

A desgraça da humanidade não pode ser caracterizada apenas pelos 
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grandes 
também. 

ma~sacres ocorridos na História da Humanidade. mas 
pela progressiva decadência do sei humano. reprcsentada 

pelos impulsos violentos e hostis quo aparecem no dia a dia da 

sociedade. 

Os problemas da sociedade podcm ser entendidos dentlo da visão 

humanista. quando observa-se o esforço que o individuo faz para 

sobreviver. 

"Os conflitos emocionais e violentos estão 
envolvidos. quase sempre. com o lado econômico 
do dia a dia. Em casa. nos locais de trabalho. 
nas ruas. enfim. em todos os lugares. os 
individuos lutam pela sobrevivência. Cada ser 
humano transforma-se num autêntico 
estrategista (16). que inicia sua batalha ao 
levantar da cama e termina altas horas da 
noite." (17) 

"o espaço vital (18) de cada ser humano. bem 
como os meios de sobrevivência. são também 
motivos de batalha travada diãriamente. que 
abalam. a todo instante. a coexistência 
pacifica. tão necessária à humanidade. Mas. a 
isto haverã de se somar as diferenças de 
classe. a gânancia patronal. a exploração do 
homem pelo seu semelhante. tolerado e 
regulamentado pelos Estados. sem d6vida. um 
dos mais fortes elementos deste desencadear de 
conflitos." (19) 

O mundo transforma-se num "habitat" desestrutulado. perigoso e 

imprevisível. fazendo com que o Homem depare-se a todu instante 

com a fom~. as doenças. os vícios. a inversão de valóres e por 

(16) Estrategista - indivíduo que aplica os .eios disponíveis 
para alcançar objetivos especificas. 

(17) e (19) Rodrigues. Edgar - Op. Cito • p. 9. 

(18) Espaço Vital - espaço psicológico que induz a~ ações dos 
individuas. 



fim a violência e a criminalidade. 

Edgar Rodrigues afirma que o ser humano vive: 

"num mundo onde trê5 partes dos habitantes 
passam forno. um terço da quarta parte se 
diverte à custa da desgraça alheia. numa 
constante corrupção dos principios do Amor 
Fraterno e da Paz. enquanto apenas um quarto da 
quarta parte. se esforça por gritar nos ouvidos 
entupidos, as mentes raquiticas duma minoria 
que detém o poder e odlnheiro." (20) 
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A fome é um dos problemas mais sérios que a humanidade vem 

enfrentando. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que 

deixam de ter acesso aos principais produtos que constituem a 

al·imen tação básica e necessár ia par a uma sobrevi vênc ia sadia. 

Milhares de sires humanos são lançados ao infortúnio da 

desnutrição, se definhando a espera da morte, sem que nada seja 

feito para se reverter este quadro tão agustiante. 

Os paises ricos, ou até mesmo grandes produtores de paises 

pobres, destroem centenas de milhares de cabeça de gado €. jogam 

ao mar ou queimam ou deixam apodrecer carregamentos inteiros de 

frutas, legumes e cereais com a intenção de elevar o preço das 

I~ercado(ias no mercado, se esquecendo ou não se i~portando que 

uma parcela significativa da humar.idade morre de fome. 

A ganâ~cia acaba fazendo com que o Homem torne-se desumano, 

totalmente cego, tendo u~a visão restrita, deturpada, fechada em 

seu próprio mundo. Se os produtores, ao invés de destruir, 

distribuissem o excedente da produção aos individuos famintos da 

(20) Rodrigues, Edgar - Op. Cito , p. 61. 
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no mercado. 

beneficiada. 
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ainda estariam ausim. cont!olando a alta de preços 
porque a parcela da sociedade. que seria 

não faz parte. não tem acesso. hã muito tempo. do 

mercado de consumo. 

A humanidade vem enfrentando um problema sério que é a questão 

da saúdo. onde milhares de individuos sofrem de diversos tipos 

de enfermidades. Pode-se considerar que a causa primordial da 

falta de saúde é proveniente da desnutrição somada as péssimas 

condições de vida que é reservado para uma parcela da população. 

Com todo o avanço da ciência. milhares de pessoas, hoje em dia. 

ainda são vitimas fatais da falta de atendimento ou de epidemias 

de doenças consideradas erradicadas. A tecnologia destinada ã 

saúde. na maiorja das vezes. não está ao alcance de um segmento 

da população. devido ao seu alto custo. Na verdade. a medicina 

tornou--se uma das áreas mais desumanas. fechando quase por 

completo. o acesso da população carente a todo e qualquer 

beneficio que esta possa a vir trazer para o ser humano. 

afastando-se por completo do seu objetivo. que é salvar vidas. 

sem levar em conta a raça. o sexo. o credo e a classe social dos 

individuos. Os custos dos tratamentos. das medicações. dos 

médicos e dos hospitáis. geralmente. são exorbitantes. fazendo 

com que urna parte da sociedade fique sem qualquer tipo de 

tratamento médico. jogada a sorte. ao destino, ou simplesmente. a 

espera da morte. 

~ preciso humanizar o mais rápido possível o sistema de saúde. 

tomar medidas que tragam a socialização por comp!eto da medicina 

e de todos os aparatos que a acompanham. A ciência. a descoberta 

cientifica. não pode ser usada como instrumento de poder e 

riqueza. beneficiando uma minoria. mas sim. a serviço da 

população. aumentando a expectativa média de vida e o bem estar 

de todos. 

Quando não é a fome ou a doença que assolam a humanidade. ê o 
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vicio. Muitos indJviduos se entregam por completo as drogas. 

buscando viver uma outra realidade. uma experiência diferente. 

prazerosa. compensatória fi todos os infortunios ocorridos no dia 

a dia, na batalha da sobrevivência. 

A busca pela droga é um mero reflexo da situação conflitante que 

o Homem vive na sociedade. O individuo estA perdido. dentro do 

seu próprio "habitat", porque ocorre no mundo, uma total 

mudança de valêres. onde as pessoas não mais praticam o que 

falam e muito menos dizem o que fazem. A inversão de valôres é 

total e a renuncia à etica e à solidariedade humana crescem 

assustadoramente. fazendo com que as pessoas deixem de praticar 

o respeito mútuo e o amor frateno, instaurando. portanto. a caos 

social. 

O Homem cria um sistema social perverso, repleto de desigualdade 

e de automatização. que acaba transformando-se numa &rma contra 

a sua própria natureza, fazendo·o perder por completo o controle 

da situação e acuando-o, gerando assim, ações violentas. As 

guerras com suas desvastações. a fome crônica. os regimes de 

força, as péSSimas condições de vida. a corrupção e a exploração 

do Homem pelo seu próprio semelhante são reflexos dessa 

conturbada relação Homem versus sociedade. e podem ser 

considerados. como alguns dos fatôres responsáveiS pelo alto 

indice de violência no mundo atual. 

A violência 

controle do 

cresce assustadoramente. fazendo com que escape ao 

Homem e da própria sociedade. soluções. 

alternativas. para conduzir o mundo e. portanto, propiciar um 

estilo de vida melhor. Os individuas atualmente vivem em pâniCO. 

apavorados, 

Todo esse 

nas outras 

sem saber como e quando serão atacados e por quem. 

clima, faz com que as pessoas deixem de confiar umas 

e. na pior das hipóteses. acaba contribuindo para 

aumentar ainda 

muitas vezes. 

delinqüentes. 

mais a violência. porque este estado de tensão. 

vai propiciar comportamentos e condutas 
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A sociedade que não utiliza e nem valoriza os pressupostos 

humanistas. tende a ser mais violenta. porque no seu dia a dia, 

não há respeito para com os cidadãos e. consequentemente. não hi 

internalização. por parte destes. do respe!to m~tuo. condição 

"sino qua non", para se viver em plena harmonia. 

Quando se fala em violência, não está se fechando ao mundo 

marginal, mas todo e qualquer individuo que pratique um ato que 

venha ferir de forma abrupta o sentimento de urna ou mais 

pessoas, bem como toda ação que traga danos ou perdas 

significativas para a sociedade. O politico corrupto, o produtor 

que destroi alimentos. o patrão que explora o empregado. podem 

sei considerados tão nocivos d sociedade quanto qualquer 

marginal. 

~a verdade. o marginal acaba sendo muito mais uma vitima do 

sistema social injusto do qual est6 inserido, do que réu. O 

poeta lusitano. Guerra Jungueiro. exprime muito bem esta 

situação. 

"Os bons são os que padecem. A miséria mesmo 
sinistra e delinqüente é Já um principio de 
virtude. Nenhum dos ladrões. nenhuma das 
prostitutas ( ... ) resvalam ao vício ou crime 
por vontade própria. por fatalidade 
fisiológica. Obrigou-os a fome, calcou-os a 
injustiça. A sua infância e a sua ignonimia 
é a avareza devassas. Todos os ricos, ainda 
que caridosos. são perversos e todos os 
miseráveis. ainda roubando ou esfaqueando. 
são criaturas boas. porque são vitimas do 
primeiro." (21) 

(21) Jungueiro, Guerra citado por Edgar Rodrigues - Op. Cito • 
p. 148. 
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A sociedade 6 estruturada e segmentada em classes Rociajs. O 

segmento mais baixo da estratificação uocial vive em condições 

precárias. alijado de todo e qualquer processo pOlítico. 

econômico. social e cultural. Não lhe é dado nenhuma 

oportunidade de clescimento. só lhe restando a miséria absoluta. 

a "avareza devassa". Este grupo ainda é discriminado, 

marginalizado, afastado por completo do corpo social. ficando a 

melcê das circunstâncias. Na verdade. a sociedade pune o 

individuo pelo fato de pertencer a este segmento, bem como o 

força a praticar ações ilícitas, bárbara € hostis para 

sobreviver. 

A sociedade está tomando um rumo apocalíptico. além de 

marginalizar um "segmento da população~. permite que grupos de 

pessoas tirem proveitos da desgraça e sofrimento de outros. Por 

de trás da violência. prosperam grandes grupos de interesse 

polítiCO e financeiro. explorando e incentivando-a com o intuito 

de obterem prestjgio. poder e riqueza. Utilizam a tecnologia a 

seus serviços. esmerando-a para assegurar cada vez mais 

instrumentos aprimorados de violência. Esses individuos para 

encoblirem a sua real intenção. tentam buscar explicações justas 

e louváveis para todas as ações e atrocidades cometidas na 

sociedade. Para eles. toda essa convulsão social, alavancada 

pela violência. é a parcela de sacrificio que a sociedade tem de 

pagar para abraçar o progresso e a plena realização. As guerras, 

a fome, a exploração. os crimes são maus necessários. que fazem 

parte do crescimento e amadurecimento do Homem. 

o ser humano torna-se pouco a pouco num ser vil. totalmente 

despresivel. capaz de cometer as piores atrocidades para 

defender os seus interesses particulares. não levando em 

conta. não se importando com o seu próprio semelhante. O Homem 

acaba transformando-se no pior dos animais, no mais irracional 

de todos. porque suas ações contribuem. a todo instante. para o 

seu próprio fim. a sua própria extinção. 
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o mundo passa por um egoismo crônico. ollde o Homem para 
satisfazer o seu jdeal. o seu ego. utiliza-se dos meios mais 

sórdidos possiveis. esquecendo e renunciando por completo a 

ética e a solidariedade. e se preciso for. mata. fere. rouba. 

engana ou lesa o seu próprio semelhante. O objetivo de vida 

maior do Homem, é se dar bem, não se importando com a forma ou o 

meio empregado para se chegar a tal intento. 

A sociedade acaba tend~ um objetivo fútil, vazio, o~asionando 

uma vida sem propósito e. por muitas vezes, cruel, totalmente 

irracional. Surgem as mais diversas práticas de vida, que em 

contato com a realidade. tornam-se incabiveis, incongruentes, 

infundadas e incoerentes. Como exemplo, pode-se citar os 

indivíduos que apostam fortunas nas patas de cavalos. enquanto 

que milhões de sêres estão morrendo de fome; empresas que 

destribuem milhões de prêmios estimulando a mediocridade; clubes 

que compram jogadores por fortunas colossais. enquanto 

profissionais do mais alto valor cultural e técnico vivem de 

miseros salários. Estes atos não deixam de ser uo tipo de 

violência, porque de certa forma, afrontam uma parcela 

signlficati~a da população. que vive num estado de total 

degradação e miséria. 

Edgar Rodrigues ao analisar a violência no mundo, afirma que: 

"Os Homens estão matando-se uns a05 outros 
com brutalidade, em nome de razões e de 
direitos que o código consignam e a 
consciência e os sentimentos humanitários 
repelem. Violência sempre foi e jamais 
delxarã de ser a auto-afirmação dos fracos, 
daqueles a quem escapam os argumentos da 
inteligência, da lógica, da razão e da fé, 
negação absoluta de amai-vos uns aos outros. 
~ estupidez. anti-liberdade num mundo 
civilizado, é anti-educação num mundo cheio 
de escolas e universidades. ~ anti-paz num 
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mundo de irmãos matando··se mutuamente." (22) 

t in6t11 tentar argumentai. tanto com o criminoso que detém o 
poder. quanto com o marginal. que o crime não compensa, porque é 

um ato que contribui a médio e longo prazo para o caos social e 

o fim do próprio ser humano. Desde longa data, a violência 

tornou-se uma profissão ou uma técnica que garante em nossos 

dias. não só o "salãrio" e a sobrevivência de milhões de 

familias. como também. a riqueza. o prestigio a o poder de 

alguns individuos. 

o mundo precisa passar por uma grande transformação tanto a 

nivel do individuo. quanto a nivel de sociedade. O Homem deve 

ser conscientizado de que o verdadeiro plazer e a plena 

satisfação s6 é conquistada através de prãticas duradouras. 

estruturadas como o amor. a solidariedade. a igualdade, a 

liberdade. o respeito m6tuo. e não através de fenômenos 

efêmeros. negativos como o poder. o status. a força. o excesso 

de autoridade. a ganância. o egoísmo e o individualismo. porque 

estes 61timos. ao invés de elevar a dignidade do individuo. 

contribuem para colocã--lo numa posição sub-humana e irracional. 

Sem d6vida. que o caminho é longo e ãrduo. mas necessãrio. pois 

só assim. pode-se construir uma nova sociedade calcada na 

prãtica humanista. onde o Homem passa a encontrar o seu 

verdadeiro papel e importância. não tendo mais que enfrentar a 

si mesmo. instaurando. portanto. a paz na humanidade. 

O Homem. na sociedade humanista. passa a conscientizar-·se de 

(22) Rodrigues. Edgar - Op. Clt .• p. 15. 



120. 

seus atou. tentando harmonizar sempre a razão com a emoção. com 

o intuito de buscar um equilíbrio em suas relações. Todos os 

sêres humanos são tratados de forma semelhante. dando e 

recebendo o amor fraterno, sendo tolerante e. principalmente. 

aceitando as pessoas como elas são. sem qualquer tipo de 

cobrança. critica ou restrição. desde que suas ações não venham 

de encontro. nâo avilte os outros. porque sua liberdade de ação 

termina quando começa a do outro. 

o Humanismo prega pela total substituição da ganância. da 

exploração do Homem pelo Homem. da violêncla. da desigualdade 

social. pela prática do apoio mútuo. da solidariedade humana e 

do amor fraterno. Essas práticas. tendem a diminuir o 

egocentrismo e o comportamento delinqüente. que o Homem adquire 

ao passar dos tempos. bem como colocam todos os instrumentos de 

torturas e violência armazenados. em completo desuso. 

Corno afirma o humanista Eugen Relgis: 

"A sociedade humanista deve ser real, 
permanente, progressiva. universalista, 
praticada em todas as oportunidades. por cada 
indivíduo. em plena concordância entre a idéia 
e a ação. entre os interesses vitais do ser 
humano e os ideais gerais da 
humanidade." (23) 

o mundo ainda está longe de tornar-se humanista. O Homem ainda 

não se conscientizou da importância e do valor desta concepção. 

nem muito menos. dos beneficios que ela pode trazer a médio e 

(23) Relgis. Eugen citado por Edgar Rodrigues - Op. Cito • p. 
20. 
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longo prazo para a humanidade. Na verdade. o ser humano ainda 
estã adormecido. tatiando no escuro. longe de encontrar o 

verdadeiro caminho. porque está preso a valôres hipócritas e 

ortodoxos. reproduzindo assim. uma sociedade brutalizada. 

amargurada. hostil e violenta. 

Voltando-se para a realidade. nota-se. que a violência. nos 

últimos tempos. tem aumentado de forma assustadora. fazendo com 

que a população aclame por uma solução plausivel. eficaz e 

imediata. para eliminar por vez esta prãtica delinqüente. As 

pessoas não estão mais suportando sobreviver frente a este 

quadro tão agravante. que lentamente. pouco a pouco. vem 

destruindo o inter-relacionamento pessoal. a sociedade e por 

fim. o próprio ser humano. Edgar Rodrigues diz. que se o Homem 

não encontrar com rapidez. uma salda para este probl~ma. irã: 

"assistir em breves anos. a transformação das 
nações em imensos hospitáis sem leitos e o 
mundo em colossal cemitério sem 
coveiros." (24) 

A alternativa encontrada pelo Homem. para tentar diminuir ou 

acabar com a criminalldade. é via ações repressivas e/ou 

violentas. Na verdade. a humanidade esquece-se de que atos 

repressivos e/ou violentos em nada servem. porque desencadeia~ 

mais violência. Essa alternativa. só contribui para afundar cada 

vez mais. a humanidade na escuridão da ignorância. do 

animalismo. espalhando urna grande onda de horror e crimes. que 

pouco a pouco vão trazendo a degeneração da raça humaóa. 

(24) Rodrigues. Edgar - Cp. Cito • p. 99. 
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A humanidade cria uma série de leis e normas. constroe 

verdadeiras fortalezaG. sem qualquer aparato humanitário. para 

prender os criminosos. bem como se dá o direito e. o poder de 

decretar pena de morte. como se fossem deuses. donos da verdade. 

totalmente int.egros e perfeitos; tirando a vida de pessoas sem 

ao menos oferecer -·lhes uma oportunidade. uma chance de 

recuperação. ou de tentar entender profundamente o que levou-os 

a praticar tal açâo. 

A maioria dos individuos condenados. no decorrer de suas vidas. 

passam por uma série de privações. que ocasionam sérias 

deformações no seu psique e na sua conduta. que as cadeias não 

curam. que os manicômios não recuperam e que a morte não 

corrige. Nenhum exército. nem nenhum tipo de castigo é capaz de 

impedir o ato da violência. porque o Homem criminoso precisa de 

recuperação e não de punição. são pessoas problemáticas. 

carentes e por muitas vezes. doentes. oriundas de um sistema 

social injusto. que os repele ao invés de ajudá-los. 

A sociedade tem de começar a pensar. refletir e conscientizar-se 

de que já é hora de reformar o Sistema Penal. como também. o 

Sistema Penitenciário. porque estão defasados. arcaicos. 

bárbaros e hostis. tornando-se muito mais num instrumento 

facilitador da criminalidade. do que um meio para combater. 

reprimir e extinguir a violência. 

Nota-se. que não pode haver solução realmente eficaz e 

civilizada. para o problema da prevenção do crime. enquanto 

sobreviver este sistema de prisâo. que corrompe o individuo ao 

invés de recuperá-lo. porque fica dificil para o detento obter 

uma vida 

privações 

normal novamente. 

e humilhações. 

após ter passado por todo tipo de 

Na verdade. ele sairá sem uma 

identidade própria e muito mais violento de que quando entrou na 

penitenciária. 

Giles Playfair e Derrlck Sington afirmam que: 



"A prisão é um castigo; com exceção da pena de 
morte. ê a mais severa sanção de que dispõe a 
legiulação criminal. E castigo. a menos que o 
dicionário minta. é retribuição ( ... ) 
retribuição é. sem dúvida. uma forma de 
represália: um pagamento que a sociedade cobra 
em moeda de sofrimento grande ou pequeno: seja 
morte. prisão. multa ou o que quizerem." (25) 
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As condições de vida dentro dos presidios são altamente 

precárias; os individuos são tratados sob pena de humilhações e 

sofrimentos. porque não há nenhum respeito à dignidade e a moral 

dos detentos. não existe preocupação em manter as condições 

minimas de sobrevivência. como também. não hé nenhum programa de 

treinamento para recuperar os detentos. 

o individuo que comete um delito Ó marcado pelo resto da vida. 

Ele é enviado para a penitenciária. tendo assim a sua liberdade 

cerceada. e com isso. rompe por completo com a sociedade onde 

estava inserido. para viver uma realidade totalmente diferente. 

Ao ser solto. após ter cumprido sua pena. se depara com o 

problema de se "adaptar ao sistema social. Esta readaptação é bem 

dificil. porque a sociedade fecha todas as oportunidades de 

emprego. bem como de convivio e relacionamento. pois o simples 

fato de ter estado na prlsão rotula-o indelevelmente como 

criminoso. 

Bernard Shaw não só disse: 

"que o sistema de prisão era extremamente 

(25) Playfair. Giles e Sington. Delrick - Prisão não cura. 
corrompe. IBRASA. SP, 1969. p. 15. 



cruel, mas denunciou-o como uma fraude. ~ uma 
fraude, porque a teoria retributiva de que 
depende é em si prÓpria fraudulenta. Ao 
delinqüente sentenciado mandado para a prisão 
é dada garantia expressa ou lmplicita, em nome 
da sociedade, de que quando tiver cumprido sua 
pena, e feito assim a reparação adequada, a 
lousa ficará limpa. Essa, porém, é uma 
barganha que a socIedade quase invariavelmente 
deixa de cumprir." (26) 
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A sociedade pune o delinqüente duplamente. Não só o manda para 

prisão, como também, o rotula, impedindo-o, na maioria das 

vezes, de tornar-se um cidadão comum. A sociedade, na verdade, 

não tem confiança e nem acredita na eficácia do serviço 

penitenciário, devido este 

possibilite 8 rAabilitução dos 

foi criado não com o intuito 

não ter nenhuma estrutura que 

detentos. O Sistema Penitenciário 

de regenerar os delinqüentes, mas 

sim, de afastá-los da comunidade, para assim defender a 

sociedade. 

Logo, já é hora de se colocar em práti~a um Sistema 

Peniten~iário mais humano, que trate os detentos como sêres 

humanos, respeJtando a sua dignidade e a sua moral; mais 

profissional, que ofereça oportunidades para que o detento possa 

crescer e conscientizar-se do seu reI papel enquanto cidadão; e 

por fim, mais eficaz, que consiga recuperar o maior n6mero de 

detentos possiveis, através de: trabalho. educação, respeito, 

amor. dedicação e auto-confiança. 

A recuperação não é um processo que se dá externamente, mas sim, 

de dentro do próprio individuo. Por isso, ê preciso criar uma 

(26) Shaw, Belnard citado por Giles Playfair e Derrick Sington 
- Op. Cito , p. 36. 
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série de mecanismos que o estimule a pensar ~ a refletir sôbre 

os seus atos, para que possa tomar consciência da situação e, a 

partir daI, procurar mudar o sou comportamento. 

o Homem tem potencialidades suficientes paro fazer o seu próprio 

julgamento. O autojulgamento, na maioria das vezes, é mais 

eficaz do que todas as imposições e restrições trazidas pelas 

penas judiciãrias, como também. faz com que o individuo tome 

consciência de seus atos e se arrependa, tornando mais fácil o 

processo de recuperação. Edgar Rodrigues, lembra bem o escritor 

humanista Eugen Relgis. que afirma que: 

"enfrentar seu 
consciência é 
determinante que 
legal." (27) 

próprio processo de 
mais preciso e mais 

qualquel outro julgaruento 

A Humanidade não pode mais continuar estagnada, presa a velhos 

conceitos. reproduzindo e perpetuando priticas arcaicas, 

desumanas, que trazem o caos social. polltico, econômico e 

cultural, assim como, a decadência e a ruina do ser humano. Ao 

contrário disso, ela terá que tJazeJ uma nova tendência, uma 

configuração historicista, que obrigue o Homem a avançar no 

tempo, com o intuito de bu~car uma direção harmoniosa para que a 

humanização do mundo se realiza em todos os ambientes possiveis 

da existência indiv~dual, familiar. social, nacional e 

internacional. 

o Homem ao dar início a essa humani7.ação deve resgatar 

(27)Rodr!gues. Edgar - Op. CJt. , p. 19. 
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colocar em prático de forma 1rrestlita e universal os 

fundamentos da Declaloção Universal dos Direitos Humanos. que 

tem como principio: 1) despertar em todos os povos do mundo a 

consciência de suas responsabilidades em relação 00 ser humano; 

2) criar um clima propicio a liberdade. a justiça e a paz; 3) 

erradicar do mundo o espirito de tirania e opressão; e 4) 

fomentar relações de amizade entre as Kações (28) que 

ficaram. na maioria das vezes. restritos apenas oos discursos e 

documentos oficiais da ONU. 

Para superar a crise que a humanidade está passando 

atualmente. é indispensável que cada indivíduo assuma consciente 

e responsavelmente 6 parte que lhe cabe no drama da existência. 

cujo palco é o mundo em que vive. sabendo agora que elé é o 

autor e o ator do papel que vai representar. ~ dever. também. do 

Homem. planejar. organizar e canalizar todo e qualquer esforço 

para solucionar de forma harmônica os problemas sociais e 

individuais que afetam a sociedade e facilitar o processo de 

unificação do mundo ao nível de uma civilização verdadeiramente 

humanizada. 

Só através do Humanismo é que o Homem vai poder reencontrar. 

resgatar a sua verdadeira essência. o seu respeito e o seu real 

valor. que foi perdido com o passar dos tempos. desde a sua 

criação até os dias de hoje. surgindo assim. um novo Homem. que 

pela primeira vez na história. será capaz de tornar-se 

consciente de si mesmo e cada vez mais. responsável pelo seu 

destino e o rumo da humanidade. 

(28) MEC - Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo • p. 140. 
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A concepçfio humanista valoriza e incentivo a potencialidade 

humana. para que o Homem possa chegar a um nivel de maturidade e 

consciência tal. capaz de construir uma sociedade onde todos se 

harmonizem. sem diferenças de classes. de interesses. de 

nacionalidades. de raça e onde prevaleça sempre uma autoridade 

autêntica. que provém do intercambio do raciocinio. da razão. da 

fé. do saber. da emoção e dn liberdade. 

o mundo atual. é regido por ~ffia doutrina positlvista. 

intelectuallsta e. tem como preocupação básica o dosembaraço do 

Homem para lidar com a vida prãtica e materialista. Só que esta 

presteza. muitas vezes. se transformam numa corrida louca e 

inconsequente. propiciando uma série de comportamentos 

delinqüen tos. 

Como foi 

filosofia. 

cultuou a 

apresentado no inicio deste capitulo. a história da 

desde a sua gênese até o final do século XIX. sempre 

pritica intelectualista. permanecendo rigidamente 

apegada a conceitos e valôres que trouxeram nada mais nada menos 

que a alienação por completo da humanidade. Cada pensador 

construiu o seu próprio modelo de vida. sem levar muito em conta 

a realidade. isto porque o Homem do passado não conseguiu 

entender a si mesmo. nem muito menos compreender o mundo o qual 

estava inserido. vivendo a simples prática do erro e do acerto. 

Já a concepção Humanista. teve o cuidado de retirar e. 

posteriormente. reestruturar alguns conceitos e valôres que 

pareciam corretos e importantes das doutrinas filosóficas 

existentes. bem como procurou entender detalhadamente o mundo e 

profundamente o Homem. para a partir dai. poder traçar um 

arcabouço teóljco inteiramente novo. capaz de fazer com que o 

Homem adquira um conhecimento. uma potencialidade tamanha. onde 

possa neutrallzar e harmonizar por completo a sua existência no 

mundo. traze~do assim. a paz social. 
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Esta concepção. sem d6vida nenhuma. está muito longe da 
realidade. do dia a dia da humanidado. representando muito mais 

o sonho. a vida ideal. que todos almejam um dia alcançar. Isto 

porque. a humanidade ainda está estagnada. presa. voltada para 

um mundo onde prevalece o egoísmo. c individualismo. a ganância. 

deixando de Jado os trAs valôres mais importantes para o pleno 

desenvolvimento de qualquer sociedade. que sãv o amor fraterno, 

a solidariedade humana e o respeito m6tuo. 

Pode até parecer utopia. tentar falar de Humanismo. num mundo 

altamente degradante. movido pela corrupção. onde não se 

respeita a moral e nem tão pouco a dignidade do ser humano. onde 

o poder decisório está nas mãos de uma minoria. onde existe 

desnutrição e miséria e onde convive-se com uma enorme 

desigualdade sócio-econômica e cultural. 

o Humanismo na verdade. é a luz do final do abismo. pelo qual a 

sociedade atual vem despencando-se; é a salvação da humanidade 

que pouco a pouco. vem se destruindo e trazendo. 

consequentemente. a decadAncia e a degeneração do Homem; e por 

fim é & sustentação sólida e verdadeira. que fará com que a 

sociedade erga-se novamente. acabando por vez com 8 miséria. a 

fome. a desigualdade. a dominação. a exploração e a violência da 

face da terra. 

Romain Roland lembra que: 

"Hoje em dia. para trjunfar é necessãrio 
humanismo; o humanismo é a alma defensiva 
mais eficaz e por meio da qual se salvarão os 
t.omen s ." (29) 

(29) Roland. Romain citado por Edgar Rodrigues - Op. Cito • p. 
18. 
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Alguns homens. num dado momento de nossa história. tentaram 

introduzir no dia a dia da humanidade. algumas prãticas 

humanistas. mas que infelizmente. acabaram se pordendo no tempo. 

aniquiladas pela onda de ganância e de poder que tomou conta da 

sociedade. Como exe~plo. pode-se citar a Declaração dos Direitos 

Humanos. traçada pela ONU. que quase sempre são desrespeitados. 

ou melhor. quase toda nação não os seguem integralmente. 

Apesar disso tudo. não deve-se desanimar e nem deve-se abandonar 

a idéia de humanizar o mundo. porque o Homem só irã encontrar a 

sua plena satisfação e terá a sua realização. quando estiver 

totalmente despido de todo e qualquer ódio. egoismo. inveja e 

ambição. Resumindo o Homem só encontrarã a sua felicidade quando 

estiver praticando os pressupostos humanistas. 

~ bom lembrar que. 

preparada e nem 

conscientizar-se que 

anteriormente. a sociedade não estava 

suficientemente madura para entender e 

a única saida para a humanidade seriarr. os 

pressupostos humanistas. Mas hoje em dia. frente ao crescimento 

da violência. o Homem passa a perceber que é pleciso haver 

alguma transformação rápida na sociedade. para reverter o nivel 

de degeneração. de decadência e até de exterminio da raça 

humana. A sociedade passa a ser pressionada pela sua própria 

evolução decadente. fazendo com que as pessoas aclamem por uma 

solução mais humana. capaz de recuperar. resgatar a dignidade. o 

respeito. a solidariedade e a paz social. 

Por essa razão. é que utiliza-se os pressupostos humanistas 

para reformular o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro. Acredita-se que através do humanismo. pode-se encontrar 

soluções. alternativas novas. realmente eficazes para diminuir a 

criminalidade. buscando sempre valorizar o Homem e conscientizã

-lo de seus atos. com o intuito de recuperã-Io. e mais do que 

isso. de readaptã-lo a sociedade. tornando-o um cIdadão como 

outro qualquer. 
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Nâo é importante se a sociedade brasileira está longe dos 
pressupostos humanistas. porque o que vale é se começar um 

trabalho que busque a valorização do Homem. para assim recuperar 

a sua dignidade e a sua veldadeirn ensincia enqua~to ser humano. 

bem como para promover uma conscientização maior da população 
frente a humanização do sistema penitenciário e que. 
posteriormente. reflIta nas relações diárias de~ta sociedade. 
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CAPITULO ill 

V I OL,t::NC I A .E ESTADO 

Este capítulo compõe-se de três partes: 
Segurança Pública. Politica de SE~gurança 
Pública e Código Penal. O seu objetivo é o de 
mostrar co~o o Estado se posiciona frente a 
violência e qual a estrutura criada por ele. 
pala minimizá-la. 
Este capitulo fornecerá uma série de dados 
q!Ie facUl tarão a conpreerisão do assunto 
estudado. bem como darão respaldo teórico as 
propostas de reformulação do Sistema 
Penltenclár io. 

A violência cresce assuGtadoramente n05 grandes centros urbanos 
do país. fazendo com que o individuo sinta-se ameaçado e 

amedrontado em seu próprio "habitat". Este comportamento. traz 

sérios danos para sociedade. porque o indivíduo coagido torna-se 

tão violento quanto o agressor. gerando. portanto. mais 
violência. 

Para que a sociedade não ~ala num total caos e. 
consequentemente. caminhe para a sua extinção ou total 

aniquilação. o Estado cria leis, normas e políticas, bem como 

Instituições para minimizar a violência. e com iS50. tentar 

manter um certo equilíbrio da humanidade. 

1 - Segurança PÚblica 
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Lendo antigos cronlstos (1) e manuseando velhos jornais (2). 
nota-sc claramente, quo o Brasil sompre foi um pais difícil de 

se morar. desde os tempos do Impório. O poeta Du Bocage (3) 

escreveu sobre naRRas lindas mulheres, mas queixou-se da falta 

de segurança e da precariedade de higiene das nossas cidades. Os 

jornais quo atacavam a Monarquia. 

República (4) estavam cheios de 

bem como 

histórias 

o
·' 
.. 

de 

jornais da 

violência. 

Observa-se assim. que a violência e, consequentemente. a 

sensação de insegurança sempre esteve presente na vida do 

brasileiro. 

Hoje em dia, a populaçâo tem a tendência de afirmar que no 

passado Dão havia violência e que atualmente é quase impossível 

viver frente a e~ta .. Sem dúvida. que hoje o índice de violência 

é muito maior. mas é irreal afirmar que outlora não havia 

violência. o brasU.eiro esquece rapidament€ dos fatos. 

porque o Brasil é um pais com uma longa história e uma curta 

memória. 

Ao iniciar o estudo sôbre Segurança Pública no Brasil emergem. 

naturalmente. duas ordens de preocupações: 

(1) 

(2) 

a preocupação com o conceito. o entendimento do que 

seja Segurança Pública; e 

a preocupação em vincular a Segurança Pública ao 

direito à segurança. 

Os cronistas pesquisados foram: José de Alencar. Machado 
de Assis. Euclides da Cunha e Aluisio de Azevedo. 

Foi feito, na Biblioteca Nacional e no Instituto Histórico 
e Geográfico Br aslleiro. uma leitura de alguns exemplares 
dos Jornais: Diário do Rio de Janeiro (1821). Aurora 
Fluminense. Farol Paulistano e Olindense (1827), Gazeta da 
Tarde, Gazeta de Noticias, O Pais e a Revista Ilustrada 
(1876). 

(3) Esta noticia foi retirada df' um exemplar sem data do 
jornal Diário do Rio de Janeiro. 

(4) A República (1870) e a Tribuna Liberal (1876). 
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1 . 1 -- Concei to ~ Segur anca PÚblJ ca 

A primeira ~l~ocupação diz re~peito ã necessidade d~ so definir 

o que vem a ser Segurança Pública. 

Assim, logo ã primeira vista, a identificação das razões pelas 

quais uma sociedade pode sentir--se insegura, facilita a 

compreensão e o entendimento sôbre Segurança Pública. 

De acordo com José Amaral Gurgel (5) a insegurança de uma 

sociedade pode decorrer através de três fatôres: de ordem 

material, de ordem cultural e de ordem moral/espiritual. 

Segundo este autor, o motivo de ordem material mais importante 

é a escassez de reCUISOS, provenientes das dificuldades 

econômicas enfrentadas pelo pais, da mi distribuição de renda e 

da deficiência da industrialização, ocasionando, portanto, uma 

incomp~tibilidade entre os meios a proteger e os elementos de 

}:O. r oteçãc. 

Nos motivos de ordem cultural, Gurgel ressalta a falta de uma 

Politica Cultural e a desqualificação do ensino, trazendo uma 

deficiência técnica, um baixo nivelamento sócio-cultural da 

popul&çAo e uma ignorância por parte de muitos, sôbre os 

direitos e deveres de um cidadão. 

o terceiro motivo, o de ordem mcral/espiritual, é para o autor 

o de maior relevância, porque, de uma certa forma, vem a ser o 

reflexo dos outros dois fatôres. O mundo hoje, através dos 

(5) Gurgel, José Alfredo Amaral - Segurança e Democracia, 
Li\. José Olympio Editora, RJ, 1975 - p. 13~. 
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avanços cientificos e tecnológicos tem passado por dlversss 
transformações. Estas por sua vez. trazem consigo. mud~nças de 

valôres. travando 8Gslm. uma batalha entre os conservadores que 

resistem estas mudanças e valorizam os seus antigos 

conceitos. e os adeptos à mudança com seus novos valôres. Vlve

-5e então a chamada "era da irreverôncla". que pode ser 

representada pelo confronto de gerações. de classes. de 

ideologias. d~ bens materiais e de bens espirituais. trazendo 

por muitas veze~. dlscordia e insegurança nas comunidadas. 

José Castello no seu artigo "A Cultura da Razão Cínica" cita o 

pensamento do psicanalista Juran~ir rreire Costa sôbre a moral 

do brasiloJro atualmente. 

"Os individuos no Brasil tornaram-se 
socialmente e moralmente supérfluos. eles 
nada valem enquanto cidadãos. pessoas que 
tem responsabilidades. ao contrário são 
postos em situação de desqualificação e de 
tutela. Pessoas lançadas neste fosso moral 
passam a descrer das leis. Valôres. regras. 
ética. compromissos passam a ser entendidos 
apenas. como racionalizações que encobrem a 
violência. Cidadãos amargos preenchem o 
vazio produzido por esta descrença com uma 
moral cínica. O que vigora hOje. no Brasil. 
é uma "razão cínica. No lugar da indignação. 
produziu-se um discurso desmoralizante. que 
diz que toda lei é convencionalismo. 
formalismo. idealismo. conservadorismo." (6) 

Esta inversão de valôres. que a população brasileira vem 

sofrendo. pode ser causada pela insegurança dos indivíduos 

frente a falta de recursos financeiros. a falta de uma política 

(6) Castello. José A Cultura da Razão Cínica. Jornal do 
Brasil. 21/05/88. p. 6 e 7. 
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social séria, a falta do Uffi& politlca cultural que dê respaldo 

aCG avan'~()s cientifico", e teo'lloI6gicos, bem como BC excesso do 

desonestldadc, de impun1dade, de corrupção e abuso de poder. no 

campo político. A população começa a descrer da atuação do 

Estado, gorando assim, uma modificação no comportamento dos 

indivíduos, instaurando, portanto, um desequilibrio nas 

relações Inter-pessoais no seio da sociedade blHsilelra. 

o Estado para conquistar credibLILdRda. confiança e respelto 

plecisa instaurar uma série de mecanismos que venham a 

assegurar o individuo. bem como a sociedkde <le todo e qualq~pr 

infortúnio que possa trazer algum preju\zo de ordem moral. 

econômico. social e cultural. 

A expressão Segurança Pública SUrt:~u de uma t~}{t~apolação d~ 

id{!ia de segurança lndiv1.duul, evoluindo do lndivídllO para o 

corpo social e envolvendo posteriormente. o Estado. Nessa 

trajetória foram sendo moldados caracterlslicas própliaG. a tal 

ponto, que serja um erro rtizer que Segurança Pública representa 

o simples sOJnlltório da segUI anç:a dos indiv5duos de uméi 

determinada comunidade. Ela é mais rica na medida em que 

compreende a proteção do individuo, da sociedade:> e das 

ine. ti tuj ções, segundo a ordem juridica estabelecida pela 

ConE'1.: l.uição e pelar. leis vigentes no pais. 

DeSS0 modo, Segurança P~b]ica pode ser defjnida como a garantia 

de proteção que o Estado proporciona ao indiv1duo e ã 

cOJ!lunid8dE! , 

pOliciais. 

através de mecanismos juridlco~. penais e 

1.2 - Direito j Segurança 

A segunda proocupação com relação ã Segurança Pública, se 

refere as consideraçõps sôbre os direitos que o ser humano tem 

em uma soe: t '3dade justa. A sociedade justa 
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caracteriza-se por Estel es1ru:urada para garantir a cada 
membro o mjnimo que ~le nocessita, tndivldualment~ e 

socialmente, 

condignamente. 

nfio ap~nas ~ara sobreviver. mas para viver 

o indlvlduo 1am que tel ansegurado as mesmas chances. os mesmos 

tratamerltos. as mesmRS oportunidades. bem como tem que estar 

re~paldado ~or todas aa leis. que regem a sociedade n9 qual 

estâ lnRerido. para assim. poder gozar o direito de cidadania. 

Em uma sociedade justa. o Homem como ser individual, deve estar 

endôgena e exogenamente seguro. ~a parte endôgonE o Homem tAm 

que ter resolvido o~ seus p:oblernas do saúde. de alimentação. 

de habitação. de eduLação. de oportunidade Rocial. Jã em 

relação a parte exôg~na, c Homem tem que ter garantído pejo 

Estado os direitos do propriedade. de l:berdade. cie locomoção. 

de proteção. (7) 

o Homem é um ~er socjal. e por Isso, não basta para ele ter 

g"arantido, ap€"nas a segurança iTldividual. O Estado te,m que 

garantir, dentro da Eociedede. todos os aspectos que trazem uma 

celta margem de equilíbriO as relações econômicas e soc!ais, 

como por exemplo: o djleito ao tlRbalho, ao giro de capital, ao 

comélcio, ao lazer, a eleição. 

o dire~t() à Segurança permite <;ue o indjv.íduo sinta-Hf} internél 

e externamente seguro, livre de qualquer temor, onde o Estado 

garanta a ordem pública, dentro da qUAl estão situados ~ 

(7) Gurgel. Jos6 Alfredo Amaral - Op. Ci t. , p. 136--7. 
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segur ança 1 nd! v i·jual e social. 

2- Po]lt:.illil ºº Segurança pÚblica 

No seio da socjedade o dia & dis gere conflitos que, envolvendo 

individuos ou grupos. nocossltam de atendimento por parte de 

outros individuas. glupos ou instituições. Parte das demandas 

s\15e1 tadas ~,e (! j r ig.;o ao Fs tndo na qt-a U dade de ges to r d€ 

interesset; eolJf\uns; eS58.3 d€!mandas assume;n, P~H isso. o caráter 

po!itico. constituindo a matériA-prima do processo politico. No 

desenrolar do processo pol i tll;o. essas delllandé-lE c.hegam e 
máquina gov(!rnam<mtal, 

rejeitar. quer para 

adequada. E sempre. 

K ~uem cabe respondê-las. quer para 

procurar atendê-las por. melo da ação 

em qualquer caso. cEta ação (·u ~:i(l-aç;ão 

reflete-se ns vida social. realimentando o processo. 

Nem todas as demandas levadas aos orgãos do gc·verno ~ão por 

E.'stes rec(~bidas como objeto a JllfHOCHl delib(Hsc;ão. Assim. elas 

são selecionad~s i lu~ d~ concepção prevalecente quanto ã 

missão do Estado. EstA concepção dita o critério de separação 

entre (I que é e o que n~o ~ de interesse geral; entre o que 

merece e () que não merece a atenção do Estado, por meio da 

máquina guvernamental. 

Hoje em dJa, o Estado recebe prontamente as demandas 

concernentes ã liberdade. ê ordem. ã vida econômica e social. 

Vê-se. portanto, que a Segurança P~bllca insere-se 

perfeitamente como UJila dHmanda a ser atendida pHlo Estado. 

aGsumindo. dessa forma. um carAter politico. 

Considerada a Segurança Pública .lnsfHjda no plocesso político. a 

mAquina governamental procura atendê-la por meio de uma ação 

adequada. ou seja, por meio de urna politica especifica. a 

Politica de Segurança Pública. 
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A Polít.ica de Seguran~:Et Pública. (:omo qualquor outra poJ5ticA 

pública. compreende lIma fa~;w dp forrnulaçâ:) ü ulr.a fase de 

impl em('n l.ação. 

2.1 - Formulação.2B. PQlitlca ~ Segurança púbJicu 

"As Políticas Públicas são em GUq 
fo rmuJ ação. (I eX}J T(~s8ã() pu 1 (I E' geliu ina do 
interesse geral de. 5·)cledade. porque SUF_ 

legitimjdade deriva de um processo 
legis:'..atlvo d~mocrátiGo ou da aplicação de 
c r 1 t.~ r io~; E~ conhec lrnen tOB técn lcamen te 
racionElis para a sollt~:õo j~ problemas que 
afetam a sociedade." (8) 

A formulação de poJítjcas ê a atividade q~e procura integrar e 

orientar as ações para satisfazer determinados objetivos. 

mediante a aplicação de critérios racionais e vem 9 ser a 

essência da atividade do Estado. 

Toda formuJação de politjca é uma operação abstrata. porque 

implica em definir e conducir o sentido que deverá ter a ação e 

sampre contém elementos normativos e plescritos dos quais 

resulta uma visão do que se deseja implantar. En~re a 

formulação e a implementação existe uma distância 011tre 0 

abstratc. o que se deseja. e o concreto. a realidade. (9) 

Os formuladores de uma ~olítica pÚblica ~ara tpntarem diminuir 

a distância entre a formulação e a implementação. devem obter 

(8) Oszlak.t Oscar - Política Públ!C'a e Reg:me& Políticos: 
Reflexoes a pHrtir d~ algumas expe:lônclas Latino-
-Americana. RAP. RJ. Jan/Mar • 1,-60. p. 21. 

(9) Oszlak. Oscar - Op. Cito 
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uru a~oio mútuo das autorldadeL ~overnamen1.als, dos grupos 

privados e dos cidadãos, f:~ terem uma pleoclIpaçâo om preVfH () 

custo, a demanda pessoal, os beneficios e os efeitos sociais 

que poderão ser proclllzido~-: por PstR Bçãll po.1 í tj Cf!. (tO) 

A P(llítlc:a do Segurança Pública Br;}sileira está expres!)s, em 

instâncIa nadol, 110 I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 

Ropública (1986 1989), Parto 11 - Desenvolvimento Social, 

Item IX - J~stiça e Segura~ça Pública. 

:-Jo Item IX são relacionados os princjpais fatôref;, consJcierados 

COD10 causf<dores dos pr0blemas hoje enfrentados Il;} árl~a de 

Segurança Pública. São eles: 

-a natureza do desenvolvimento o~onômico e s~cial, 

que nos últimos anOE acentuou as de~lgua]dades 

sociais e regjonalH, reLtringiu a part.icipação dos 

cidadãos e aUIJ;?ntou 8 \'l~lência urbana e rural: 

-a ênfase excessjvD na sngurança do Estado, e~ 

detrimento da soguranç3 do cidadão: 

-a importâncja rela~iva~ente pequena que os 

investimentos públicos federais concederam, dentre 

da irea ~ocjal, 80 aperfeiçoamento n modelnlzação 

dos crganismos relacionados com segiHança e justiça; 

-a insuficiente partic~pação dos setoreu sociais na 

formulação 0 implementação das leis, programas e 

projetos des5R Area. 

(10) Oszlak, Osea: - Op. Cito 
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Ainda no J P~D da ~ova República ~âl) rORsaltndafi 8~ Areas dOR 
dirt~ito~. da <:ldadânill qUE:.' mais diretamente inspiram a a~\Jaçã() 

desse governo. das quais nos interessa mais de perto o direito ã 

convivênci3 pacifjca. pelo qual a \'loJ€-ncia. por parto cio Estado 

ou da própi' il~ sociedAd(!. é repudiada. 

S,?gundo o pr€visto, 8 ~~strHt4gia parfo\. estF.. árp.A Ih~!\erl\'nlver-se-á 

onl llôl-> E-!tapsB distlntas: 

-Icorjen:açio dos recursos e organismos existentes 

par a a defesa e seg;H a:1ça do c idadiío. ~ éimpU açâo de 

sua partjcipação na administração pfibllca; 

-. r,.)formulação legislativa. para atender aos objetIvos 

da democratizaç,io (, formulaçâo de novos projetos de 

leI quando assim ti exigir H modernização da sociedade 

brasileira; e 

-criação ue novas institulções. programas e projetos, 

e incremento dos investimentos federais na área. 

Nessas etapas, segundo o estabelecido, a ação governamental 

atenderá a05 seguintes critérios: 

·-ênfase na atuação coordenadora do Ministério da 

JustIça. entre os diversos orgãos dos governos 

federal. estaduais e municipais; 

-ampliação da participação da sociedade civil no 

debate. formulação e implementação das novas leis e 

projeto:;: e 

-prioridade para empreendimentos de cunho inovador A 

de abrangência nacional. 

Balizadas pelos crltélios acima. as ações governamentais, 

segundo o I PND da Nova Repfibllca. compreenderão: 

-coordenar o Mutirão Lontra Violêncla, exerutand0 

programas voltados para a definição de atos 
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criminosos. prevenção do crime. detençAo A punição de 

criminosos e reabilit~çio de apenados. al~m de atuar 

sôbrp éluas criticas de crjminnlidade. dando apoio a 

agências públicas de controla social. desenvolvendo 

programoR voltados para a produç~0 ou sistematização 

de informação nôbro inquériton e prO(:(:3SOS criminosos 

e para estudos e pesquisas sôbre criminalidade e 

viúlêllcla: 

-coibJr a participação individual em atos criminosos; 

-melhorar o rendimento da po]icla e da juntjça na 

detenção e julgamento de individuos implicados em 

crimes; 

-elaborar projeto de desenvolvimonto do Instituto 

Nacional de Identificações; 

-desen~olver o projeto de Educação para o Tr~nslto. 

aperfeiçoar o Registro Nacional de Veiculos 

Automotorp~. atrAvés do Departame~to Nacional de 

Trânsito; 

-enfatizar 

reinserção 

a reeducação do 

dos engressos 

condenado e a adequada 

das penitenciArias no 

convívio social. através do Departamento 

Penitenciãrio Nacional; 

-apoiar os governos estaduais e nunicipais na 

lmplan tação f~ me 1110r ia d:-:I s pen i tenc iá r ias; 

-aparelhar as penitenciârjas com oficinas 

profissionaliza~tes e outros ruelos de trabAlho; 

-incrementar a profissionalização dos funcionãrjos das 

p~nitenciâJias; 8 

-apoiar a construção de estabelecimentos 

ru~dico-psicopedag6gicos par~, menor infrator. assim 

cooo min~-pres!dlos. colônia!) agricolas, albergues ~ 

centros de observação. 

No tópico referente ao Conselho dos Direitos d9 Cidadania é 

incentivada a particlpação da sociedade civil nos principais 

connelhos da área do Ministério da Justiça. procurando promover 
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inquér i tOf., ln\'~st1geções f' estudos acerca ela eflcácln das 

normas quo Hf:S~glllfJD' os dJIPi10s dtt pe~i~(la hUlFana. inscritas na 

Constituição E! no!: trat.ados intolnnc.ionajs. Indica tambóm. ns 

autor~dadns meioR destinadoB apei foi (,;oar 

progressIvamente 6 legislaçõo do~ ~ervi~os pollcjRi~, eleit.Jrais 

e administrativos, através do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pess("l! Humana. 

Nu t6~ico Outro~ Setores, o D~par1amento de PoJj( ja Feder~) Ó 

~estacado e algumas de suas atividades são ressaltadas, quais 
sejam: 

-operações roprossivas ao contrabando de mercadorias, 

fraudes e atos de so~egação fiscal, através da 

Policja Fazendfiria: e 

-reprAssio ã produção e distribuição do entorpncentes 

e controle de produtos tóxicos, através da Dolicia de 

Repressão a Entorpecentes. 

Sôbre o I PND da Nova Rep~blica é interessante Jn~saltar. um dos 

objetivos setoriais fixados na Parte 111 - Forças Armadas. qual 

seja a preservaçõo das funções bãsicas das Forças Armadas. 

leduL:lndo-se ao Dllnimo as suas partiCipações em regiões ou 

ativjdades nas quais os setõres cjvls da gociedade podem A dAvem 

e s t a r ~. r e fi e n te s . 

CC!Jlf'aral.do-se o I P~D da Nova Rep(:blica e cs Pf\D ant€r ior,~s, (11) 

vê-se urna clara diferença d~ enfoGues. Enquanto os PND 

(11) Planos N;tclon:~is de Desenvolvimento Eco!1ômico (J. I I e 
I lI). 
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anterJores primaram pelo enf0que ~c0nõIDtco de ~8US conte~dos € 

pela c,uantificação das metas fi. Sf-:H1m alcançaclfts. (I I PND da NOVA 

R~~pút..1jl:a Pl jma pelA forço do~ .. aspecto!> socjalH,~ pela não 

quanUfj('lIção das mntHG nele fIxados. O enfoque en~lnentemente 

~Otial do PNP. en!iPja um rico detalhamento dos aspectos 

socia l.~;, l.nclulndn n(~l~s a Guestão da Segurança Pública. A 

importância resc~rvada a e::>::-.a ~\w!~tê.o :jCH d("lIIonr.trada peloE 

divar sos i tens que lhe dizem respej to t~ <lue foram acima 

dH:~ tacados . 

Com buse no ctLagnós1.ico nfAtuado sabre ~H princJpAls fatôres 

responsúvei.s polos prohlemaB enfrentarios n.~ área de Segurança 

Pública é que emerge a Politlca de Segurança P~blic3 do primeiro 

gcverno da Nova Re~~blica. Basicamente essa política compreende 

dU8E ruod~ljdades de atuEçào do Ectact(l: Pleventiva e repressiva, 

eBEb última sob as for~as policial. judiciária, poUt.ica e 

~11itar. Ressalta-se que, com exceção dD forma de repress~o 

j'Jdiciária. r':'glda ,=·m essên<..i.'1 p~lo 0Irell') P,:,~naJ e p(·dc.. Direito 

Processual P~mal tl que cab(-1m :iO Poder Judiciário. as demais 

formas r~pressão sI tuam··sE:.! na '~sfera do Direito 

Administrativo, estando. portanto. afetas ao Poder Executivo. 

( 12 ) 

A atuaç:ão preventiva do Estado ocorre al.tHVÓs do poder do 

políci~. O pod,?r de po:íGia exercIdo pred.)rninAntemente sôbre os 

bans e os direitos que lhes são correspondentes, é a pol5ciâ 

administrativa. e prevalenteruente n6bre as peGsoas, é a policia 

dó,? uanutenção da Ordi'ID púb]:ic~ ou vjgilância. (13) 

(12) Fer!c'llra, Sergio df' Andr{-ija PodeI e autoridade da 
PolícIa Adlllnistr:itiva. Revista da Policia tlj 11 tar do 
Rio de Janeiro. Ano II ~~ 4 • outubro de 1985. ~. 4-8. 

(13) Silva. Teu Ceio Jorge da .. Ropen~ando a Ord~lJI PúblicA I1-
lilli taçõN: de comPtlt~nciBS .impedem maior ~f1cH!ncia da 
Policia Militar, Revista da Policia Militar do Rio de 
Janei lO. Ano 11. Sº 4, outubro d(l 1985. p. 35-41. 
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A policia ndrnjnjs1IAtJVH ~e destine fl assegurar o bem-ostar 
gelaI, iml'odlndo o t'x(~r(:5cio anti-social dos dlrejtos 

individuais, o U!'W HbuRi.vo da plolHiedade e a prát~ca de 

atividades prejudicl~is ã coletivid&de. A policia adruinjstratjva 

se expreSEa no conjunto de orgfíos (! BerviçCls J.,úblh;(ls lncubidos 

de fiscalizar. co~trolar e detpf 8S ativjdado~ jndividuals qu~ 

se revelom cemtrérlas. lnce,nv(mlemtes ou nnciva: .. ú comunídadp" 

no que se refere ã hegurança. b saúcte e f. moraljd~de. Jsto pode 

Ler bHm visto no ar1it;n 710, do Cód.1go Tributário 'lecionaI quP 

define o poder da pnli(:Ja admlnjstratlva. conslderando-a como: 

"atividadf' d;, Adlllir;.istras:i~() PúblJca que. 
J ind tando ou lU sci pJ j nando dI re1 to. .tn hHes se 
ou liberdade. regula R prética de ato ou a 
abstenção de fato, em razão <ie interes!3l~ 
público concernente à segurança. fi higieno, à 
ordem. aos costumes. à djsciplina da produção 
e do mercado. ao (~xercí(;10 de atividadF:~ 
ecor,ômicEu: dependen tefi de concessAo oU 

autorização do Poder Público. à tranquilidade 
pública ou ao respeito ã propliedade e aos 
dj~8jtOS indjvjdu~ls ou coletivos." (14) 

A policia de manutenção da ordem pública ou de Vigilância é 

desenvolvida através de diversos instrumentos: registros préviOS 

(cadastros, inscrições. relatórios). jYISpEçÕes E! presenças 

dissuaRórias. A~ organizaçõeR polIciais de 1()dR natureza e de 

todos os niv8is (PolicJH Federal. Policia Rodoviãri~, Policias 

Civis e Policias MJlitares) incluem. entre as suas funções, 

atribuições de Vigilância: além dessas. há outras organizações 

de vigilância setoriais, come as Guardas Civis, Guardas 

Municipais. Guardas Judiciãrjos e Guardas de Estabelecimentos 

(14) Ferreira. ~'~rgI0 de Andréia - Op. Cit., ~. El. 
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~o âmbito fedlHsl. aG mais importontes Btrjbulçõ(~fj de vigjlância 

estão afetos ao DepHrt.ament(l dp Policia Federal, dos qua1H 

dustoc.:a-ue: 

·a fiscalização das fronteiras terrestres e ~a orla 

mnritima; 

-a direção da pOlicia preventiva de guarda aérea, 

pOltuárla e de aeroportos; 

-a cegurança pesRoaJ do Presidente da República. de 

diplomatas, de visitantes oficiais e de outras 

autoridad€s; e 

-a coordenação de interligação. no pais. dos serviços 

de identificação dactiloscópica civil e criminal. 

No plano osta:iual, as atribuições da polícia ele vjgilância se 

distribuem, normalmen:e. en:re 08 olgãos da" S~crelarias de 

Segurança Pública. 

A &tuação repressiva do Estado oc~rre quando falham as ações de 

prevenção. A repressão consjste na aç§o imediata contra o 

individuo (formas [.>01ic1a1. poJiUca e milItar) ou na ação 

preparatórj.E1 dessa rf'pressiw ~forma judjciária). A repressão 

policial que exige o emprego da força p~blica. ocorre n0 caso em 

que a repressão policial direta contra o individuo ó a única 

solução para manter ou restabelecer a oldem violada. Normalment~ 

esta ação policial, cabp ~s pl)licia~ militares. instjtuida~ para 

a ruarlu tanção da o r(iem púbLica no âmb.l to dos respec tI vos Es tados. 

as quais compote fazer o policiamento ostensivo. atuar como 

força de dissuasãll (atuaç~o preventiva) 0 atuar de maneira 

repressiva procedendo o enprego eve~tuRl da~ Forças Armadas 

(atuação rOPlennjva). 

Certas violações da ordem. por suas cnracteristJcas, provocam 

uma repressão djrata do Governo. importando em constrangimento 
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pessoa 1. independen t.emen te do quo lquH r ln t~ r vençíio do Pode r 
Judlci6rio. Tais medidas. cabem em grande parte ao Chefe do 

Execu:ivo com n devida 8Ut.OlizHÇÃO do CongrHfiso Nacional H têm 

sentido eminentemente pOlítico ~ não criminal (rppressio 

política). AlgUID8s das H,preSSÕ t3E'. políUcas d,~ competf~nci8 do 

Preslden:p da República 56c): decretar e OKecutar a intarvenção 

federal (ar1:igo ~ri. j1.(!1I1 X dn Constituição); e decrlHar o 

'2;stacltl de slt.i,' ~~ (' 0':>tado de defesa (artigo 84. .item IX da 

Constituiç:ão). (15) 

Qua.nto a a~:5\, oposit.ora ao Estado e as suas instituiçõos é de 

tal mod(> vIolenta e organizada. que oc ~j~1emaG reple~slvos 

nada mais podelT fazer para detê··lfi, neutrallzá-ja ou eJiminá'

la, a repressão passa a ter caráter militaI ~ é confiada as 

Feorç:as Armada~, (I quem corepeto constltuclon5.1montl3 a defesB. do 

país e a garant~fI dos pod(Hes constitllídos df.1 1(!1 e da ordera. 

Incube ao Judlciãrio, com excessio dos casos previstos em 

ConstituIção, a repressão direta contra o individuo através da 

aplicação da pena criIDinal. A tipificação dos ili(:i105 penais e 

a aplicação das penas sfio matérias do Direi10 P~nal. do Direito 

Comum e do Direj to MiJ j tar. Alérn daB fOrDla!: (..(JmUllf: de 

criminalidade, trntadas no Cúd.igo na 

COJltravençõ(!s P~'nals t' no C{)digu Pena~ Militar. há delitos 

previstus em lAgjflaçfies ospnclaic, t~ls como os delitos 

florestais, de pesca. do econôuia popular, de responsabilidade, 

de sa~de, ea teleco~unicações, de menores e outros mais. A 

repressio judjciârja assume relêvo, qU8ndo se trata dos crjmes 

específjcos contra ti spC-Urani;ti nacional, sendo R Justiça 

(15) ConstHuição FederaUva do Bra!;il de 1988. 



1 47 . 

MilitaI o fôro (~spH(.jDI para o julgamento desse!> crimes. 

A lcJ,ft:>!,são judhiária compreende einda, a suspEmsão de 

direitoG, declarada pelo SuproMo Tljbunal fodelal (artigo 102. 

item 11 lO> III da Conntitulção), em caso d(~ abuso de direito 

individual ou politico, com o propósito de subvernão do regime 

democrático ou de corrupção. A Constituição prev~, tamb6m. duas 

outras formas de repressão através do Poder Judiciório: a perda 

ou suspen:;ão temporária dr)s diri'itos políticos (artigo 15, item 

111) e a perda da naclonalidQde (artigo 12. § 4º, Item J). A 

execução penal que importe em prisão. detenção 0\: reclusão é 

feita nos Estados p no DIstrito federal por orgfios locais. 

atendendo-se as ~ormas estaduais o fed(~18Js rf'!spf~(.t.ivAH. A 

policia judiciária pode. ser federal. nxercJda pelo Departament.o 

de Policia Fnde!al, ou estadual. exercida pelas Policias Civis. 

2.2 - Implementação Wl paU tica dt' Regurancq PÚbliça 

Para a análise de como 8 Pol.íttca de Sflgurança Pública, está 
5endo implementada, torna-EC necessário considerar os 

principais aspectos da sua estrutura. 

2.2.1 - Es;;rutura ~ ImpleJentacão 

A estrutura de Segurança Pública no Brasil compre?nde urna 

estrutUla feeleral e estruturas estaduais. (1E;) 

(16) A singularidade do assunto, ~lficultou em muito a 
obtE'nção ce dados em bibl1o~rafhl COlI:um, facilmente 
acesslvHl, ~~slm é que a base de dados que se conseguju 
reunir para esta etapa do capítulo foram obtidos da 
im}HenSA em geral. de artigos dE: revistas e, 
plincipalmente. de contatos inforll!ais com profiSSionaiS 
do Departamento de Polícia F~xieral. da Policia Militar, 
do Ministério 18 Justiça. do Exército. da SAcretaria 
dE: Polícia Civil do RJ, dn advogado!>. deteti ves f! 
p~iquiatras foronses. 
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2.2.1.1 - Estrutura FHd.e.I1.ll 

A estrulura federal de Segurança P~b]!ca es~â formado polo~ 

seguintes orgãos: 

-Departamento dA Policia Federal - DPF 

-Polícia Rodoviária Federal 

-lnspetoriR Geral dOR PolicIas Militoles - IGPM 

- I n s ti t. l.! t f) B r as il e j r o d o Do s e n\'o 1 \' .i me n tll F 1 o r e s t ti 1 -

-IBDF 

-Departampnto P~nitenclãr.io Federal - DEPEN 

Compete RO DPF, ('Igão diretamente subordinado ao Ministório da 

Justiça, ulDa gama de atribuições em todo territórIo nacionaL 

das quais destaca-se: 

-executor OA serviços de poliCia marítima, a6rea e de 

fronteiras; 

-exercer a censura de diversões públjcas; 

-assegurar a incolumidade fjsic3 do Presidente da 

República, de diplomatas estrangeiros no território 

nacional e, qu~nd() 
, . neceSf:·ar ~ o, dos demaj 1; 

representantes dos Podere!; da Rf'públicl>; 

-pr~~enir c reprimj, ~rimes: contre fi negurança 

nl1cional e a ordem polittca social, contra a 

organh:ac,;âo do trâ.bé~lh(l ou doeur rentes de grever., 

con t ra ti vida, () patr.imC,1I1o e as comunidad8~; 

silvícolas o crimes contra servidores federais no 

exercício de suas funções; 

-coordenar, interligar e centralizar os serviços de 

identificação dac1':1oscópicEI ujr.dnaJ; 

-prestar assistência técniCA 1:-' C. hm t .í f 1 ca , d ~ 
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natureza policial, aos Estados e IHst.rito Fedt~!Al. 
quando solicitada; ü 

-proc~~dor a in\'(3s"!.lcação de qualquer outrô natureza, 

quando d·;)termlnadn pelo Ministério da Justiça. 

o DPF estã estruturado em orgãoG centralizados (de deJiberação 

coletiva; de assessoramenlo; de direção, c:o()jdenaçãu e 

controle; de apoio técnico) e org§os descentralizados 

(superintendências regionaiS, lcc~lizadoG em todos os Estados e 

no Dlctrj10 Fed~lal). 

b)Policia Rodoviária Federal 

A Policia Rodovlãria Federal tem dentre suas miss5es assegurar 

a regularidade, segurança p fluêncja naE rodovias fedelajs, 

proteger os bens patrimoni:\js a ela incorporados, bem como 

fazer respeitar os regulamentos relativos à faixa de domlnio 

~as rodovias federais e suas travessias, pala fins de prestação 

de serviços do utiljdade públjca. 

Estã integrada na Djretoria de Trânsito do Departamento 

Naciona) de F.stladaf' e Rodagem (DNF.R), através da Divisão de 

Policia RodoviâJia Federal. 

A estrutura organjzacional da DivJsão de Polícia Rodoviária 

Federal compreende 

descentraljzados. Os 

orgãos cHntralizHdo~ 

orgios centraliz~dos sfio: 

p. olgRos 

ServIço de 

Supervisão Técnjca, Serviço de Opcraç~es, Serviço do Atjvidades 

de Apoio f> Serviço de NornHH; e !)lsclpli:a8:;; ollq'Janto que os 

orgãos descAntrallzados são constituidos pelos Distritos 

Rodoviár ios com sede r.as capi tais dos Estadof.;. 

c) Inspetoria Geral ~ Policia~ Miljtares -IGpM 



Integradas ao Estado ~a10r do Exército, a IGPM tem por 

é! tr 1 bu i ~: Õ () : 

-centralizar todos os R~suntofi dR alçada do 

Ministério do Exército relativo as PoliciRs 

Militoles, com vJstao ao entabolecJmento da politlcb 

conveniente e ã adoção das providôncias adequadas; 

-promovor n~ jnnpoções das Policias MilitRres; 

-ploceder ao controle da organizaçôo. da instrução. 

dos efetjvoc. uo andamento (l do materia] bélico das 

Policias Militares; 

-apreciar OR esquemas de mobilização das Policjas 

Militares com vista as Duas missões c ã defesa 

terrItorial; e 

--cooperar no cBtabelecimento da legislação básica 

relativa as Polícias MiJttRres. 

A IG?M apresenta-se como um dos orgãos mais importantes da 

estrutura federal de Segurança P~blica, poiM é ela o "cordão 

umbilical" que permite um cerrado controle das Policias 

Militares e dos Corpos (ia Bombeiros Hstaduais por parte do 

Ministério do Exército. 

As Pm's e Bombeiros são subordinados aos governos estaduais e 

inspecionados pela IGPN. 

d)Instituto Brasileiro .d..e Desenyolyimento Floresta] - .l.BU.E 

Compete ao IBDF, orgão vinculado ao Ministério da Agricultura. 

formular a politica florestal. orientar. coordenar e executar, 

ou fazer executar a implantação de medidas visando ã utilização 

naclo~al. ã proteção e ã conservação dGb recursos renovãveia. 

Em sua estrutura básica, as delegacias estaduajs estão 

encarregadas do exerc:icjo das atividades de polieia florestal. 
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as quaJB abrangem ar; floH!Gtnf na(;jonaj5, as reservas 

biológicas. oro parques o as HS t.açc)es florestais de 

experlmentação. 

e) Departamt1nto Penitenciário Federal .- DEPEN 

o DEPEN, orgão subordinado ao Ministério da Justiça, tem corno 

objetivo f ir.cali zar €. coorc'enar or orgãos eE.t.actuais 

ree.ponsáveJs peloR üstabcleclmflr,1.o!) per,als, como por exomplo: 

DESTP - RJ. SUSEP - RS e outros. (17) 

Apesar do DEPEN não se constituir instrumento da ativjdnde firr, 

intHera a estr\;1ura de Segclança Pública por particlpar na 

nlanulel\<,;ão do ef>tac\o elo priHÃo daqueh~s qlJe infring~.ram a lei P

forum condenados, imp~dind0 que ocorra a realimentaçÃo de ciclo 

do crime. 

2.2.1.2 - Estrutura Estadual 

A estruture ee.tadual de Segurança Pública vai varjal de estado 

para estado. Esta djferença estrutural ocorre face a dimensÃo 

territorial de cada estado. p0]a diferença das necosGidades de 

r€cursos humanos, pela difl~rf:mça das necessidades de segurallça 

e pelo articulação dos nai0~ polIciais. Como exemplo, utiliz3r

-se-á a estrutura de Segurança Pública do Estado do Ric' de 

Janeiro. 

(17) IBGE Avaliação Preliminar dos Inquéritos d8 Ares do 
:~3tjça, 1985 , p. 61 e 63. 
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A estrutura de Segurar;ça Púhlica do F.s18,lo do Rjo dE' .Janeiro 

compreende: 

-Secretaria de Policia Cjvil 

-Secretaria de Policia Militar 

'-DeJ'ar tamünto EE.tadual do SiSt.f~mR Pen1 tenciftr jo 

a) Secretaria º~ Polícia Civil 

A Secretaria de Policia Civil. org~o d~retamente subordinado ao 

GovE!rn,'d( .. r. é re,gida do acordo com a rOlI!;tj tuio;;ão Estadual e 

aprOEenta uma s~rie do atribuições das quais destaca-se: (18) 

-planejar. supervisionar. coordenar e or jentar as 

atividades de ~Bgul~rlçH P\;blica; 

-·expc-utH! o pul j clam«-'lltc lla~; : 1,;as; 

-reprimir o tráfJco dp droga!>: 

e ('ooldnnnr a~; at.i.vidades de políCia 

judiciária: 

- ofe r eccr apoio à con:UJJ ld:.:.de t:' EtSS i5 tênci li ao meno: 

carente; e 

·-eXl'CutH1 as lnvestigaçõ8s policiais de roubo. furto 

e homicídios. 

A estrutura dessa Secretaria ~ composta pelos seguintes o~gãos: 

( 19 ) 

(18) 

( 19) 

- G l:l b 1 n c te d nas s i f; t Ô n c i a d ir fi t a a o S e c r e t á r i o : 

Jornal O Globo - Em dez dias. um pacote parfi. melhorar a 
policia. 12/07/86 • Grande Rio. p. 8. 

Jornal O Globo - Diretores de departamen'os assumirão 
seus cargo!> hoje. 1 5/07/R6 , Grande Rio. p. 9. 



-·Olgão setorjal dn planejl-ltlento; 

-OI gâo de apoio técnicll: 

-Orgâo de apoio admini!.1ra1iv(j"·financejro: 

-ALsessoria JUlidica: 

-Assessori~ de Comunicação Social; 

··Assessoria de Apoio ComunitÁrio; 

-CorlegE.\durja fie Polícia: fl 

-Academia de Polícia. 

t fd. 

A atividade fim da Secretaria de Policia Civil ~ levada a 

efeito. através da seguinto fl~trutura: (20) 

-Departamento Geral da Policia Civil 

-Dep~rta~ento de Investigações Especlai~ 

-Departamento de Policia Técnica e CientlfJca 

aI) Depar tamento Geral.àJ.l .f2l.1_c.ll CiVil - oop..c 

o Departamento Geral da Policia Civil. tem a finalidade de 

dirigir e executar todas as atividades de Policia Civil e 

Judicjârio. inclusive policiamento preventivo e repressivo não 

n3i.o onedec:endo A uma e~trutura padronizada. 

Entretanto. de maneira ampla. dispõe de um Depa:tamento d€ 

Policia Metropolitana e do Intor~or. Divisão de Policia 

Interestadual e Divisão de Con1role de Diversões Públicas. 

Para cumprir suas missões. ec1es Departam~ntog ou Divisões 

podem dispor de Delegacias Regionais. DelegaclaR Municipais e 

(20) Jornal O Globo - Secretario escolht~ 13 nomes do segundo 
escalão. 12/07/86 • Grande Rio. p. 8. 
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Delegacias Distritais. 

As OAlegacias RegionAis e~quadram as Delegacias Municipais e 

Distlitais. grupadas segundo regiões geo-econõmicas naturais. 

De3tlllam-sA fi constituir elo de ligação e~tre as delegacias 

municipais. distritais e a cúpula administrativa da Secretarl~ 

de PoJ~cja Clv.i]. 

As Delegacias Municipais e Distri1ais c0nstituem o elemento 

básico da organização e do f~ncionamento da Policia Judiciéria. 

Do desempenho de cada uma depende a eficiência do conjunto. 

Paro o exerc:icio de Ruas funções contam. normalmente. co@ 

car1ório ~estinado ã formação dos processos, uma seção de 

vigilância. nUo efetlvl) BA destina AS atividades repressivas 

próprLas da Policia Civil e, finalmente, uma seção de 

investigações que rl~úne os detetives e investigadores 

encarregados das deligências e investigaç6es. 

82) Departamento gg la~ Especiais ~ PIE 

o Departamento de Investigações Especiais tem a finalidade de 

executAr todas as investigações de roubo. homicidios. drogas. 

abuso contra a econômia e outras. através das Delegacias 

especializadas. (21) 

As Delegacias especializAnas. normalmente, com jurisdição sôbre 

todo o estado. tratam de assuntos espe~iflcos tais como: 

(21) Jornal O Globo - Policiais não acham fOlaglf!os em batida 
nas ruas da Tjju~u • 26/07/86, G:ande Rio. p. 17. 
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capturas espt:,cia.1s, mE!nOreH, roubc,s 
homlcjdlos. mulheres e ~nl.orpecente~, 

o furtos, costumes. 
om reforço as demais 

delegucias. 

&3) DOJ,:OI tamento ~ Poliej a Técnica 'º Chmtif~ -- ~ 

o Departamento de Policia TécnIca e CIentifjca é o responsâveJ 

pelob elementos de provas criminais em qualquer 1,vestigaçio 

poli<.lal. (22) 

o OPTe controla o Inst.itut.o Criminalir.tn. o Ir,5tltuto de 

jdentlfl(aç~o e o Instituto de Medicina Legal. (23) 

b) Secretaria ~ fQl..ill.n Militar 

A Secretsljo de Policia Militar estA subordinada diretamente ao 

Governador e inspecionada pnlo IGPM. Contudo. o governo 

federal, em cano de guerrn externa ou para prevenir ou repri~i! 

grave subversão da ordem ou ameaça de Rúbita invasão, ~oderã 

convocar as PM's, que ficarAo Rubordinadas ao Comando das 

Regiões Milita(es. 

A Polici& Militar do Estado do Rio de Janeiro - DMERJ tem a 

reEponsabilidade de manter a ordem pública e garantir a 

segurônç'éJ interna do Est.ado. C(Jf:lpet(~-lhe. ainda: 

(2~) e (23) Jornal O Globo- O Sf\cretario escolhe 13 nomes 
de segundo escalão, 12/07/815. Grande Rio. p. 
S. 



-e>wcutar, com excJusJvJdadp, I<:H;r.alvH(~as as mj_ssões 

peculiares 

oLtensjvo 

das Forças Armadas, o policiamento 

fardado, planejado pel~r. autoridades 

policiais compete~tes; 

-atuar do manelrM preventiva como força de dissuasão; 

-atuar de maneira repressiva. em caso de pertubação 

da {Irdem precedendo o eventual emprego das Forças 

Armadas; P. 

--a1(~nder i\ convocação do Governo Fedor~l. flm caso de 

gUOflO externa ou para reprimir grave subversão dn 

ordem ou ameaça de ~ma invasão s6bita. 

A PMERJ estA estruturada em orgfi0s de Direção, de Execução e de 

Apoio. De acordo com a importância de comando, grup~s de 

policiais poderão ser reunidos e~ unidades, formando-se 

Pelotões, Companhias, Batalhões e RegimentoR, quando se tratar 

de unidades da cavalaria. (24) 

A formação de oficiais é feita através das EscolaR de Formação 

d0 OficJaiG da PM no âmbito es:adual. Entretanto, toda a 

instrução das PM's f orientada, fiscalizada e controlada pelo 

Ministério do Exército. 

o Drmamento utiliz~do pela coorporação estã limitado a armae de 

~so ;>t~ssca1, um reduzido número de armas coletivas e lanç;a 

rojões leves para emprego na defesa de Ruas instalações fixas 

ou ações preventivas e repressivas de Segurança Interna e 

DefesA Territorial. A utilização de veiculos com blindagem 

estão na dependência de autorização do Ministério do Exército. 

(24) Plano Diretor da Policia MilitaI do Estado do RJ para o 
períodO de 1984 a 1987 , p. 15. 



c) Departamento EstaIDlal dQ Sistema ~njtencj.á..r..ll! - DESIP 

o Departamento Estadual do Sistema Penitenc16rJo tem a função 

ete nlHn t (~l presos nos estabelecimentos penais aqueles que. por 

motivo d,:) infraçõeE pt-r:als, fo~~m condpnfir.!oE pela .Jl1st.i~:a 

Es t~du:_ll Ol: Fudú r éJ J • 

o Desipe orienta. 5upervisiona, controla e coordena a rede 

carcerl.r iEI e O~: estobeleciDlellt(l~; dl,~1.illacios à I f'cupela~:ã() do 

menor de~inqUente em todo o Estado e ostê subordinado ã 

Secretarja de Justiça. 

3 u ~djgo penal 

Tojo pais tem um SLst~mR Juridico, que representa o conjunto de 

normas e leis jm~oEtas pelo Estada a todos os individuos. 

o Sisteffia Juridico Brosileiro tom suas raizes históricas e 

doutrinArias no Sjsterua Contjnenl&l Europeu (25) e pode ser 

cUvidido em dois granr!f!5 ramos: o Direito Público e o Direito 

Privado. O primeiro regul& as relaçõe~ jnternacionajs do Es:ado 

e loU; relações deste COH os lndi.víduos, visando à loaUzação d(· 

fins :omuns e 

lrlte: Laclonal 

impessoais. C 1 a S !i i f ! c a - s (-! em: 

Públ:co. Direlto Constitucional, 

D:reito 

Direito 

AdministrBli\"o, 

Direito Pena.1. 

Direjto Trlhutárj~l, Direí.to Processual e 

(25) 

Jã o DIreito Privado rege 8S relaçõe~ entre 

Sistema Cc.mtinental EUrOp~l! Sj~;tema Juridico qUI' 
caJacter.i~~a-se (Jssencjalm~,rllE< pe!a IJreemlnêncla do 
dialit,:> escllto sêbTt"' o cnstur.aeiro. A estn sistemél 
flliam-se O!; ordenamentos jurídi~os éldotados em quas(~ 
todos os países da ETJrOpD Ocidontal, dEi Améric::l Latina. 
Japã0 e Afr ica 00 Sul. 
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1 fi dI v J d \I (;!; do t fi d ()~, tk 1 ~ u a 1. f o T ç a J u r í d 1 c a o tem p o r o b j e ti v:> a 

reaJJzação de fins lnc'ividuais I~ pessoais. Cl:~<;sifi('a-s('\ em: 

Dllcito CiviL njlel1.o Comercial e D.treito do Trabalho. (26) 

o Dilojt.t) Ponnl B:-asllelro COmfJça a exist.ir c(\mo Slstena 

Juridico próprio A aut.ônomo, com o Código Penal de 1830. que 

abu:lu as duras disposiç0es penais do severo Livro V das 

Ordenações Filipinas. at~ então vigente. Apesar do Código de 

1830 refletir as novas id6Jas ljherais da época, continha 

al~uns dJspositjvos bem soveros. O Código de JS30 vigorou 

durante todo o Regjme Monârquico. ~6 vindo a ser. por sua vez. 

SIJbstitl.lído pelo Código Penal de 1890. (27) 

o Código Penal de 1890, logo tornou-se al~o de criticas e para 

tal. formou-S0 uma Comjssão com o obj(!tlvo de ref::-rmulá-lo. 

Apesar das cri1icas e dos diversas emendas, o C6digo de 1890 

durou precisamente meio século. (2S). 

Em 1940. surge um novo código, que replesantou um grande 

progr2s~1o e avanço no Direito Penal 3rasileiro. Ef>te por sua 

vez, sofreu cU ver sas altela~õt:.'s, sendo definitivamente 
su~stituido pelo Código Fenal de 1984. (29) 

o atual Código Penal, entrou em vigor em 1 de janeiro de 1985. 

e é dtvidiuo em duas partes: parte geral, re:;>resentada por 

seis titulos e cento e vi~te artigos e parle especial, com onze 

titulos e duzentos e trinta e nove artigos. (30) 

(26) Reale. Miguel -- Ljções PreliminaH:'s de DililitO , 1967. 

(27). (28) e (29) Có1ico Penal dB 1940 - Jntrodução. 

(W) Código Ponal de 198-1. 
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Os plIIDltjvo~ ('6dJgoG penais elom compo~tos apenas de uma 

pr.r t.o. que hOj'l donominfl-'so do par H~ f!f;J.;ec:.uJ. onde er->1.á 

T<dacjonflc:l" ()~, 1. i}.; os de .injust:: penal e fluan rp-spectlvns 

sançôes. Jã o Código Pena] Contomporâneo é composto de duas 

p a r t. e f; : P fj r ': e G e r a 1 H P a r t (~ E ~ P P- C 1 a 1 • N a p a r t € g o r B 1 P. r. t fi 

reunido. os ·:oncHltos e os regra~i gerais acerCh do binorr;io 

c r j m e - fi o n ç fi o • ir;fluenc.iando dl:--cj!,.ivl-1m('nt.\~ a pr.rte er.pecinl. A 

LEod N{' 72(l9 de 11/07/84. introduziu o Novo Código Penal dl~ 

19 f. 4. quo ê rH-lda ma i s. nada men0S. que uma aI ter ação da po r te 

geral do Cúdlgo Penal de 1940. Pf~rmane(;endo a partEl f~f:IJecin] 

ld(~nt5.c~. f,mll qualquer modific:ação. (31) 

~ interessante descrever uuscintamente as duas partes do C6dJgo 

Püna] vjgen'~. a pOIUr dos Sl:US _respectives títulcE. 

3 -! -- Pa r te .Ge.Ull 

3. 1 . 1 ,- Ap llcacão .Q.a .L&1 Pena 1 

A pr<o}(J(.:upaç,:;io deste titulo baseja-se. 

terupolalldude (s~ n delito. Rtualmente. aInda é considerado 

crim~ e a contagem da pena) e na localização (o~de foi 

execu:ado o crimo: 

respectivas ~ançõe5. 

3 • 1 • 2 - ]lQ ç r 1 me! 

se foj no Br asj) ou fiO t:xter 1(1) CODI st:as 

(31 )Tubenchlak, Jamt-)s Cr í tlCé) ao Novl) Código Per. a 1 -
Revista da Polícja Militar do Rio de .Janeiro. Outubro de 
1985. Ano 11. n2 4 • p.30. 
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~est(· titulo desenvoJV"-5~ tr~s pre~supostos rp]atjvofi 80 

crime. O primeiro é quanto 8 execução do clime. ~e ele ocorreu 

ou ou se ocorreu pelo mono!; H tent.ativa; o segundo diz 

mot.l\·os do crlmp.. Sfl ele ocorreu POI ner;Ugência respeito ao!) 

ou jn,p r ud&nc j a do agl:,r: te (crimo culposo), ~e foi executado 

porque realmente o agente quis (crime doloso). se ocorreu 

atrnv{-H: de cOA~:ão ()U RO foi por le~.ítlll):\ defes;t; o o torcelro 

se refere a isençao do crime. Quando for praticado por doentes 

mentais ou por menores de dezoito anos. 

3.1.3-DH~ 

o as!>unto tratado nefofe título se base.!.fl, }>Jinc.;}ln}mente. no~; 

tlSB ttpos de penas maís lmportanto8, que são: de reclusão. 

dE·tenç.iio e multa. (32) No Código Penal não f.~c:a DlUlto clnro a 

d i feTE~n ç:::. E:n t r e oJ que venha n SfH pena do dotenção e pena de 

reclusão. (33) Só flcR notório que os dois tipos de pena. devem 

ser CUDlpl idos em P('njtencláriar;. Out.r(l por: to .importante 

mencionado, é a quentão da diminuição ca pena através do 

livramento co~djcional, e a questão do tratamento dado aos 

infrat.ores dentro da PenitencLãrla, ba~eado sempre, no res~eito 

e na dignldade dos Direitos HCffianos de ceda preso. 

3.1.4 - llil.S Med!dns ~ Segurança 

As modidas de negurança dividem-se em: patrimoninls e pessoais. 

(32) 

(33) 

No Brasil. a infração pode ser cJAs<:lfict\da como crim.p. 
ou como cOTltJvvenç..1io. A d1f(?H~nça ontr~ ell'S é duda de 
acordo coo a pnna. Quando a pena for de multa. a 
inf r ação é con s ldt-> I oda como cor, t r a '/I~llção, (~ quarldo a 
f..'flna for de prisão em penitenciária. a infraç:ão é 
classif!cadH como crl~e. 
Dicionário AUlélio: Pena de detenção - dada para os 

crimes de aenor grô·/ldadf!. 
Pena de reclusao - dada para os 
crimes de maiol gravidade. 
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Medida Patrimonial é a interdição ou o confisco do 
estabelecimento. A nivel pessoal. as medidas podem spr 

detentivas: internação ~m Manicômio Judiciãrio. internação em 

Colônia Agrícola. Instituto de Trabalho. de Reeducação ou de 

Ensino Profissionalizante; ou não detentivas: liberdade 

vigiada. proibição de frequentar determinados lugares e o 

exílio local. A medida de segurança só é praticada quando 

detecta a periCUlosidade do infrator. e ela pode ~er imposta na 

sentença de condenação ou de absolvição. (34) 

a considerado altamente perigoso. o infrator que comete algum 

crime drogado ou por disturbios mentais. bem como o infrator 

reincidente em crime doloso. 

3.1.5 - Da ~ Penal 

A ação penal pode ser pública. quando é promovida pelo 

Ministério Público ou privada. quando é promovida mediante 

queixa ou denuncia do ofendido ou de quem estiver o 

representando. 

3.1.6 - ~ Extinção ~ Punibilidade 

Neste título é desenvolvido uma série de fatos que extingue a 

pena de um infrator. Entre elas. pode-se mencionar: a morte do 

infrator. a anistia pela prescrição da lei e a anistia por não 

(34) A medida de 
absolvição. 
menores de 
crime. mas 
considerados 

segurança poderã ser imposta na sentença de 
quando se tratar de doentes mentais ou 
dezoito anos. porque estes são isento do 
não da medida de segurança. quandO forem 
indivíduos perigosos. 
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considerar mais o ~rim~ ~omo fato crimirloso. 

3.2 - ~~ Especifica 

3.2.1 - Crimes Contra ~ Pessoa 

Assim são ch~mados os crimes que diretamente ferem a pessoa 

humana. atingindo'a em sua vida. integridade fjsica. honra ou 

liberdade. Os crimes contra a vida são: o homicídio doloso; o 

homicídio 

suicídio; 

nascido~; 

terceiros. 

culposo; o induzimento. a instigação ou auxilio ao 

o infanticídio, que é o assassinato de recém

e o aborto, provocado pela própria gestante ou por 

São crimes contra a integridade fjsica, aqueles que 

afetam e, consequentemente, prejudicam a normalidade 

fisiológica ou psiquica do organismo humano. Pode-se citar os 

crimes de perigo de contágio venéreo ou de molestia grave, o de 

abandono de incapaz ou de recém-nascidos, o de omissão de 

socorro e o de maus tratos. Em relação a honra pessoal, 

considera crime fi calúnia, a difamação ou a injúria. A 

retratação antes da sentença. isenta de pena o autor da calúnia 

e da difamação. Afetam a liberdade pessoal todo e qualquer 

crime de constrangimento ilegal, de ameaça, de sequestro, de 

cãrcere privado, assim como, os de divulgação e violação de 

domicilio, de segredo, de correspondência ou de sigilo 

profissional. 

3.2.2 - Crimes Contra ~ PatrlmQn1Q 

Entre eles se incluem o furto e suas formas qualificadas, se 

ocorrer destruição ou rompimento de obstáculos, abuso de 

confiança, fraude e de5treza. Se ocorrer grave ameaça ou 

violência à pessoa, caracteriza-se como roubo e, como extorção, 
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o uso dos mesmos procAssoS para obter vantagens indpvidns. São 
também crimes patrimuniaifi a u5urpllçâo. o dano intencional da 

propriedade alheia. apropriação irldébita. o estelionato 

obten~ão de vantagens ntrav~s de fraudeR e a receptação de 

ruercadorias roubadas. 

3.2.3 - Crimes Contra B Propriedade Imaterial 

Sob a r6brica de crimes de concorrência desleal. o código cita 
virias priticas ilicitas como: propaganda falsa. suborno. 

violação de segredo de fábrica ou negócios. falsa indicação de 

procedência do produto e desvio de clientela com emprego de 

meio fraudulento. Já os crimes contra a propripdade industrial 

e intelectual são: a violação de direito autoral. a usurpação 

de nome ou pseudônimo alheio. a violação de priVilégiO. o uso 

indevido de armas. brasõefi e distintivos p6blicos ou marca em 

produto ou artigo com falsa indicação de procedênCia. 

3.2.4 - Crimes Contra B Organização ~ Trabalho 

Os atentados contra a liberdade de trabalho. de contrato de 

trabalho ou de associação profissional; a paralisação do 

trabalho. seguido de violência ou pertubação da ordem; a 

invasão de estabelecimento industrial. comercial ou agricola; a 

sabotagem. & frustração de direjto; e o aliciamento de 

trabalhadores são considerados crimes não só para assegurar 

direitos e legjtimos interesses particulares. como também. para 

proteger a própria ordem econômica. 

3.2.5 - Crimes Contra º Sentimento Religioso 

Quase sempre sâo crimos que desrespeitam os sentimentos da fé 

ou da crença religiosa e sâo eles: o ultraje ao culto. o 
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impedimento ou pertubação de cerimônias religiosas ou 

funeririas. a violação de sepulturas e a destruição. o roubo ou 

a ocultação de cadáver. 

3.2.6 - Crimes Contra ~ Costumes 

Por costumes. entende-se o comportamento sexual aprovado pela 

moral comum e compatível com os interesses da sociedade. Punem

se. pois. o estrupo. o atentado ao pudor. a posse sexual 

mediante fraude. a sedução. a corrupção de menores. o rapto. o 

lenocínio. o tráfico de mulheres. o favorecimento da 

prostituição. o rufianismo e o ultraje público ao pudor por 

meios de atos. objetos ou escritos obsce~os. 

3.2.7 - Crimes Contra j Família 

São todos 

familiar. 

os crimes que 

Pode-se citar 

afetam 

bigamia; 

diretamente 

adultério; 

a Instituição 

simulação de 

casamento e outras infrações a ele respectivas; crimes contla o 

estado de filiação ou contra a assistência familiar. tais como 

o abandono material e intelectual. quando se trata de criança 

em idade escolar; e crimes contra o pátrio poder. a tutela ou 

curatela. como o induzimento ã fuga de menores. 

Os três titulos que vem abaixo. tratam exclusivamente dos 

delitos que atingem mais ã vida em comum. à sociedade como um 

todo. do que aos indivíduos diretamente visados. 

3.2.8 - Crimes Contra ~ Incolumidade PÚblica 

Os delitos que afetam a Incolumidade PÚblica se subdividem em 

três classes: os crimes de perigo comum. por exemplo: o 

incêndio. a explosão. a inundação e outros; os crimes contra 
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segurança dos meios de comunicaçfio. transporte e outros 

serviços públicos; e os climes contra a saúde pública. 

3.2.9 - Cri.eu Contra ~ EBz EMblica 

Os delitos contra a Paz Pública são todos aqueles que de forma 

direta ou indireta venham interferir na ordem social 

estabelecida. São eles: a incitação ao crime. o louvor ao crime 

ou ao criminoso e a associação em quadrilhas ou bandos. 

3.2.10 - Crimes Contra ~ ~ PÚblica 

As fraudes catalogadas como crimes contra a Fé Pública são a 

moeda falsa. a falsificação de papéiS públicos e documentos. a 

falsidade ideOlógica ou material de atestados ou certificados e 

o seu uso e o exercício ilegal da profissão. 

3.2.11 -~ Contra ~ Administração pÚblica 

O Código Penal. enumera por último. os delitos contra a própria 

atividade estatal. dividindo-os em três grupos: os praticados 

por funcionários. os praticados por particulares; e por fim. os 

que afetam diretamente a Administração da Justiça. Entre os 

praticados por funcionários. pode-se citar o peculato. que é o 

desvio em proveito próprio de bens móveis da empresa; a 

corrupção passiva; a prevaricação. que é o não cumprimento por 

interesse ou má fé dos seus deveres; a condescendência 

criminosa; a violência arbitrária: e o abandono de função. 

Entre os praticados por particulares tem-se: a usurpação de 

função pÚblica. a resistência. a desobediência. o desacato. a 

exploração de prestigio. a corrupção ativa. o contrabando e o 

descaminho. Contra a Administração da Justiça. entre outros. 

pode-se citar os crimes de denuncia caluniosa. auto-acusação 
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mediante violência. 

4 - Conclusão 
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facilitação de fuga e a evasão 

Algumas considerações serâo feitas à respeito da estrutura 

tanto a nível federa], quanto DHtadual. montada pelo Estado. 

para asseguraI a segurança e, consequentemente, acabar ou 

diminuir a violência no país. 

o problema básico da Segurança Pública está na defasagem entre 

as demandas provenientes da sociedade e a falta de respostas 

eficientes e eficazes a essas demandas. 

A falta de respostas eficientes e eficazes tem suas causas 

principais localizadas na eGtrutura de Segurança Pública, 

montada pelo Estado, na medida em que essa estrutura permite a 

superposição de tarefas. dificulta a coordenação de 

procedimentos. acarreta conflitos de jurisdição. de 

responsabilidades e permite o desvirtuamento da atividade fim 

dos atores envolvidos na execução da Política de Segurança 

Pública. porque não existe um entrosamento entre as partes. 

cada orgão funciona de forma autonoma. 

o ajuste necessãrio ã estrutura de Segurança Pública no âmbito 

dos estados é incentivar um maIor intercâmbio entre os orgios 

policiais. visto que grande parte das atividades policiais 

levadas a efeito no país. quer de cnráter preventivo ou 

repressivo. a eles estão afetas. Em âmbito Federal. o ajuste 

necessário compreende o afastamento máximo e possível das 

Forças Armadas do centro decisório da Política de Segurança 

Pública. Aliás. essa preocupação fica patente no própriO I PND 

da Nova R~pública, quando é dito que as Forças Armadas devem 

reduzir ao mínimo as suas partiCipações em setores civis da 
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sociedade. A marcante presença militar na Política de Segurança 
Pública apresenta-sA como urna ameaça constante ao 

disvlrtuamento de suas finalidades, posto que, é ela envolvida 

constantemente com B Política de Segurança Nacional. 

A estrutura montada parA assegurar a Segurança Pública, bem 

corno, o conteúdo do Código Penal não consegue acompanhar a 

crescente demanda de violência, que afeta todo o pais. 

o atual Código Penal não acompanhou o tempo, nem a mudança da 

criminalidade. Corno exemplo disso, pode-se mencionar que em 

nenhum momento na "parte especial", onde estão relatados os 

tipos de crimes, cita o trâfico ou o uso de drogas; na "parte 

das penas", onde relata como os presos devem ser tratados nas 

Penitenciárias, omite qualquer t.ipo de trabalho de recuperação 

e de readaptação ã sociedade, bem como a permição para que os 

presos possam receber intimamente suas parceiras; e não existe 

nenhuma sanção pertinente para o menor homicida. 

A violência parece ter passado de recessiva a dominante, ou 

epidêmica a endêmica, tal frequência com que modernamente se 

repetem os atos anti-sociais típicos. 

A crise que ora se atravessa, com o aumento acentuado da 

violência e da crlminalidade, não serã resolvido com a edição 

de novos estatutos legais, e nem com esta estrutura de 

Segurança Pública desarticulada. pois ela é fruto de urna série 

de distorções do próprio sistema. Segundo Juary C. Silva (35), 

(35) Silva. Juary C. A Macrocriminalidade. Editora 
Revista dos Tribunais. SP, 1980. p. 217. 
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o que causa espécie não é a transformação da criminal idade. mas 

sim, a letargia do aparato jur1dico-policial que trata da 

violência. 

o Problema da violência ê bem complexo. não só envolve a 

Politica de Segurança P~blica. como também. todas as outras 

politicas vigentes. Não adianta se ter leis perfeitas. para 

punir os individuos que cometem um delito. se por outro lado. o 

Estado. torna-se permissival ou simplesmente omisso frente a 

todas as injustiças sociais. econômicas e culturais existentes 

no pais. porque. na verdade. a precária condição de vida que é 

oferecida a uma parte significativa da população. acaba 

tornando-se a principal responsável pelo aumento da violência. 

Certos individuos. para sobreviverem. acabam sendo forçados a 

praticar uma série de atos illcitos. 

É preciso haver uma reformuJação na máqUina governamental. para 

que todas as politicas possam passar por uma revisão e uma nova 

reedição com o objetivo de oferecer a população uma condição de 

vida mais justa. igualitária e segura. 

Em teTruos de sociedade. a Politlca de Segurança Pfiblica. pela 

magnitude 

cidadania. 

do assunto. deve comportar a valorização da 

A primeira tarefa de valorização da cidadania. consiste em 

estimular a participação da comunidade na própria ação 

administrativa do governo. Essa participação ocorre mediante 

uma ampla mobilização popular de fiscalização. Cumpre 

institucionalizar essa nova rotina. criando mecanismos legais 

para que essa participação seja permanente. com a comunidade 

assumindo o hábito da participação. consciente de seu direito e 

do seu dever de participar. 

A segunda tarefa diz respeito a implantação de um novo estilo 

de procedimento. tornando a administração pública transparente. 



I fi ~ . 

mas uma transparôncia, que nâo seja um artificio de retórica. 

Assim se implantarâ um. sistema em que, progressivamente, o 

Estado tome consciência de suas responsabilidades, e o cidadâo 

mais consciência de seus direitos e deveres. 

A terceira laJefa é a de tornar eficiente a máquina estatal de 

Segurança Pública, quase irrediavelmente desarticulada. O 

sistema burocrático do Estado estã, regra geral, corroido pela 

ineficiência administrativa. 

A quarta tarefa diz respeito ã necessidade de estabelecer uma 

nova ética para a Política de Segurança Pública, que incorpore 

todas as rotinas do padrão moral em vigor na comunidade, core 

que serâ resgatada a credibilidade da estrutura junto à 

sociedade. 

A quinta e última tarefa seria de elaborar um Código Penal com a 

participaç~o da população, dos juristas e, principalmente, 

com os indivíduos que trabalham nos orgãos da estrutura de 

Segurança Pública e os próprios presidiários. 

Em termos de futuro, o que se esperava, é que na Assembleia 

Constituinte, os deputados e senadores tivessem pensado e 

discutido bem a questão da violência, para ao elaborar a Nova 

Constituição, trouxessem mudanças significativas na estrutura 

que implementa toda a Política de Segurança Pública. Só que na 

realidade, isso não ocorreu. A Nova Constituição, no que tange 

a Justiça, não trouxe grandes mudanças, ficando praticamente 

igual a Constituição de 1967. A única diferença significativa 

estâ no artigo 5º, item LXI que afirma que: 

"ninquém 
delito ou 
autoridade 
casos de 

será preso senão em flagrante 
por ordem escrita fundamentada de 

judiciâria competente, salvo nos 
transgressão militar ou crime 
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propriamente militar. definido em lei." (36) 

Este item vejo atrapalhar o trabalho das Instituições que 

combatem 8 criminalidade e facilitar. incentivar e escamotear 

ainda mais as ações violentas. 

Os constituintes não atentaram-se para o problema da 

violência. que POUCO a pouco vem transformando a sociedade 

brasileira num verdadeiro caos. deixando tudo ao sabor das 

circunstâncias. sem qualquer lei que respalde coerentemente a 

vitima da violência ou até mesmo o próprio réu. 

t· necessério criar medidas. alternativas eficientes e 

integradas com os diversos orgãos da estrutura politica de 

Segurança Pública. paTa combater a violência de forma adequada 
e humana no pais. 

(36) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Este capítulo apresentará um p-nfoqup- teórico 
das Penitenciárias em geral. demonstrando o 
funcionamento estrutural. assim como as 
relações que esta mantém no seu ambiente 
interno e externo. O objetivo deste capítulo 
será o de tentar ent.ender e visualizar de 
forma mais ampla o funcionamento desta 
Ins ti tuição. 

l-Retrospectiva Histórica 2Q Sistema ~itenciário 

A retrospectiva histórica do Sistema Penitenciário. permite 

obter urna visão mais ampla dos seus objetiVOS. assim corno. da 

evolução que estes sofrem frente ao desenvolvimento e a 

modernização da sociedade. 

No passado. as penas utilizadas a qualquer infrator das normas 

e das leis eram puramente corporais. Dependendo da infração. o 

delinqüente poderia ser posto em uma foqueira. esquartejado. 

guilhotinado. enforcado. espancado ou marcado simbolicamente no 

rosto. bem corno no ombro. Estas execuções eram quase todas 

praticadas. publicamente. como fossem um espetáculo. A intenção 

da Justiça. com essas exibições. era a de tentar coagir e 

amedrontar todos os cidadãos frente ao ato da ilegalidade. (1) 

(1) Foucault. Michel Vigiar e Punir. Trad. L. M. P. 
Vassalo. 31 ED., Vozes, Petrópolis, 1984, p. 15. 
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No final do século XVIII e o começo do século XIX. houve a 
suspensão. por completo. do espetáculo punitivo. Isto ocorreu 

devido a três fatôres: (2) 

l Q a Justiça reconheceu que não mais poderia assumir. 

publicamente. a parte violenta que estava ligada a seu 

exercício. O fato dela matar ou ferir não era mais "status" e 

glorificação da sua força. mas sim. um elemento da sua função. 

que ela era obrigada a tolerar; 

2Q •. as exibições estavam produzindo um sentimento aversivo na 

população. Em certo momento. o assassino deixava de ser o réu 

para se tornar a vítima. porque as punições executadas eram 

cometidas friamente. sem nenhum Temorço aparente da Justiça. 

fazendo com que todos. que assistissem. tivessem um sentimento 

de pena e compaixão para com o réu e um sentimento de ódio e 

revolta para com a Justiça: 

3Q - os intelectuais combatiam. maciçamente. este tipo de ação 

da Justiça. Foucault cita bem o pensamento de Rush: 

"Só posso esperar que não esteja longe o 
tempo em que as forcas. o pelourinho. o 
patíbulo. o chicote. a roda. serão 
considerados. na história dos suplíCios. 
como as marcas da barbárie dos séculos e dos 
países. e. como as provas da fraca 
.influência da razão e da religião sôbre o 
espírito humano." (3) 

(2) Foucault. Michel - Op. Cito • p. 15. 

(3) Rush citado por Michel Foucault - Op. Cito • p. 16. 
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Com a suspensão do espetéculo punitivo. o corpo deixava de ser 

alvo principal da repressão penal. A Justiça começava a 

utilizar-se de outros mecanismos mais sutis de punições corno: a 

detenção em prisâo. o trabalho forçado e o uso de medicamentos. 

~ claro. que a punição corporal não desapareceu totalmente. 

porque tanto a detenção em prisão. quanto os trabalhos 

forçados. para funcionarem. necessitavam de alguns complementos 

punitivos referentes ao corpo. por exemplo: a redução 

alimentar. a privação sexual. a expiação fisica. a solitária e 

outros. 

o uso da detenção em prisão corno urna forma de sanção penal foi 

um fato totalmente novo na história da sociedade. Porém. isso 

não quer dizer, que as prisões sejam instituições recentes. 

Elas existem há milênios, desde antes da era cristã, só que 

tinham a função puramente preventiva, isto é. serviam mais corno 

um depósito onde os infratores aguardavam o julgamento e 

posteriormente a execução de suas sentenças. 

De acordo com Thompson (4). a Justiça quando começou a utilizar 

o mecanismo de detenção, tinha apenas um objetivo, o de punir o 

infrator pelo seu ato criminoso. Este teria que pagar com a 

privação de sua liberdade, o mal que cometeu para com a 

sociedade. Seria simplesmente o retorno à lei de Talião 

"Dente por Dente. Olho por Olho". 

Segundo este autor, a Justiça, com o tempo, começava a ver que 

a detenção servia não só para punir o infrator. como também, 

para defender a sociedade. A defesa da sociedade poderia dar-se 

de duas maneiras: 8 primeira estava relacionada ao fato de que 

(4) Thompson. A. F. G. - A Questão Penitenciária. Vozes. 
Petrópolis, 1976, p. 36-40. 



\ 7 ~ • 

este mecanismo afastava o delinqüente da sociedade. livrando-a 
de todos os criminosos; e a segunda, era que este sistema de 

prisão. desencorajava. assim como desmotivava o ato criminoso. 

De uma certa forma, este segundo objetivo reforçava a idéia 

inicial de punição. 

A modernização da sociedade. o avanço das técnicas sociais e 

humanas. bem como a influêncja das jdéias humanjstas, 

contribuiram. segundo Thompson, para que o conceito da detenção 

~oflesse urna grarlde evolução. A Justiça começava a preocupar-se 

com o detento, porque percebia que o maior objetivo da 

detenção. deveria ser o de tentar recuperar o infrator, para 

que estes pudesse tornar-se novamente um cidadão responsável. 

respeitado e digno de seus direitos e deveres. Este objetivo 

não eliminava por completo os outros dois iniciais • e • hoje 

em dia. estes três objetivos convivem juntos. bem corno se 

confundem dentro da estrutura penitenciária. 

Foucault vai totalmente contra esta exposição de Thompson sôbre 

os objetivos da prática de detenção. Ele afirma. que a idéia 

que deu inicio a todo processo de detenção em presidio foi a de 

recuperação do infrator. Com o tempo. esta idéia inicial foi 

sendo deturpada. transformando a partir daí. os presídios num 

mero instrumento de punição e de guardiã da sociedade. (~) 

Esta deturpação do objetivo inicial. bem como todo esse 

discurso feito atualmente pela autoridades a respeito da 

recuperação. não passam de uma jogada política a serviço dos 

setôres dominantes da sociedade. porque de uma certa forma. o 

Sistema Penitenciário contribui. significativamente. para a 

(5) Foucault. Michel - Op. Cito • p. 25. 



manutenção da desigualdade e da exclusão. (6) 

A Penitenciária. hoje em dia. tem como meta os três objetivos 

de forma bem misturada e não muito clara. Sem dúvida, é 

interessante quastionar. como uma Instituição pode empregar 

objetivos tão incompativeis - punir e recuperar, sem que isto 

traga algum prejuizo significativo na sua atuação? 

Para se atingir 05 objetivos finais do Sistema Penitenciário. 

não importando qual seja. se de punição, de guardiã ou de 

recuperação, é necessário, cumprir duas metas informais: 

impedir a fuga e manter a disciplina no presidio. 

Estas metas são o meio util)zado pela classe dirigente para 

poder alcançar de forma satisfatória a eficiência do sistema. 

Só que na realidade, este meio acaba transformando-se no fim e 

mais do que isso, no fim prioritário. 

Nenhum diretor ou guarda carcerário é punido pelo número 

elevado de reincidentes, mas sim, pela fuga de presos. pelos 

motins ou mortes intramuros. Como afirma Thompson: 

"uma fuga de presos, uma tentativa de motins 
ou um homicidio intramuros, porém disperta 
vigorosos protestos, muitas vezes atingindo 
a proporções de verdadeiros escândalos 
pÚblicos, movimentando ativamente os meios 
de comunicação de massa, gerando demissões 
de autoridades, determinando punições ou 
ameaças de punições." (7) 

(6) Foucault, Michel - Op. Cit .• p. 239'-243. 

(7) Thompson, A. F. G. - Op. Cito , p. 40-41. 



o que veriflca-~e, é que a segurança da Penitenciéria e a 

disciplina acaba tornando-se o objetivo primordial. que deve 

ser garantIdo a qualquer preço, deixando para trás, em s\')gundo 

plano. o verdadeiro objetivo, seja de punir. res~uardar ã 

sociedade ou de recuporar o infrator. 

2 .- Enfoque SI s têm1.c..Q 

Para obter-se uma compreens~u, um entendimento e uma 

visualização adequada da organização penitenciória. prima-se 

pela utilização do enfoque sistêmico. 

Acredita-se que, dentre ét C· 
~. diversos teorias administrativas 

existentes. este enfoque venha a ser o estudo organizacional 

mais completo, porque ó o único capaz de oferecer condições 

para se abordar de forma abrangente e contigentemente a 

complexidade das organizaçõec. 

A organização moderna é extremamente complexa, envolve no seu 

dia a dia, não só os fatôres econômicos. financeiros e legais, 

mas também diversos compostos sócio-psiquicos que dificultam e 

confundem a compleensão e a visualização do todo 

organizacional. 

o enfoque sistêmico tem a propriedade de facilitar o estudo das 

organizações. porque instaura uma maneira de pensar diferente, 

capaz de ajudar não só a ultrapassar a complexidade, como 

também. de procurar entender e detectar todos os tipos de 

dificuldades e conflitos existentes. 

Dentro das Organizações transitam um emaranhado de ideologias. 

interesses e valôres. oriundos dos indivíduos. dos grupos. da 

própria organização ou do ambiente externo. que por muitas 

vezes chocam-se entre si. trazendo uma série de conflitos. 

influenciando o bom andamento da organização. 
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Porém. este enfoque permite não só A visualizAl o todo. mas 
tambóm os fatôres amblentaj~ internoG ü externos que 

influenciam o rumo da organização. As pessoas. os grupos. as 

organizações são abordadas como classes de um sIstema. 

A teoria dos sistemas é oriunda da Biologia. mais 

especificamente. do estudo dos sêres vivos. referente a 

adaptabilidade e a dependência que estes mantém com o meio 

ambiente. 

Na Administração. esta abordagem iniciou-~e com Alport e depois 

foi desenvolvida por MIller. Mas na realidade. quem ofereceu 

possivelmente a maior contribuição foi o sociólogo Par sons. que 

além de elaborar as suas abordagens do sistema aberto. 

proporcionou algumas ferramentas conceptuais específicas' para 

que a organização fosse compreendida como um sistema. (8) 

Sistema é um conjunto de elementos. partes ou componentes 

interdependentes e interatuantes. que funcionam como uma 

estrutura organizada. com o intento de lograr um objetivo 

comum. (9) 

A teoria dos sistemas interessa-se prioritariamente pelos 

problemas de estrutura, relações e interdependência. assim como 

visualiza a organização como uma estrutura dependente do meio 

externo. 

Nenhuma organização é auto-suficiente. Para sobreviver é 

(8) Katz. Daniel e Kahn. Robert - Psicologia Social das 
Organizações. Ed. Atlas. 1970. p. 18. 

(9) Chiavenato. Idalberto Recursos Humanos. Edição 
Compacta. Ed. Atlas. SP. 1983. p. 22. 
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preciso estar eternamente em contato com o seu meio externo. 

mantendo sempre uma relação de troca. em busca de seu 

equilibrio. Por essa razão é que concebe-se a organização como 

sistema aberto. 

A abordagem de sistema aberto. 

organizaçõe~ mantêm um dinâmico 

externo. onde recebe uma série 

depois os exporta. 

tende a enfocar que as 

relacionamento com o meio 

de insumos. transforma-os e 

Todo sistema aberto adapta-se ao seu meio externo. mudando a 

estrutura. os processos e 

que for necessário. Para 

seus componentes internos. toda vez 

poder obter um bom funcionamento 

interno é preciso manter um relacionamento harmônico com o seu 

ambiente externo. 

o sistema não é somente aberto em relação ao seu meio, mas 

também. em relação a si próprio. Todas as interações internas. 

também. afetam o sistema como um todo. (10) 

As teorias 

organizações 

organizacionais 

como sistemas 

tradicionais 

fechados 

consideravam as 

e vitalicios. 

desconsiderando. ignorando por completo os diferentes ambientes 

organizacionais e a sua interdependência com o meio, como 

também, supervalorizavam o funcionamento interno da 

organização. 

Na verdade. 

organizações 

as teorias tradicionais. acreditavam que as 

eram auto-suficientes. tinham força. energia 

(10) Chiavenato. Tdalberto - Op. Cito • p. 23. 
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própria. suficiente para afi manterem vivas. não precisando 

manter qualquer Upo de intercâmbjo com o molo. podendo ficar 

totalmente fechadas para s1 mesmas. 

Estes teóricos renegavam por completo o principio da 

dependência das estruturas sociaifi. Esqueciam que a organização 

para sobreviver. precisa manter com o meio um constante e 

intenso intercâmbio. 

Todo ser humano é incompleto. imperfeito. dependente e para 

sobreviver precjsa intel-relacjonal-se de furma dinâmica com o 

ambiente e com os outros SêJflS. O mesmo ocorre com as 

organizações. porque estas são constituídas de sêres humanos e. 

portanto. acabam sofrendo as mesmas deficiências. 

O enfoque sistêmico pode ser desdobrado em três níveis de 

análise: (11) 

l-nível social este nível de análise permite 

visualizar o complexo mundo das organizações, bem 
como as interações entre as organizações. Este pode 

ser considerado u macrosistema. 

2-nível .d..Q comportamento organizacional este 

permite visualizar a organização como um todo. as 

suas relações internas e externas. Este é o próprio 

sistema. 

(11) Chiavenato. Idalberto - Op. Cit .• p. lS. 
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3-niyel g~ tompoltamento individual permite 

visualIzar uma série de conceitos sôbre 

comportamento. motivação e liderança. propiciando uma 

melhor compreensão da natureza humana. Este 

representa o microsistema. 

3 - Visão SistêmJ~ ~ penitenciária 

A anêlise siGtêmicB da Instituição Penitenciária. vai permitir 

a visualizar. entender e conhecer melhor a sua estrutura. as 

suas relações externas e internas. 

A princípio. quando se pensa na I~stituição Penitenciário. 

acredita que trata-se de uma organização atipica. totalmente 

fechada. acéfala ao mundo o qual está Inserida. 

Este pensamento é reforçado pela sua estrutura física. Toda 

Penitenciária é cercada por muros altos. arames farpados. 

alarmes e grades. propiCiando a imagem de que está fora deste 

mundo. fechada em si mesma. 

Toda essa impressão de que a Penitenciária é uma organização 

fechada. não passa de uma mera confusão ou deturpação de 

pensamento. ~a sociedade moderna não existe um sistema 

organizacional que seja totalmente fechado. 

A Penitenciária. como qualquer outra organização. é um sistema 

aberto e. portanto. necessita estar em contjnua interação com o 

seu ambiente. procurando sempre. adqUirir um equiljbrio 

dinâmico e harmônico para com este. A sobrevivência do sistema 

está calcada nesta relação com o meio. no continuo fluxo de 

entrada. transformação e fluxo de saída. Todo sistema social é 

basicamente um continuo processo de reciclagem de material. 

energia ou informação. 
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Partindo do modelo que está representado abaixo (12). pode-se 
chegar a diversas suposições. 

INSUMO --... PROCESSAMENTO 

Energia 
Técnicas 
Processos 
Politicas 
Alimentação 
Recursos Humanos 
Serviços 
Verbas 
Criminosos 

T 

r 

Instalações 
Tratamento 
Técnicas 
Processos 
Formação de 
Quadrilhas 

1 
fugitivo 

FEEDBACK 1 
Reincidente 

-~. PRODUTO 

Final 
Indivíduo recuperado 
Criminoso 

Inacabado 
Fugitivo 

A Penitenciária necessita retirar do ambiente uma série de 

insumos. tais coruo: energia. verbas. políticas. criminosos e 

outros. para manter a sua sobrevivência. enquanto organização. 

no contexto social. 

A primeira vista. o insumo mais importante vem a ser o 

criminoso. porque este além de ser a matéria-prima primordial. 

é também. o responsável pela existência e a criação do próprio 

sistema. Porém. não deve-se deixar de lado os outros insumos. 

(12) Este modelo foi elaborado a partir do quadro apresentado 
por Sergio Proença Leitão - A Questão Organizacional na 
Universidade: as contribuições de Etizione eRice. RAP 
out/dez 1985. V. 6. p. 10 e no quadro apresentado por 
Idalberto Chiavenato - Op. Cito • p. 24. 
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porque o fato do crimjn()so ser o rDsponsóvol pela criação do 
sistema. não o faz peça "sine qua non" para manter funcionando 

a engrenagem organizacional. Pode existir uma sérje de 

criminosos. mas se não houver verbas suficientes para manter a 

organização. esta terá que fechar. Assim como. se as pO}ltjcas 

importadas pela organização sofrerem modificações no que tange 

ao destino dos criminosos. poderão transformar a penitenciária 

numa organização obsoleta. totalmente irrelevante. 

Todos os insumos que a organização retira do ambiente. mesmo 

aqueles que parecem irrisórios. são de suma importância para 

manter o funcionamento e a sobrevivência do sistema. A simples 

retirada ou modificação de um deles. pode vir a abalar 

significativamente o funcionamento global da organização. 

o criminoso. que ê a matéria-prima chave do sistema. passa por 

um processo de transformação. que é nada mais • nada menos. que 

as técnicas. as instalações e o tratamento oferecido aos 

detentos dentro da penitenciária. O processo de transformação. 

varia de acordo com o objetivo traçado pela organização. 

A Penitenciária, como já foi visto no inicio deste capitulo. 

pode ter três tipos de objetivos: o de punição, o de resguardar 

ã sociedade e o de recuperar o criminoso. t interessante 

observar como se processa a transformação frente a cada um 

desses objetivos. 

Se o objetivo da Penitenciária for de punição. o tratamento 

oferecido ao detento está calcado no principio de que o 

criminoso deve pagar com a suspensão da sua liberdade. ou com 

torturas. castigos e humilhações, o mal que cometeu para com a 

sociedade. Nesta situação. o processo de transformação, pelo 

qual o criminoso passa, tende a ser o mais angustiante 

possivel. As técnicas usadas, na maioria das vezes, fere e 

compromete a dignidade e a moral do criminoso. 
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Se o objetivo for apenas de resguardar ~ sociedade. o processo 
de transformaçào tende a ser brando ou até mesmo inexistente. 

Diante deste quadro. a Penitenciária transforma-se num mero 

depósIto de criminosos. ondo ficam a mercê. jogados em suas 

celas. esperando o tempo passar. para que um dia possam voltar 

a circular nas ruas novamente. 

Agora. se o objetivo for de recuperação. o criminoso tende a 

passar por um verdadeiro processo de transformação. O criminoso 

passarA por uma série de tratamentos. tanto da 6rea psiquica. 

como social e pedagógica. Estes tratamentos têm o intuito de 

ajustar e adaptar o detento para a vida social. visando torná

-lo um cidadão comum, livre corno outro qualquer. 

Um outro processo de transformação. que independe do objetivo 

da Penitenciária. é a formação de quadrilhas. O detento ao se 

agrupar com outros presos. pode formar uma quadrilha que tende 

a renegar todas as normas e técnicas de recuperação utilizadas 

pela Instituição Penal. assim como promover motins e rebeliões, 

fugas ou até mesmo a morte de algum preso. Este processo de 

transformação foge do controle da Penitenciária e vem a ser um 

incentivador da criminalidade. 

Toda matéria-prima ao passar por um processo de transformação 

gera um produto, que deverá ser exportado para o meio ambiente. 

Neste caso especifico não é tão diferente. O criminoso passa 

pela Penitenciária e depois de cumprir sua pena. isto é. depois 

de passar pelo processo de transformação. é posto em liberdade. 

tornando-se um cidadão livre. digno. responsável e repeitável 

ou continuando a ser um criminoso. 

Os produtos que a Penitenciária exporta para o meio ambiente 

são: individuos 

possibilidade da 

recuperados ou 

Penitenciária 

criminosos. Porém. existe a 

exportar para o ambiente um 

produto inacabado. que é o fugitivo. Tanto o reincidente. 

quanto o fugitivo vão realimentar o fluxo de entrada 

processamento - salda. oferecendo um "feedback" para o Sistema 
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Penitenciário avaliar a sua atuação e o seu funcionam~nto. 

Esta anéJise elaborada acima sôbre insumo- transformação -

produto é totalmente simplista. Na prática as coisas não são 

tão simples e muitas vezes fogem totalmente dessa linha de 
raciocinio. 

Na realidade. a Penitenciária não tem seu objetivo tão 

definido. existe uma mistura dos três ora apresentados. assim 

Lomo hã uma sórie de variãvels internas e externas que 

dificultam a visualização e a ordenação deste pensamento. a 
iluportante renzaltar algumas destas variáveis que dificultam. 

impedem ou até mesmo cessão o processo de transformação: 

-d criminoso quando é enviado para a Penitenciária já 

vem com o seu tempo de permanência determinado pelo 

juiz. tirando toda a autonomia da Penitenciária. 

pois só esta ü mais ninguém. teria condições de 
afirmar se o criminoso está apto ou não para ser 

solto. Na verdade. só a organização penitenciária é 

capaz de determinar se o produto está pronto. 

pre~drado para ser enviado ao ambiente 
externo; (13) 

-cada criminoso carrega consigo uma série de 
comportamentos. condutas . e valôres pré-

-estabelecidos. gerando uma incompatibilidade de 

pensamentos e uma diferenciação de atitudes muito 

grande no cenário penitenciário. Com isso. cada caso 

(13) Menandro. Paulo Rogério M. - A Questão Carcerária: um 
problema técnico? Arquivos Bras. de Psicologia. 
jul/spt 1984. p. 81. 
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terá que SAr considerado isoladamente e. portanto. 
para cada criminoso terá que existir um processo de 

transformação; (14) 

-a heterogeneidade de detentos com graus diferentes 

de criminalidade contribui significativamente para 

atrasar o processo. O criminoso mais violento. mais 

hostil. mais atrasado no processo. tende a 

contaminar e influenciar o outro. favorecendo a 

negação. a negligência e a rebeldia as normas 

penitenciárias e ao próprio processo de 

transformação; e (15) 

-o excessivo controle da ordem e da disciplina. que 
por 

cima 

muitas vezes. acabam superando. passando por 

do próprio objetivo da organização. deturpando 

ou até mesmo anulando o processo de 
transformação. (16) 

A Penitenciária. como pOde-se verificar. sofre uma série de 

pressões. Ela não é uma industlia que transforma uma matéria-
-prima em 

esquecer. 

trata-se 

variãveis. 

um 

que 

de 

produto determinado. não mutável. Não pode-se 

a matéria-prima utilizada pela Penitenciária 

um ser humano e. potanto. repleta de incógnitas e 

Fica muito dificil detectar de forma clara e evidente o fluxo 

(14) Thompson. A. F. G. - Cp. Cito • p. 77-104. 

(15) Foucault. Michel - Cp. Cito • p. 237-8. 

(16) Thompson. A. F. G. - Cp. Cito • p. 40-1. 
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de entrada.· transformRção e fluxo de saída da organização 

penitenciária. O processo. na verdade. dar-se-á de forma 

difusa. misturando tudo que róra apresentado. Sem dúvida. a 

análise final de todo este processo é um emaranhado anacrônico. 

imcompativel e sincrétJc6. porque a organização penitenciãria 

r1ão se define por um único objetivo. por uma única linha de 

condução. mas sim. pela diversificação de procedimentos. que 

muitas vezes abarcam técnicas totalmente antagônicas. 

4 - RelaçÕes 2Q Sistema Eenltenclárl0 ~ ~ ambiente 

No quadro abaixo (17). pode-sp. verificar corno procede-se o 

inter-relacionamento do Sistema Penitenciário com o ambiente. 

SISTEMA 
PENITENCIARIO 

POPULAÇAo 
EM GERAL 

(17)Este modelo foi elaborado a partir do exemplo de 
sistema e subsistemas apresentados por Idalberto 
Chiavenato- Op. Cito • p. 19 e no estudo de 
Sergio Proença Leitão - OJ>. Cito • p. 16. 
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Para faci li tar 
divide-·se as 

a explanação. 
relações externas 

assim 
da 

como o entendimento. 
Penitenciária em sete 

blocos: 

- Político 

- Técnico 

- Policial 

- Criminoso 

- Familiar 

- Grupo de Pressão 

- População em Geral 

4.1 - Político 

o Bloco Político representa o campo de interações mais 

importante do Sistema Penitenciário. É • principalmente nele. 

que se passam as questões primordiais. de maioI relevância. as 

questões responsáveis pela criação. manutenção. orientação. 

condução e perpetuação do sistema. Na verdade. é a chave para 

se entender de forma abrangente e clara. não só o 

funcionamento da estrutura penitenciária. 

estado e o rumo da criminalidade no país. 

como também. o 

Paulo Rogério M. Menandro afirma que o Sistema Penitenciário é 

uma questão puramente política. Para poder entendê-lo é 

necessário aprofundar-se categoricamente no campo pOlítico. 

"Todo comprometimento ai implicado. uma vez 
mais insistjmos. torna o sistema carcerário 
(como está presentemente estruturado e nas 
condições em que ele existe na atualidade) 
um inadequado campo de atuação técnica. A 
questão carcerária é inevitavelmente uma 
questão politlca que. portanto. exige 
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soluções d~ caráter político." (18) 

Menandru. ainda vai mais longe. considera o Sistema 
Penitenciário como um mecanismo. um trunfo pelo qual o Estado 

perpetua e mantém a desigualdade. a exclusão e a discriminação. 

assim como esconde. dissimula a atenção da população frente a 

sua ineficiência e o seu desleixo para com a área social. Este 

jogO politJco ê feito de tal forma. que o Governo consegue 

abarcar para si o reconhecimento e o apoio da opinião pública. 

denegrindo e marginalizando o seguimento desfavorecido da 
população. (19) 

~ interessante conceituar teoricamente o que vem a ser 
política. 

"~ o conjunto de objetivos que informam 
determinado programa de ação Governamental 
e condicionam a sua execução." (20) 

Verifica-se. que a nível teórico. política é uma atividade do 

Governo. que tem o objetivo de colocar em ação programas que 

venham regulamentar as relações da sociedade. com a finalidade 

de buscar uma condução pacífica entre os indivíduos. assim 
como o bem estar de todos. (21) 

Na prática. as coisas são um pouco diferentes. os efeitos 

oriundos de uma pOlítica. muitas vezes. não conseguem abarcar 

a sociodade globalmente. e sim. apenas uma parcela. deixando 

um segmento totalmente ac6falo. sem a devida assistência. A 

(18) Menandro. Paulo Rogério M ... OP. Cit. p. 87-8. 

(19) Menandro. Paulo Rogério M. - Cp. Clt. p. 87. 

(20) Dicionário Aurélio Buarque de Holanda. 

(21) Sharkansky. Ira 
1974. p. 3. 

Administração Pública. FGV. RJ. 
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não abrangência das po]iticas podem ocorrer devido a um erro 

de ordem técnico a nivel de planejamento e elaboração ou 

devido a um erro de ordem político a nível de execução. O erro 

técnico acontece porque. na maioria das vezes. os tecnocratas 

estão fechados em seus gabinetes. 

vivência prática. Quando planejam 
totalmente afastados da 

e elaboram uma politica 
especifica. se perdem 

tratados hipotéticos 

no mundo das teorias. criando lindos 
que se 

realidade social. econômica e 

distanciam 

cultural 

por 

da 

completo 

sociedade 

da 

em 

questão. Já o erro pOlitico. se dá de forma intencional. 

porque é um mecanismo utilizado pelo Estado. para assegurar os 

seus próprios interesses. 

Toda vez que fala-se de politica. nfio pode-se esquecer de 

mencionar um elemento fundamental. o poder. Poder e politica 

sâo duas vertentes que sempre caminham juntas. lado a lado. 

porque a política é um instrumento utilizado pelo Estado para 

assegurar os seus interesses e. consequentemente, perpetuar o 

seu poder. assim como o poder é a base primordial para 
garantir qualquer política. (22) 

o poder do Estado pode ser conquistado pela força ou 

simplesmente pela legitimação. M~s em todos os dois casos. o 

Governo para mantê-lo é necessãrl0 elaborar uma série de 

coligações. assim como comprometer-se com os vários segmentos 

da sociedade. (23) 

Toda sociedade é constituida por diversos grupos que se 

interagem pacifjcamente ou até mesmo de forma conflituosa com 

(22) Poulantzas. Nicos - O Est.ado. O Poder. O Socialismo. 
GrRal. RJ. 1980, p. 15(;-158. 

(23) Poulantzas. Nicos - Poder Político e Classes Sociais do 
Estado Capitalista. Porto, Portu]ense Editora. 1971, p. 
60--90. 
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o intento de lograr para si um maior reconhecimento, um maior 
espaço no cenãrio sócio-politjco. Benjamim Marcos do Lago (24) 

divide a sociedade em cinco grandes grupos: o grupo dominante 

ou gerencial que é constituido pelos donos da terra. da 

produção. do capital; o grupo do trabalhador que é formado por 

todos aqueles que de uma certa forma exercem urna atividade, 

não importando se é remunerada ou reconhecida oficialmente, 

como por exemplo, os escravos, os servos, os assalariados 

privados. os assalariados públicos e por fim os trabalhadores 

livres; o grupo político que é formado pela classe política e 

sindical; o grupo controlador que é representado por todos 

aqueles que exercem algum tipo de fiscalização ou controle. 

como por exemplo, a Igreja, os ecologistas, os pacifistas. o 

Axercltu o os defensores dos direitos humanos; c por fim o 

grupo intelectual constituido pelós tecnocratas, cientistas, 

academicos, mestres. doutores e outros. 

Esta divisão didática elaborada por Benjamim Marcos Lago. 

consegue, de uma certa forma. abranger a totalidade dos grupos 

existentes numa sociedade, deixando de lado, sem uma 

representação, 05 grupos que não fazem parte da produção como 

os aposentados, os desempregados e os criminosos. Nota-se, que 

existe uma tendência a discriminar todo grupo que não 

par ticipa do processo dp, prod1lção, colocando-o sempre for a do 

processo social. marginalizando-o. 

Cada grupo tem um objetiVO, uma plataforma ideologica, assim 

como exerce um grau de poder na escala sócio-política. 

(24) Lago, Benjamim Marcos do - Análise Institucional - um 
modelo para a interpretação política da sociedade -
Revista de Ciência Política. FGV - Vol. 23, Dez. 1980. 
p. 63--4. 
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Baseando-se na classificação de poder. também elaborada por 

Benjamim Marcos do Lago (25). pode-se afirmar que os cinco 

tipos mais importantes são: Poder Bélico - é aquele que detém 

o maior número de participantes somado a quantidade. o estado 

e a tecnologia de armamentos bélicos a seu serviço; Poder 

Econômico é aquele que detém a propriedade da terra. o 

trabalho. o capital. a produção. o consumo; Poder Cultural - é 

aquele que detém um alto grau de liderança. carisma ou crédito 

grupal. assim como a detenção e a retenção de informações; 

Poder Institucional é aquele que é representado pelo 

"status" político; e Poder Social que é aquele que é 

desempenhado pelo alto grau de articulações sociais. 

A todo momento os diverso~ grupos existentes na sociedade 

tentam abarcar para si. algumas dessas formas de poder. porque 

quanto mais poder um grupo tiver. mais prestígio deterá e. 

portanto. maiores serão as suas regalias no campo social e 

político. 

A briga pelo poder. na maioria das vezes. dar-se-á de forma 

camuflada. indireta. porque existe uma relação de 

interdependência entre os grupos. Nenhum grupo parte para a 

aniquilação total do outro. a não ser em casos extremos como o 

de uma revolução social. que pretende mudar todas as relações 

existentes naquela sociedade. A disputa pelo poder vai recair 

sôbre o 

objetivos. 

cedendo em 

campo político. onde os grupos para alcançarem seus 

realizam uma série de coligações ou parcerias. 

alguns pontos e avançando em outros. instaurando. 

(25) Lago. Benjamim Marcos do - Op. Cito • p. 62. 
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portanto. o jogo político. o responsável pela movimentação. 
condução e rumo da Administração Governamental. 

A Política Governamental será elaborada em função dessas 

coligações. ora buscando atender os interesses dos grupos que 

detém mais prestígio e mais poder. ora sendo solidário aos 

grupos menos previlegiados para equilibrar as tensões sociais. 

Sem dúvida. a classe dominante é a mais privilegiada e a mais 

beneficiada nesse jOgo. porque é ela que detém o poder e a 

força necessária para manter e perpetuar o Estado. (26) 

o grupo que não tiver influência no cenário político será. sem 

dúvida. rechaçado. ficando. na maioria das vezes. acéfalo aos 

benefícios e vantagens oriundas das pOlíticas. jogado a sorte. 

a mercê da boa vontáde ou interesse do Estado para com este 

segmento da sociedade. 

Não pode-se negar. que todas as questões relevante que afetam 

a sociedade. são permeadas 

questão penitenciária não 

por ações 

pOderia ser 

políticas. 

diferente. 

Logo. a 

envolve 

diretamente uma série de problemas que vão influenciar o bom 

andamento e o rumo do sistema social. 

o Estado tem a função de manter em equilíbrio o sistema 

social. Toda vez que surge no cenário sócio político um grupo 

capaz de ameaçar a ordem social. bem como os interesses da 

classe dominante. o Estado intervem e cria uma série de 

artefatos e pOlíticas para estabelecer novamente a ordem. A 

classe dominante cede alguns pontos. o grupo que está 

(26) Poulantzas. Nicos - Cp. Cito • 1971. p. 60-90. 
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ameaçando também. 

antes. (27) 

fazendo com que o sistema funcione como 

o Sistema 

criminoso 

-político. 

Penitenciário e. mais especificamente. o grupo 

assume um papel importante no contexto sócio

Enquanto ele não estiver afetando e denegrindo a 

imagem do Estado. assim corno não estiver ameaçando diretamente 

os membros da classe dominante e nem a paz social. vai 

representar um papel importante e necessário para o Governo. 

pois pode encobrir. desviar a atençào da população frente as 

políticas ineficientes e absurdas. Enquanto a população 

estiver preocupada. sentindo-se ameaçada. assim como coagida 

com o crime. deixará o Estado caminhar livremente. sem 

qualquer tipo de pressão significativa. Agora se este grupo 

começa a tomai uma certa força passa não só a denegrir o 

Estado. mas também. ameaçar os membros da classe dominante. o 

próprio governo e a paz social. vai assumir o papel de inimigo 

público número um. que deve ser combatido. O grupo criminoso é 

utilizado a serviço do Estado. enquanto estiver sendo útil 

corno estratégia política. será mantido. mas quando passa a 

incomodar deverá ser combatido de forma mais severa. Este 

combate não parte para a aniquilação total. serve apenas para 

colocar o grupo criminoso ao seu devido lugar e. portanto. 

voltar posteriormente a ser útil ao Estado de forma 

controlada. (28) Sem dúvida. esta é uma estratégia perigosa. 

porque se o Estado perder a condução da situação. poderá 

instaurar na sociedade uma onda incontrolável de crimes e 

violência. 

(27) Faleiros. Vicente de Paula A Política Social do 
Estado Capitalista. Ed. Cortez. SP. 1985. p. 69-72. 

(28) Foucault. Michel - Op. Clt .• p. 239-243. 
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4.1.1 - Areas ~ conhecimento ~ue jnfluenciam na Pol1tica 

Antes de delinear as políticas que influenciam diretamente o 

Sistema Penitenciário. é interessante demonstrar a estreita 

relação que esta área mantém com os outros campos do 

conhecimento. Não se pode falar de política e nem se quer 

aprofundar-se nesta questão. sem que se tenha algum 

conhecimento prévio de outras áreas. por tratar-se de uma 

ciência interdiciplinar. 

Diversas são as áreas do conhecimento que influenciam a 

elaboração. assim como a execução de uma política. 

Especificamente para a elaboração deste trabalho. acredita-se 

que as áreas de maior influência são a Filosofia. a 

PSicologia. a Sociologia. o Direito. a História e a 

Estatística. 

a) Filosofia (29) 

A Filosofia permite compreender e visualizar de forma mais 

abrangente a realidade. porque traz o conhecimento aprofundado 

do ser. a essência fundamental de toda estrutura social. assim 

como concede conhecer a evolução do pensamento humano- Ao se 

traçar uma política é necessário estar em plena concordância e 

coerência com a realidade. Não se pOde implantar uma pOlítica 

antagônica ao pensamento e a essência dos indivíduos que 

compoem o alvo a ser destinado. É por essa razão que no 

Capítulo 11 - Violência e Humanismo. houve uma preocupação de 

(29) Apontamentos das Disciplinas História do Pensamento e 
Filosofia da Ciência. ministrada no Curso de 
Psicologia da PUC. no períodO de 1980 a 1984. 
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demonstrar a 
até os dias 

história 
de hoje. 

da Filosofia desde os seus primordios 
Este resumo da história da filosofia 

permite nâo só demonstrar o surgimento e a evolução do 

pensamento humanístico. como também. torna possível visualizar 

e entender de forma menos difusa a realidade. através do 

aprofundamento do conhecimento da essência humana e da 

evolução do pensamento frente ao crescimento e desenvolvimento 

da civilização. É deveras. que hoje em dia. o pensamento 

humano nâo segue uma única linha de raciocínio. mas sim. 

diversas 

política. 

nos seus 

tendências ideologicas. fazendo com que cada 

dependendo a que e a quem se destina. tenha imbuida 

fundamentos a predominância de uma corrente 

filosófica apropriada. As diversas tendências filosóficas. 

assim como teoricamente as políticas tentam caminhar para um 

único objetivo. o bem estar geral do Homem. Na prática. nota

se que os procedimentos adotados não tomam bem este rumo. onde 

muitas vezes. o conhecimento filosófico acaba sendo utilizado 

não para adequar a política a sua realidade. mas sim. para 

camuflar os interesses do jogo político. 

b) PSicologia (30) 

A Psicologia 

especificamente. 

preocupa-se com os fenômenos psíquicos e. 

com o comportamento humano. A sua influência 

no campo político. está calcado na reação dos indivíduos 

frente as regulamentações ou modificações oriundas de uma 

política. O Estado através da reação dos indivíduos pode 

(30) Walker. Edward L. - PSicologia como Ciência Natural e 
Social. Ed. Pedagógica e Universitária Ltda EPU. SP. 
1973. p. 28-50; 
Filloux. Jean C. - A Personalidade. DIEFEL. RJ. 1978 e 
Apontamentos da Disciplina Psicologia Comportaaental • 
• inistrada no Curso de Psicologia da PUC. no períodO 
de 1980 a 1984. 
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claramente se a política implantada obteve ou nâo 
da maioria. assim como detectar se deve avançar ou 

recuar nos seus procedimentos. isto é. se deve exercer o papel 

de facilitador dos interesses dos grupos dominantes ou o papel 

de protetor dos grupos menos privilegiados. para trazer ou 

manter o equilíbrio social. O conhecimento psíquico é um 

instrumento importante para o planejamento das políticas 

governamentais. porque através do conhecimento prévio do 

comportamento dos indivíduos a serem diretamente atingidos. 

pode-se chegar a diversas conclusões que vão facilitar. assim 
como estimar as decisões a serem tomadas. Uma política mau 

planejada. estrategicamente errada. sem a devida estimativa 

psíquica pode acarretar reações totalmente adversas. trazendo 

a irracionalidade social como a apatia. o vandalismo. a 

violência e em casos mais remotos. o caos social. Todo ser 

humano tem um limite para suportar as pressões oriundas do 

cotidiano. quando este é rompido fica difícil prever que tipo 

de comportamento poderá advir. Logo. é importante que os 

tecnocratas fiquem atentos e não tomem qualquer decisão que 

venha presionar em demasia os grupos sociais. pois assim 

poderão colocar em risco o equilíbrio social e o próprio 

Estado. Por essa razão é que na Introdução do Capítulo I - A 

Violência no Brasil. elaborou-se uma análise psíquica do 

indivíduo na sociedade. demonstrando os diversos tipos de 

pressões que o Homem sofre frente ao processo de modernização 

da civilização. Qualquer tipo de pressão a mais no seu 

cotidiano. pOderá trazer uma reação em cadeia de 

comportamentos irracionais. criando assim. uma nova cultura. 

totalmente arbitrária. cínica. inviável e por muitas vezes. 

irreversível. 
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c) Soclolog1a(31) 

A Sociologia, que é o estudo objetivo das relações sociais, 

vem a ser, portanto, a peça fundamental de toda e qualquer 

política, porque engloba o cenário, os atores como o próprio 

enredo. Não se pode falar de política sem que se tenha 

conhecimento dos grupos que compõem a sociedade em questão, o 

papel que cada grupo representa no contexto social, a 

hierarquia de poder que cada grupo exerce no campo pOlítico, 

ecônomico e social, as relações e confrontações que os grupos 

mantém entre si, assim como os tipos de leis, normas, valôres 

e instituições que regem esta sociedade. O Estado tem o papel 

de manter em equilíbrio o sistema social e para tal, é preciso 

ter conhecimentos dos grupos, dos vetores de forças, da 

sociedade em geral. No Capítulo 1 - A Violência no Brasil há 

uma preocupação em demostrar na descrição das principais 

formas de violência encontradas no Brasil, a sociedade 

brasileira, para que se possa entender e analisar não só o 

Sistema Penitenciário e, especificamente, o grupo criminoso, 

mais também, como este está inserido no contexto social e que 

tipos de pressões sofrem no seu dia a dia. 

d) Oireito(32) 

O Direito é o estudo das leis que regem as relações dos homens 

em sociedade. Todo país tem um código de leis, uma 

(31) Martin, Roderick Sociologia do Poder, Zahar, RJ, 
1978 e 
Poulantzas, Nicos - Op. Cito , p. 60-90. 

(32) Rea1e, Miguel - Lições Preliminares de Direito, 1967 e 
MEC - Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo, p. 164. 
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Constituiçâo, que deve ser respeitada e cumprida por todos os 
cidadãos. Para se elaborar uma política é necessário verificar 

se está dentro das leis, se não vai ferir os artigos 

constitucionais. O Estado que executa uma política 

inconstitucional acaba corroborando para o seu total 

assim como facilita e até permite com que os descrédito, 

indivíduos nâo 

uma situação 

cumpram mais as leis, instaurando, portanto. 

um tanto quanto caótica, onde a lei perde o seu 

real valor, ou pior, torna-se relativa. A lei passa a existir 

para uns e a inexistir para outros, a lei serve em 

determinados momentos e deixa de servir em outros. A lei deixa 

de ser um instrumento de regularização das relações sociais e 

passa a ser urna ferramenta para discriminar segmentos sociais 

ou para advogar a favor de interesses particulares. O Estado. 

além de verificar se as ·políticas executadas não estão ferindo 

a Constituição, deve estar atento para propor qualquer tipo de 

mudança nas leis, caso estas virem a se tornarem obsoletas 

frente a evolução da sociedade. Como a questão central desta 

tese é o Sistema Penitenciário. no Capítulo 111 - Violência e 

Estado, além de descrever a Política de Segurança Pública 

Brasileira, achou-se necessário analisar o Código Penal, pois 

qualquer proposta de mudança deste sistema, deve estar 

coerente, dentro dos propósitos das leis penais que regem o 

país. 

e) Hist6ria (33) 

A História, que é o estudo dos acontecimentos passados, pode 

(33) Burckhardt, Jacob - Reflexões sôbre a História, Zahar, 
RJ, 1961. 
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ser um exelente indício para prever fatos presentes ou até 

mesmo futuros. Os fatos sociais não ocorrem por mero acaso. 

mas sim. por uma série de acontecimentos e ações 

cronologicamente dispostos. O Estado através da história. pode 

estimar de forma apropriada as suas políticas. para que não 

venham a cair em erros dantes cometidos. assim como pode 

detectar as áreas prioritárias. que necessitam de uma ação 

governamental mais enérgica. No caso específico desta tese. a 

história demonstra a evolução da violência no país. como 

também. apresenta as deficiências sociais. econômicas. 

políticas e culturais que fomentam o crime. No Capítulo 111 -

Violência e Estado. se faz questão de demonstrar que a 

violência sempre se fez presente no cenário brasileiro e que 

esta cresce em demasia frente as deficiências sócio

econômicas. assim como diante da crise moral que o país vem 

sofrendo nos últimos tempos. Na Introdução do presente 

capítulo. também elabora-se a retrospectiva histórica' do 

Sistema Penitenciário. com o intento de ·demonstrar a evolução 

desse frente ao desenvolvimento e a modernização da sociedade. 

f) Estatística 

A Estatística. 

concernente a 

Governo pode 

facilitando e 

deficitárias 

fornece uma série de elementos númericos 

um fato social. Através da Estatística. o 

obter uma visão ampla de todo o sistema social. 

direcionando as suas ações para as áreas mais 

ou conflituosas. que necessitam de sua 

intervenção de forma a obter maiores condições para manter em 

equilíbrio as relações sociais e o controle das relações 

políticas. No Brasil. a prática da estatística ainda sofre uma 

série de deficiências que por conseguinte afetam a coleta de 

dados. bem como a análise final dos dados. O Relatório de 

Avaliação Preliminar dos Inquéritos da Area de Justiça. 
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realizado pelo IBGE, em 1985 (34), demonstra que não se pode 
conceber corretamente um sistema de informações sôbre a 

criminalidade no Brasil, porque não existe uma estatística 

referente as ocorrências policiais em cada Estado. Mesmo com 

essa deficiência, no capítulo posterior, apresentar-se-á 

algumas estatísticas concernente a criminalidade no Estado do 

Rio de Janeiro. Os dados estatísticos apresentados, muitas 

vezes, não condizem, não refletem fidedignamente a realidade, 

devido a falta de informações ou por mera manipulação no 

resultado final, para salvaguardar a imagem e os interesses do 

Estado e das Instituições envolvidas diretamente com esse 

processo. (35) 

A elaboração de uma política não é uma tarefa fácil. Os 

tecnocratas devem estar sempre atentos para as diversas 

questões que circundam a problemática que permea uma ação 

política. Deve haver uma preocupação inicial com a realidade 

do ambiente de implementação, com o impacto, com a possível 

reação e com a legalidade desta política a ser implantada, 

assim como deve haver uma estimativa do número e da força dos 

grupos que a apoiarão. Uma pOlítica mau elaborada, erradamente 

planejada, pode trazer diversos prejuízos econômicos e 

políticos, que afetarão significativamente o poder e a 

credibilidade do Estado. 

Políticas ~ influenciam ~ estrutura organizacional 

~ Sistema Penitenciário 

(34) IBGE - Relatório de Avaliação Preliminar dos Inquéritos 
da Area de Justiça, 1985, p. 115. 

(35) Boschi, Renato Raul - Violência e Cidade, Zahar, RJ, 
1982, p. 97-8. 

8 •• UOTECA 
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Toda política. desde a mais simples. afeta consubstancialmente 
a vida do ser humano que vive em sociedade. Qualquer ação que 

tem o objetivo de regular as relações sociais. acaba 

carregando no seu bojo urna série de modificações que afetam o 

cenário social. influenciando. portanto. direta e 

indiretamente o dia a dia do ser humano. bem corno o 

funcionamento das organizações. 

Diversas são as pOlíticas que influenciam a estrutura 

organizacional do Sistema Penitenciário. Neste trabalho. deve

se prender apenas as três mais importantes. que exercem 

ascendência significativa ao Sistema Penitenciário. que são: 

Política de Segurança Pública. Política Econômica e Política 

Social. 

a) Política ~ Segurança PÚblica (36) 

A Política de Segurança Pública. que já foi amplamente 

descrita no capítulo anterior - Violência e Estado. exerce urna 

influência direta ao. Sistema Penitenciário. porque este acaba 

sendo um dos orgãos da estrutura de implementação desta 

política. A sua idéia central é tentar coibir o crime através 

de ações preventivas e repressivas. assim corno primar pelo 

aperfeiçoamento e a modernização do Sistema Judicial como um 

todo. Sem dúvida. essas ações vão afetar o Sistema 

Penitenciário globalmente. desde o seu objetivo. até as suas 

práticas corriqueiras do dia a dia. O Sistema Penitenciário 

(36) I PND da Nova República e 
Gurgel. José Alfredo Amaral - Segurança e Democracia 
Liv. José Olympio Editora. RJ. 1975. p. 130-137. 
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terá que reestruturar-se para poder acompanhar as diretrizes 

emanadas por esta política. Na prática, muitas vezes, a 

maioria das ações propostas por esta pOlítica não são 

implantadas de fato, permanecendo apenas no papel, no 

documento oficial, fazendo, portanto, com que não ocorra 

mudanças significativas na estrutura e na filosofia do Sistema 

Penitenciário, principalmente no que tange a modernização 

operacional. A não implantação de uma Política de Segurança 

Pública, a obsolescência do Sistema Jurídico, bem como o uso 

abusivo de ações repressivas trarão uma influência negativa 

para o Sistema Penitenciário, pois estas medidas estam 

alimentando o crime e não o combatendo. 

b) Política EconÔmica (37) 

A Política Econômica atinge diretamente o Sistema 

Penitenciário na questão financeira. Sabe-se. que o custo para 

manter uma Penitenciária funcionando é alto, e que esta 

precisa ser totalmente financiada pelo Estado, porque é 

improdutiva, não gera dividendo próprio. (38) As medidas 

econômicas implantadas pelo Governo, na maioria das vezes, 

afetam consideravelmente o funcionamento estrutural da 

Penitenciária, principalmente, quando existe imbuido nessas 

ações, disposições que reduzem as verbas das Instituições 

Públicas. O Sistema Penitenciário para adaptar-se a essa nova 

realidade, terá que modificar ou reestruturar· toda a sua 

dinâmica interna, de forma a obter os mesmos resultados com 

custos mais baixos. A Política EconÔmica, também, pode vir a 

(37) Abranches, Sérgio Henriq~e Os Despossuídos 
crescimento e pObreza no paIS do milagre, Jorge Zahar 
Editor, RJ, 1985 e 
Boschi, Renato Raul - Op. Cit., p. 23-39. 

(38) IBGE - Op. Cito , p. 60-1 e 142. 
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atingir o Sistema Penitenciário de forma indireta. porque. 

muitas vezes. as suas ações corroboram e instauram uma má 

distribuiçâo de renda. bem como fazem com que uma parte 

significativa da população fique reduzida a total miséria. só 

tendo como alternativa para sobreviver. o crime e a 

mendicância. Na sociedade capitalista a acumulação do capital 

faz com que uma parte da pOPulaçâo operária torne-se 

inevitavelmente supérflua. As pessoas que são eliminadas do 

processo produtivo acabam sendo marginalizadas e condenadas a 

fome. Esse desemprego. muitas vezes. é visto de forma salutar 

à econômia. pois constitui uma reserva de mão de obra para a 

expansão industrial. (39) As ações econômicas podem vir a 

contribuir para o aumento da criminalidade. assim como podem 

prejudicar sensivelmente a readaptação do condenado a vida 

social. caso este não encontre alternativas lícitas para 

sobreviver, reincidirá ao crime. 

: ~ 

c) Política Social (40) 

A Política Social vai atingir o Sistema Penitenciário como um 

todo. porque a sua falta ou ineficiência pode vir a contribuir 

para o aumento da criminalidade. bem cómo pode dificultar o 

reigresso do condenado à vida social. Uma sociedade que não se 

define por ações sociais relevantes. tende a estar mais 

propensa a corrupção e a criminalidade. porque as condições de 

vida e as oportunidades sociais são remotas e. portanto. o 

indivíduo. muitas vezes. para sobreviver é preciso trilhar 

pelos caminhos ilícitos. O ser humano para existir. precisa 

(39) Marx. Kal O Capital. Civilização Brasileira. RJ. 
1975. p. 731-739. 

(40) Poulantzas, Nicos - Op. Cito • 1971. p. 60-90; 
Faleiros. Vicente de Paula - Op. Cit .• p. 69-72; 
Boschi. Renato Raul - Op. Cit .• p. 23-39 e 81-86 e 
Coelho. Edmundo Campos - Sõbre sociologia. pobreza e 
crime, Dados NQ 23. 1980. p. 337-383. 
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ter pelo menos uma condição mínima de sobrevivência. assim 

como precisa assistir integralmente as suas necessidades 

básicas. O Sistema Capitalista deixa parte da população fora 

do processo produtivo. sem as condições mínimas de 

sobrevivência e sem o direito de usufluir os bens sociais 

oriundos da educação da saúde e da habitação digna. Este 

segmento da população. pelas condições precárias de vida. 

acaba sendo discriminado. marginalizado do processo social. O 

objetivo básico da Política Social é tentar corrigir as 

distorções sociais criadas pelo Sistema Econômico. de forma a 

oferecer a todos os cidadãos. melhores condições de vida. A 

falta de uma ação social abrangente. que ofereça as mesmas 

oportunidades e eleve o nível de vida da população. contribui 

favoravelmente para a criação de bolsões de miséria. assim 

como corrobora para o crescimento da criminalidade. pois esta 

acaba sendo a única saída. a única forma plausível de 

sobrevivência. O Sistema Penitenciário diante da falta de uma 

Política Social abrangente e eficiênte sofrerá influências 

tanto na sua capacidade estrutural. quanto nos seus objetivos. 

A Penitenciária terá que elaborar uma série de mudanças na sua 

estrutura interna para acompanhar adequadamente a crescente 

demanda de criminosos. assim como terá que traçar medidas ou 

criar uma série de programas. caso venha a optar por ações que 

retificam as distorções criadas pelo sistema político. O 

processo de recuperação será voltado tanto para os fatôres de 

ordem psíquica. quanto para os fatôres sociais. que não foram 

resolvidos e assegurados anteriormente. 

4.2 - Técnico 

O Bloco Técnico é representado por todos os processos. áreas e 

profissionais. que direta e indiretamente podem estar 

relacionados com a questão penitenciária. 

Para facilitar a explanação. divide-se este bloco em quatro 
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áreas distintas: Jurídica, Psíquica, Sanitária e Pedagógica. 

a) Jurídica 

A área Jurídica, formada por juízes, promotores e advogados, é 

responsável pelo cumprimento das leis e pela punição daqueles 

que por ventura venham a infringí-la. O Jurídico julga o 

criminoso, determinando a sua pena, se é de multa ou detenção, 

bem como estipula o tempo que este deverá permanecer no 

carcere. (41) De uma certa forma, esta determinação promulgada 

pelo Jurídico pode vir a afetar, significativamente. a 

dinâmica utilizada pela Penitenciária, porque o preso ao ser 

enviado para o presídio, já carrega consigo o seu tempo de 

permanência, que por muitas vezes, não é condizente com o 

tempo necessário para a sua recuperação, cortando ou atrasando 

o processo de tal forma, que pode o tornar totalmente inviável 

e ineficaz. A Penitenciária não tem autonomia própria para 

conceder ao preso, a sua liberdade. pois para tal, depende de 

uma liminar, de uma autorização do Jurídico. (42) Caso exista 

qualquer problema na área Jurídica. que atrase a concessão da 

liminar, o preso, mesmo já tendo cumprido o tempo determinado 

pela sua pena. terá que permanecer encarcerado. Este tipo de 

problema pode vir a ocasionar uma super ou sub lotação, porque 

não permite que se faça um planejamento adequado do número 

real de vagas. O Jurídico, também pode vir a influenciar 

diretamente o tratamento oferecido ao detento, porque tem a 

função de fazer com que cumpram-se as diretrizes básicas dos 

Direitos Humanos, renegando e punindo os responsáveis pelos 

(41) Código Penal Brasileiro de 1984 no título: Da Aplicação 
da Lei Penal e 
Menandro, Paulo Rogério M. - Op. Cito , p. 81. 

(42) Reale, Miguel - Op. Cito 
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maus tratos ou punições severas. (43) O Jurídico desempenha um 
papel importante na estrutura governamental de combate ao 

crime. qualquer falha ou negligência nesta área. pode trazer 

urna série de repercurções que vão abalar. significativamente. 

a credibilidade do sistema. assim corno vâo permitir com que os 

indivíduos deixem de acreditar na eficiência e na 

obrigatoriedade das leis. 

b) Psíquica 

A área psíquica. representada pelos psiquiatras e psicólogos. 

tem o objetivo inicial de examinar o grau de sanidade mental 

dos detentos. com o intuito de detectar possíveis anomalias 

graves corno a demência e a psicopatia. para posteriormente 

encaminhá-los aos Manicômios Judiciais. onde será oferecido um 

tratamento especifico e adequado. A não elaboração desta 

triagem. pode ocasionar uma série de problemas dentro da 

Penitenciária. pois esta não está preparada. não tem 

profissionais devidamente especializados nesta área e nem 

oferece urna estrutura física e filosófica adequada para lidar 

com estes indivíduos. A área psíquica. também pode ser 

utilizada para diminuir o número de reincidentes. porque 

oferece uma série de técnicas que possibilitam o encontro do 

indivíduo consigo mesmo e com a realidade onde está inserido. 

facilitando e viabilizando o processo de recuperação e de 

readaptação social. 

c) Sanitária 

(43) Código Penal Brasileiro de 1984 • no título: Da Pena. 
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A área sanitária. composta 

nutricionistas e sanitaristas. 

por médicos. odontólogos. 

tem a preocupação básica de 

manter dentro da Penitenciária condições minimas de 

sobrevivência. primando-se pela saúde alimentar e higiênica 

dos detentos. A falta de um controle sanitário. pode vir a 

trazer uma série de danos para a estrutura penitenciária. 

porque a ocorrência de um surto epidêmico. pode afetar tanto 

os detentos como os funcionários ou até mesmo a comunidade 

onde está inserida. 

d) Pedagógica 

A área. pedagógica. formada por pedagogos e educadores. cumpre 

o objetivo de transformação do detento e ajuda no processo de 

readaptação social. oferecendo uma educação 

profissionalizante. para que os detentos ao sair da 

Penitenciária. possam estar aptos a desempenhar uma função que 

possibilite a sua sobrevivência de forma digna e. portanto. 

não tenha que voltar para as antigas atividades ilicitas. O 

grupo pedagógico oferece oportunidade do detento adquirir 

maiores conhecimentos e. posteriormente. conscientizar-se de 

que o crime não é o caminho. o estilo de vida adequado. (44) 

4.3 - Policial 

O Bloco Policial engloba os orgãos e as instituições incubidas 

de fazer respeitar as leis ou regras que regem a sociedade 

(44) Cerqueira. Cel. Carlos Magno Nazareth - Prevenção da 
criminalidade: Educação com Justiça Social é a melhor 
arma. Revista da PMERJ. out/1985. Nº 4. p. 24. 
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para trazer a ordem, a moral e a segurança pública. 

A ação policial afeta diretamente o Sistema Penitenciãrio, 

porque existe uma estreita ligação entre as suas funções. A 

polícia além de combater o crime, assume o papel preventivo 

para evitar atos ilícitos passíveis de ocorrência, bem como tem 

a função de resguardar as Penitenciárias, principalmente em 

caso de fuga ou rebelião. (45) 

As falhas ou deficiências que por ventura possam vir a ocorrer 

na atuação policial, podem ameaçar o Sistema Penitenciário como 

um todo. A Penitenciária depende exclusivamente da força 

policial para se proteger e para dar continuidade a sua 

atuação. É o corpo policial que efetua a prisão do criminoso, 

executa a investigação do crime e o leva mais tarde para a 

Penitenciária, quando este é condenado a cumprir pena de 

detenção. (46) 

A polícia, muitas vezes, por falta de preparo de seu pessoal ou 

por, excesso de autoritarismo, ou por abuso de poder, trata os 

presos de forma violenta e impiedosa, sedimentando um 

sentimento de revolta no carcere. (47) Isto sem dúvida, pode 

vir a dificultar em demasia o trabalho a ser executado na 

Penitenciária. Este preso pode vir a ter um comportamento 

agressivo e difícil e pode estar fechado a todo tipo de ajuda, 

negando e opondo-se a participar de qualquer processo de 

recuperação. 

o envolvimento de alguns policiais com o crime é outro problema 

(45) e (46) Silva, Ten. Cel. Jorge Limitações de 

(47) Menandro, 
Pinheiro, 
práticas 
14. 

competência impedem maior eficiência, 
Revista da PMERJ, out/85, Nº 4, p. 33-39. 

Paulo Rogério M. - Op. Cito , p. 71 e 
Paulo Sérgio - Democracia requer revisão das 

policiais, Revista da PMERJ, out/85, Nº 4, p. 
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sério. porque 

Penitenciária. 

abala. mexe 

como também, 
diretamente com a segurança da 

com a credibilidade do próprio 

sistema. O Sistema Penitenciário passa a não ter mais certeza 

da sua própria segurança. pois a qualquer momento pode estar 

ocorrendo um complô entre guardas e detentos. Paira sôbre a 

Penitenciária um sentimento de ameaça e insegurança. Esta 

insegurança. muitas vezes, acaba sendo transpassada para a 

população, que temorosa, deixa de acreditar na estrutura 

montada pelo Estado para combater o crime e passa a querer 

fazer justiça por conta própria. 

O tratamento discriminatório. que muitas vezes ocorre nas 

operações policiais, pode ser um dos fatores responsáveis pelo 

número elevado 

cultural. o 

de detentos de baixo poder sócio-econômico e 

responsável pela transformação do Sistema 

Penitenciário numa instituição discriminatória. mantenedora da 

desigualdade e da exclusão. Paulo Sérgio Pinheiro afirma que: 

"os crimes que recebem o foco da justiça e 
da ação policial é que são. 
preferencialmente, aqueles praticados pelas 
classes populares. Há uma criminalidade 
incrivelmente mais decisiva. ás vezes com 
impacto emocional menos imediato, praticada 
pelas classes educadas peculato, 
estelionato. desvio de verbas públicas. 
genocídio em consequência de políticas 
errôneas de saúde. alimentação. transportes, 
segurança no trabalho, que não recebem a 
atenção da polícia nem da justiça. Para que 
a ação policial seja eficiente e competente. 
é essencial que a corporação tenha essa 
visão de conjunto. Repito: isso não 
significa que a criminalidade "pé-de
-chinelo" não deva ser perseguida. Nada 
disso. Mas não devemos conceder a essa 
criminalidade o "privilégio" da 
exclusividade." (48) 

(48) Pinheiro. Paulo Sérgio - Op. Cito , p. 13. 
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4.4 - Criminoso 

o Bloco criminoso, constituido principalmente por quadrilhas, é 

uma constante ameaça para o Sistema Penitenciário, porque, 

muitas vezes, infiltra dentro do estabelecimento penal as suas 

determinações, aliciando grupos de detentos a assumirem uma 

posição contrária as normas da Instituição, estimulando os 

presos a se rebelarem contra o sistema ou até mesmo facilitando 

as fugas. 

Fica difícil para a Penitenciária controlar ou até mesmo 

detectar esta operação, este contágio criminoso dentro do 

estabelecimento penal. Os planos e as determinações criminosas, 

na maioria das vezes, são passadas pelos visitante~ ou na pior 

das hipóteses, por guardas que estão intimamente ligados a 

estas quadrilhas. 

Muitos presos tornam-se adeptos, subalternos a estas 

conspirações para obter segurança, tranquilidade e algumas 

regalias dentro do presídio. Este contágio instaura a formação 

de uma quadrilha, de um bando dentro do próprio presídio, que 

controla através da força e do medo todos os outros detentos. 

Caso algum preso não concorde em seguir as diretrizes emanadas 

por este grupo pode vir a ser perseguido, espancado ou até 

mesmo morto. 

O bloco criminoso afeta também, a dinâmica operacional da 

Penitenciária, porque fica difícil ou até mesmo impossível 

executar um trabalho de recuperação com presos que ainda mantém 

intercambio com o submundo do crime, com presos que renegam as 

normas da penitenciária, com presos que vivem ameaçados e 

amedrontados. 

4.5 - Familiar 



21 1 . 

o Bloco Familiar exerce uma forte pressão sôbre o Sistema 

Penitenciário. A família, na maioria das vezes, acaba tornando

se num fiscal, num controlador permanente do tipo de tratamento 

que é oferecido ao detento. Caso detecte alguma irregularidade 

ou alguma forma de violência física, tende a denunciar o fato a 

imprensa, denegrindo a imagem da Penitenciária. 

A Penitenciária tem que estruturar-se de forma a impedir que 

exista dentro de seu estabelecimento pontos que possam denegrir 

a sua imagem perante a sociedade. A falta de credibilidade pode 

ser um indicativo, a médio e longo prazo, da falência moral da 

Instituição. 

A família exerce um papel importantíssimo no processo de 

recuperação. (49) O apoio da família neste processo, pode vir a 

facilitar, bem como adiantar o tratamento, porque o preso sente 

que não está sozinho, que tem o apoio das pessoas mais próximas 

e que existe no mundo alguém que se importa e que precisa dele. 

Agora, quando a família abandona o detento ou aparece para 

criticá-lo, culpá-lo ou para despejar uma série de problemas, 

tende a ser um entrave no processo, porque o preso pode ficar 

revoltado com tudo e com todos, negando qualquer tratamento de 

recuperação. Isto não é uma regra fixa, muitos presos mesmo com 

todo o apoio da família, negam a participar de qualquer 

processo de recuperação e outros que são abandonados, que não 

tem qualquer tipo de apoio, conseguem se recuperar. (50) 

A família, também, pode assumir um papel extremamente negativo 

(49) Tubenchlak, James Crítica ao novo Código Penal -
Revista da PMERJ, out/85, Nº 4, p.29. 

(50) baseado em tratamento psicoterapêutico em drogados e 
alcoólatras. Apontamento das disciplinas Psicologia 
Geral e Psicopatologia ministrada no Curso de 
Psicolo~iA da PUC no período de 1980 a 1~~4. . 
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e ameaçador para o Sistema Penitenciário. principalmente. 
quando alguns membros exercem a função de "pombo correio" de 

grupos ou quadrilhas criminosas. Além de atrapalharem o 

processo de recuperação. trazem vários problemas que afetarão o 

funcionamento interno da Penitenciária. 

o Sistema Penitenciário é extremamente cruel para a família do 

prisioneiro. porque em alguns casos. detem o único membro 

econômicamente responsável por ela. deixando-a numa situação de 

extrema miséria. Esta. sem dúvida. é uma das falhas do Sistema 

Jurídico. onde pune-se o criminoso. bem como a sua família. 

4.6 - Grupos ~ Pressão 

Este Bloco é representado pelos grupos de pressão. controle e 

fiscalização como a Igreja. os defensores dos Direitos Humanos 

e os Humanistas. que precionam o Sistema Penitenciário com o 

intuito de se obter melhores condições de tratamento. bem como 

fazer respeitar todos os direitos dos detentos. 

A Penitenciária sofre uma· série de interferências no seu 

funcionamento desses grupos. Eles fiscalizam as condições de 

vida oferecidas aos detentos. bem como primam por um processo 

de recuperação não traumático e nem violento. 

Estes grupos lutam pela integridade física e psíquica do 

detento. denunciando as autoridades competentes qualquer tipo 

de ação que venha violentar ou compromete-la. 

4.7 - População Em Geral 

o Bloco da população em geral. exerce uma grande influência 

sôbre o Sistema Penitenciário. porque a opinião pública pode 

vir a ter força para movimentar a classe pOlítica do país a seu 
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favor. alterando ou até mesmo criando normas que mude toda a 
filosofia utilizada no combate ao crime. 

5- InstituiçÕes Totais 

Antes de entrar propriamente dito nas relações internas do 

Sistema Penitenciário. se fará urna breve apresentação da teoria 

das Instituições Totais. porque acredita-se que esta é a única 

abordagem que oferece subsídios para elaborar uma descrição 

aprofundada das relações internas e externas do Sistema 

Penitenciário. 

As InstituiçÕes Totais são aquelas organizações que 

cosmopolitam toda a vida de seus integrantes. bem corno 

bloqueiam o contato social destes com o mundo externo. Todos os 

aspectos da vida dos indivíduos como lazer. o trabalho e o 

descanso são conduzidos dentro desses estabelecimentos. sob uma 

única autoridade. 

"Uma Instituição Total pode ser definida corno 
um local de residência e trabalho onde um 
grande número de indivíduos com situação 
semelhante. separados da sociedade mais ampla 
por considerável períOdo de tempo. levam uma 
vida fechada e formalmente administrada."(51) 

Na sociedade pode-se enumerar as Instituições Totais em cinco 
grupos: (52) 

(51) Goffman. Ervin - Manicomios. Prisões e Conventos. Ed. 
Perspectiva. 2º ed •• SP. 1987. p. 11. 

(52) Goffman. Ervin - Op. Cito • p. 16-7. 
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l Q grupo: Instituições criadas para cuidar de pessoas 

incapazes e inofensivas como os asilos, 

orfanatos e casas para cegos. 

2Q grupo: Instituições formadas para zelar por pessoas 

incapazes que são uma ameaça de forma não 

intencional à comunidade como os sanatórios 

para tuberculose, hospitais para doentes 

mentais e leprosários. 

3º grupo: Instituições criadas com a intenção de elaborar 

de modo mais apropriado algumas tarefas de 

trabalho, que se justificam apenas através de 

4º grupo: 

tais fundamentos 

quartéis, navios, 

trabalho. 

instrumentais como os 

escolas internas e campo de 

Instituições destinadas a servir de refúgio do 

mundo, embora na maioria das vezes, sirvam como 

locais de instrução para os religiosos e 

abades, como os monsteiros e conventos. 

5º grupo: Instituições criadas para proteger a comunidade 

dos perigos intencionais como a cadeia, 

penitenciária e campo de prisioneiros de 

guerra. 

Nas Instituições Totais existem dois grupos distintos de 

classes: os internos e o staff. Os internos são os que vivem 

dentro das Instituições e suas relações com o mundo externo são 

altamente restritas. Já o staff é formado pelo quadro de 

funcionários que supervisionam os internos e mantém um contato 

diário com o mundo externo. O número de internos geralmente é 

bem maior que o número dos supervisores. Isto ocorre, porque as 

atividades dos internos sempre são feitas em blocos e em tempo 

determinado, logo não é necessário uma quantidade grande de 



funcionários para supervisionar estas atividades. 

"A Instituição Total é um hibrido social. 
parcialmente comunidade residencial. 
parcialmente organização formal; ai reside 
seu especial interesse sociológico ( ... ) Em 
nossa sociedade. são as estufas para mudar 
pessoas. cada urna é um experimento natural 
sôbre o que se pode fazer ao eu." (53) 

6 - RelaçÕes Internas ºº Sistema Penitenciário 

215. 

As relações internas do Sistema Penitenciário pode ser 

analisada através de dois prismas: (54) 

Detento x Staff 

Detento x Detento 

6.1 - Detento ~ Staff 

Os detentos são conduzidos para as Penitenciárias de forma 

involuntária. Isto de um certo modo. instaura urna resistência 

no carcere a aceitar pacificamente as normas da Instituição e 

as ordens do staff. 

O criminoso ao entrar na Penitenciária é despojado de seus 

valôres materiais. sociais e psquicos. bem corno tudo aquilo que 

possa reforçar estes. Todos os internos aparentemente passam a 

ser tratados iguais. rompendo por completo com as suas posiçÕes 

e hábitos adquiridos no mundo externo. Eles passam a adquirir 

os valôres da Instituição. Na verdade. existe urna mortificação 

(53) Goffman. Ervin - Op. Cito 
(54) Goffman. Ervin - Op. Cito 

p. 22. 
p. 23. 
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do eu, onde o detento perde o seu referencial externo, os 
papéis que desempenhavam na sociedade e passa a assumir uma 

posição que por muitas vezes, vem ser totalmente contrária ao 

seu pensamento de vida. (55) 

A relação entre o staff e os detentos é bem conflitante e é 

orientada pelo 

direito todas 

sistema de recompensa. Se o interno cumprir 

as suas obrigações sem trazer qualquer problema 

para a Instituição e para os guardas, é recompensado com algum 

tipo de regalia, mas se o detento não cumprir com as suas 

obrigações, for rebelde para com o staff e trouxer problemas 

para a Instituição, é severamente castigado. Este tipo de 

relação instaura revolta e insatisfação, porque é calcado na 

ameaça e nQ medo e não na conscientização das normas e das 

regras .. O detento obedece as normas da Instituição, não por 

achar que estão certas, mas sim, por medo de ser castigado. Na 

verdade, não há a internalização por parte dos carceres, das 

normas que tentam o recuperar e sim, uma ação momentânea de 

aceitá-las para evitar maiores sofrimentos. 

O staff, na maioria das vezes, sente-se superior aos detentos, 

tratando-os de forma severa, humilhante, sem qualquer tipo de 

consideração. Este tipo de tratamento dificulta a relação do 

staff com os detentos. (56) 

O detento não tem o direito de participar ou questionar 

qualquer decisão ou norma estabelecida, estas vem sempre de 

cima para baixo, e devem ser cumpridas sem qualquer objeção. 

(55) Goffman, Ervin - Op. Cito 

(56) Goffman, Ervin - Op. Cito 

p. 23-31. 

p. 19. 
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As condições precárias oferecidas, a sujeira, a falta de 
privacidade e conforto, a alimentação ruim, os maus tratos são 

características das Instituições Totais, que acabam sendo 

indicadores que fomentam a relação conflituosa entre o detento 

e o staft. 

A rebelião e as tentativas de fugas, são formas pela qual os 

presos conseguem demonstrar as suas insatisfações com o Sistema 

Penitenciário, bem como é a explosão do conflito entre os dois 

grupos. 

6.2 - Detento ~ Detento 

A relação entre os presos, é dada através do poder, permanece a 

lei do mais fortes, que refere-se tanto a força física, quanto 

a intelectual. (57) 

Os grupos que detém o poder, através da ameaça, comandam todo 

ou parte do presídio. A relação entre os presos, também é 

constituída através do medo e é baseada no sistema de 

recompensa. O preso que faz tudo que o grupo quer, será 

beneficiado, obtendo em troca segurança e facilidades dentro da 

penitenciária, mas se o preso não quizer obedecer, poderá ser 

espancado, perseguido ou até mesmo morto. 

Entre os presos não existe a solidariedade, a qualquer momento 

um detento pode entregar o outro aos guardas carcerários ou ao 

(57) Jornal O Globo Secretário de Justiça denuncia 
infiltração do crime organizado no poder político e 
econômico, 24/02/91, Grande Rio, p. 26. 
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grupo que exerce o poder dentro do presídio. (58) As relações 

entre os presos, também é reforçada pelo interesse, pois o 

individualismo e o egoísmo são comportamentos incentivados 

dentro do Sistema Penitenciário. (59) 

Os presos mais fracos acabam tornando-se lacaios ou até mesmo 

fêmeas dos outros mais fortes. O homossexualismo é comum dentro 

da Penitenciária, só que é combatido pelo staff. (60) Sem 

dúvida, a relação entre os presos, também é bastante 

conflitante. 

7 - Clonclusão 

A partir da análise sistêmica da Penitenciária, pode-se notar, 

que trata-se de uma Instituição extremamente complexa que sofre 

diversas influências que refletem diretamente no seu 

funcionamento e na sua estrutura. 

O Sistema Penitenciário não tem muita autonomia, é extremamente 

dependente da estrutura econômica e política do Estado. Muitos 

dos seus problemas, estão fora da própria Instituição, porque 

esta faz parte de um Sistema Maior da estrutura governamental. 

A Penitenciária por tratar-se de uma Instituição que lida 

exclusivamente com o ser humano e, especificamente, com o 

comportamento humano, sofre influências de várias áreas do 

conhecimento. Para tentar entender, bem como para elaborar 

(58) Thompson, A. F. G. , Op. Cito . p. 86. 

(59) Accattatis, V. - El Sistema Carcelario Italiano, Siglo 
Veintiuno, México, 1977, p. 226-228. 

(60) Goffman, Ervin - Op. Cito , p. 65-6. 
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qualquer estudo sôbre essa temática é necessário aprofundar-se 
em outros campos como a Filosofia, a Psicologia, a Política, a 

Econômia, a Sociologia, o Direito, a História e a Estatística, 

porque oferecem uma base maior para visualizar a problemática e 

a evolução do crime, assim como permite ter visão dos motivos, 

das causas que levam o ser humano a cometer um crime. 

Apesar do Sistema Penitenciário não ser o único responsável 

pelo combate ao crime, bem como não ter, muitas vezes, a 

autonomia para decidir sôbre as normas e diretrizes que 

estabelecem as ações dentro do seu estabelecimento, é quem 

sofre as críticas e pressões oriundas da população, dos 

familiares dos detentos e dos grupos de pressão. 

A Penitenciária, muitas vezes, não tem autonomia nem para 

traçar 

traçado 

o seu próprio 

pela política 

objetivo. Este na maioria das vezes, é 

governamental de combate ao crime, 

restando para a Penitenciária o cumprimento desse objetivo e a 

execução de duas metas informais: impedir a fuga e manter a 

disciplina dentro do presídio. O objetivo traçado pela 

política, muitas vezes, é totalmente inviável de ser 

concretizado, porque o Sistema Penitenciário não está preparado 

técnica e estruturalmente para colocá-lo em prática. Por essa 

razão, é que impedir a fuga e manter a ordem acabam 

transformando-se nos objetivos principais da Instituição. 

A Penitenciária não tem poder para liberar ou determinar o 

tempo de pena do detento, submetendo-se à disposição das 

determinações do setor jurídico. Isto sem dúvida, dificulta a 

elaboração de qualquer programa de recuperação. 

O Sistema Penitenciário é uma estrutura extremamente dependente 

do Estado, sem qualquer tipo de autonomia. Todas as suas ações 

passam inevitavelmente pelo campo político. 

Além das influências políticas, o Sistema Penitenciário sofre 



220. 

uma constante ameaça dos grupos criminosos, que tentam 

infiltrar-se dentro do estabelecimento penal com o intuito de 

exercer o controle dos presos e da própria Instituição. 

A relação dos detentos com o staff, por sua vez, é extremamente 

conflituosa. Existe uma rivalidade e uma hostilidade grande 

entre esses dois grupos. Isto, de certa forma, vem facilitar a 

infiltração criminosa dentro da Penitenciária, bem como 

dificulta qualquer processo de recuperação, e transforma o 

Sistema num verdadeiro "barril de polvora '·, que pode explodir a 

qualquer momento. 

A análise sistêmica, permite visualizar de modo abrangente o 

funcionamento e a estrutura complexa do Sistema Penitenciário, 

demonstrando que este é um subsistema de uma estrutura 

maior que é o Estado e, portanto, vai sofrer todas as 

influências e articulações pOlíticas que ocorrem na sociedade, 

e será um reflexo, um segmento da administração governamental. 

I 
I 

l 
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CAPITULO Y. 

SISTEMA PEN I TENe I AR 10 D.Q ESTADO 

..DQ RIO.Q.E JANEIRO: depoimentos 

sObre sua prática. 

Este capítulo apresentará um enfoque prático 
das Penitenciárias do Estado do Rio de 
Janeiro. baseado no Censo Penitenciário de 
1989. bem como através de reportagens em 
revistas e jornais. O objetivo deste 
capítulo é tentar demonstrar como funciona 
na prática a estrutura penitenciária. 

1- Características ºº Estado dQ ~ ~ Janeiro 

Antes de descrever o Sistema Penitenciário de forma prática é 

interessante apontar algumas características do Estado do Rio 

de Janeiro. com o intuito de demonstrar a realidade geográfica 

e estrutural da sociedade que permeia o alvo em questão. 

o Estado do Rio de Janeiro está localizado numa superfíCie 

aproKimada de 44.268 Km 2 e apresenta. segundo os dados do 

Censo de 1980. aspectos relevantes como: (1) 

(1) 

-o Estado tem quase 11.3 milhões de habitantes e é o 

Todos os dados que segqem-se abaixo. foram retirados do 
Censo de 1980. elaborado pela FIBGE. 
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terceiro maior contingente populacional do país. 

abrigando 9.5% da população nacional e 21.8% do total da 

Região Sudeste; 

-o seu território é o mais densamente povoado do país. 

com uma densidade de 261 habitantes/km2 ; 

-a distribuição espacial da sua população revela forte 

concentração na Região Metropolitana do Grande Rio. onde 

se localizam cerca de 80% da pOPulação e a densidade 

atinge o valor de 1.395 habitantes/Km2 ; 

-o crescimento populacional do Estado decorre. 

fundamentalmente. da expansão do processo de 

urbanização. já que mais de 90% de seus habitantes vivem 

em cidades ou vilas; 

-a sua população apresenta uma taxa baixa de natalidade. 

o que resulta o fato de a pirâmide etária estadual 

mostrar-se truncada na base; 

-o fluxo migratório. oriundo de outros estados. e a 

mobilidade interna da população. devido principalemnte à 

atração da Região do Grande Rio. denotam ponderável 

expressividade. onde cerca de 40% do contingente 

populacional presente no Estado. residem fora de seu 

município de nascimento; 

-a pOPulação rural soma menos de 10% do total estadual. 

mostrando-se 

além de que 

progressivo 

parte da 

o movimento de êxodo rural. 

mão de obra ocupada no campo. 

também. mora em núcleos urbanos; 

-a população economicamente ativa representa 49.5%. 

restando 50.5% para a população não economicamente 

ativa. Do total da população economicamente ativa. 67.3% 
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são homens e 32,7% mulheres; 

-o setor terciário da econômia é o mais forte, com um 

contingente de 65%, seguindo-se do setor secundário com 

30,4% e, finalmente, o setor primário com apenas 4,6%; 

-no que refere-se a alfabetização, 89,1% da população em 

idade superior a cinco anos, e destes, 83,3% são 

alfabetizados; 

-o Estado do Rio de Janeiro, em 1980, alcançou uma renda 

"per capita" de Cr$ 120,6 mil/ habitante. (2) 

2 - Ocorrências Policiais ~ Estado ~ RiQ ºª Janeiro 

Quanto ao tema violência, demonstra-se quadros estatísticos 

que apontam o número de ocorrências em todo o Estado do Rio de 

Janeiro. 

2.1 - Grupos ~ Ocorrências 

As ocorrências sôbre violência registradas são divididas em 

quatro grupos os quais se subdividem nos seus respectivos 

tipos. São eles: (3) 

(2) O salário mínimo em 1980 era de Cr$ 2.480.00 
Conjuntura Econômica de 1980, p. 11. 

(3) Polícia Militar do Estado do RJ - Relatório Plurianual 
de Dados Ocorrenciais da PMERJ - Período 1980-84, p. 
XII, XIII e XIV. 

I 



12 grupo: Ocorrências não criminosas 

Tipos: Auxilio ao Policial Militar 

Auxilio ao CBERJ e ao DER/RJ 

Auxilio a Justiça 

Auxilio ao Público 

Condução de alienado mental 

Não Classificada 

Elementos suspeitos 

Ocorrências encerradas no local 

Suicídio e tentativa de suicídio 

Encontro de cadáver 

Encaminhamento de menor infrator 

Apreensão de animal 

Endereço não localizado 

Nada constatado 

Fuga de preso 

Ocorrência com militar 

Ocorrência com policial militar 

Terrorismo 

Tumulto 

2º grupo: Ocorrências criminosas 

subgrupo 1: Contra a Pessoa 

Tipos: Homicídio 

Tentativa de homicídio 

Lesões corporais 

Maus tratos 

Rixa 

Sequestro e cárcere privado 
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Violação de domicílio e correspondência 

Aborto 

Omissão de socorro 

Calúnia. difamação e injúria 

Ameaça 



subgrupo 2: Contra o Patrimônio 
Tipos: Furto e roubo 

Auto furtado e roubado 

Extorção 

Danos. estelionato e fraudes 

Apropriação indébita e usurpação 

Receptação 

subgrupo 3: Contra os Costumes 

Tipos: Estupro e atentado ao pudor 

Sedução. rapto e lenocínio 

Corrupção de menores 

Prostituição e rufianismo 

Tráfico de mulheres 

Ultraje público ao pudor 

subgrupo 4: Contra a Administração Pública 

Tipos: Corrupção e usurpação 

Resistência. desacato e desobediência 

Contrabando 

Peculato 

subgrupo 5: Contra a Incolumidade Pública 

Tipos: Sonegação de água 

Incêndio 

Tóxico (posse e uso) 

Inundação 

Contra o sentimento religioso e a fámilia 

Contra a organização do trabalho 

Contra a propriedade material 

Contra a paz pública 

Falsidade documental e ideológica 

Contra a econômia popular 

225~ 

I 

r 

I 
t 



Subgrupo 6: Contra a Fé Pública 
Tipos: Falsidade documental 

3 Q grupo: Ocorrências de Trânsito 

Tipos: Auto abandonado 

Auto recuperado 
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Acidente de trânsito com e sem vítima 

Atropelamento 

Apreensão ou retenção de veículos 

Direção perigosa 

Falta de habilitação 

4 2 grupo: Ocorrências de Contravenção 

Tipos: Porte ilegal de armas 

Vias de fato 

Disparo de arma de fogo 

Pertubação do trabalho ou sossego 

Corrida de cavalo 

Carteado e jogo de bicho 

Vadiagem e embriaguez 

Falta de habilitação para 

Fabricar armas e munições 

dirigir 

Fabricar instrumento para furto 

Conduta inconveniente e mendicância 

Referente a fé pública 

Referente a Administração Pública 

Referente a organização do trabalho 

2.2 - Regiões QQ Estado QQ Rio ~ Janeiro 

Na elaboração do quadro de ocorrências. o Estado do Rio de 

Janeiro é dividido em dez regiões e uma unidade especial que 

I 
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atua em todo o Estado (4) 

Rio-Centro-Sul - Bairros da Zona Sul mais Santa Tereza. Cidade 

Nova. Centro. Catumbi. Rio Comprido (parte) e 

Estácio. 

Baixada Duque de 

Nilópolis. 

Caxias. Magé. Petrópolis. Nova Iguaçú. 

São João de Mereti. São Mateus. Coelho 

da Rocha. Paracambi. Itaguaí e Mangaratiba. 

Rio-Central - Todos os Santos. Meier. Rocha. Riachuelo. 

Sampaio. Maria da Graça. Jacaré. Engenho Novo. 

Cachambi. Del Castilho. Inhauma (parte). Triagem. 

Jacarezinho. Engenho de Dentro. Encantado. 

Quintino Bocaiuva. Cascadura. Cavalcanti. 

Abolição. Pilares. Terra Nova. São Francisco 

Xavier. Lins de Vasconcelos. Piedade. Âgua Santa. 

Rio Comprido (parte). Tijuca. Maracanã. Alto da 

Boavista. Vila Isabel. Andaraí. Grajaú. Vicente 

de Carvalho (parte). Vaz Lobo. Irajá (parte). 

Turiaçu. 

Honório 

Oswaldo 

Acarí. 

Guadalupe 

Rocha Miranda. Colégio. Coelho Neto. 

Gurgel. Engenheiro Leal. Madureira. 

Cruz. Bento Ribeiro. Marechal Hermes. 

Barros Filho. Costa Barros. Pavuna. 

(parte). Deodoro (parte). Vila 

Valqueire. Praça Seca. Campinho. Vigário Geral. 

Parada de Lucas. Tomás Coelho e Jardim América. 

Rio-Leopoldina - Santo Cristo. Gamboa. Cajú. Mangueira. São 

(4) Polícia Militar do Estado do RJ - Op. Cito • p. IX. X e 
XI. 
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Cristovão, Benfica, Triagem, Saúde, Penha, 

Olaria, Brás de Pina. Cordovil. Vila da 

Penha. Vila Kosmos. Ramos. Vista Alegre. 

Vicente de Carvalho (parte). Irajá (parte). 

Inhauma (parte). Ilha do Governador. Cidade 

Universitária. Paquetá, 

Bonsucesso e Manguinhos. 

Rio-Rural - Senador Camará. Bangú. Padre 

Santíssimo. Vila Militar. 

Guadalupe (parte). Ricardo 

Higienópolis, 

Miguel. Realengo. 

Deodoro (parte). 

de Albuquerque, 

Magalhães Bastos. Anchieta, Jacarepaguá. Barra da 

Tijuca. Recreio dos Banderantes, Vasconcelos. Campo 

Grande. Benjamim Dumont. Inhoaíba. Cosmos. 

Paciência. Santa Cruz. Sepetiba. Pedra de Guaratiba 

e Barra de Guaratiba. 

Niterói - Municípios de Niterói e Maricá. 

São Gonçalo. Itaboraí e Baixada Litorânea São Gonçalo. 

Itaboraí. Silva Jardim, Rio Bonito. Casimiro de 

Abreu e Região dos Lagos. 

Serrana - Duas Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do 

Alto. Trajano de Morais. Carmo. Teresópolis, Nova 

Friburgo. Bom Jardim. Cantagalo. Cordeiro e Sumidoro. 

Norte Fluminense - Macaé. Conceição de Macabú. Santo Antonio de 

Pádua. Miracema. Italva, Natividade, 

Cambuci. Itaperuna. Porciúncula. Lage de 

Muriaé e Bom Jesus de Itabapoana. 

Litoral Sul e Industrial do Médio Paraiba - Engenheiro Paulo de 

Frontin. Volta Redonda. Mendes. Paraíba do 

Sul. Resende. Rio das Flores. Três Rios, 

Vassouras, Barra Mansa. Barra do Piraí. 

f 

I 



229. 

Miguel Pereira. Rio Claro. Sapucaia. 

Valença. Parati e Angra dos Reis. 

2.3 - Quadro ~ ~ Ocorrências 

2 . 3 • 1 Ocorrências ~ Estado ºº ~ ºª Janeiro segundo ~ 

grupos - 1980-1984 (5) 

-

~ Grupos de 80 81 82 83 84 Ocorrências 

Não criminosas 146.169 189.220 257.541 177.171 239.833 
Criminosas 31.609 35.942 46.214 59.246 69.969 
De Trânsito 90.595 67. 733 67.542 64.222 60.761 
Contravenções 15.429 21.384 48.590 31.535 48.164 

Total 283.802 314.279 419.887 332.174 418.727 

As ocorrências não criminosas apresentam um caráter dominante 

entre os outros grupos. No período de 1980 a 1984. detém um 

percentual médio de participação de 56.7%. 

As ocorrências criminosas vem a ser em 1984 o segundo grupo de 

maior incidência e apresenta um percentual médio de 

participação no período de 1980 a 1984 de 13.6%. 

(5) PMERJ - Op. Cito • p. 1. 
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As ocorrências de trânsito apresentam um continuo decrescimo no 

per iodo de 1980 a 1984. com um percentual médio de participaçâo 

de 20.6". 

As ocorrências de contravenção voltam a crescer em 1984. apesar 

da sensivel queda verificada em 1983. A contravenção apresenta 

no per iodo de 1980 a 1984 um percentual médio de participaçâo 

de 9. 1". 

As ocorrências criminais vem crescendo ano a ano. enquanto que 

as ocorrências não criminosas e de contravenção apresentam uma 

queda no ano de 1983. voltando a crescer em 1984. As 

ocorrências de trânsito decrescem desde 1980. 

o ano de 1982 é que demonstra o maior número de ocorrências. 

Total ~ Ocorrências D2 Estado ~ R12 ºª Janeiro 

segundo B§ Regiões - 1980-1984 (6) 

~ Regiões 80 81 82 83 84 

Rio-Centro-Sul 84.131 88.426 138.459 70.744 116.854 
Baixada 38.537 49.570 56.688 42.618 44.002 
Rio-Central 40.966 43.937 55.016 49.493 72.492 
Rio-Leopoldina 31.571 31.132 56.063 53.814 53.850 
Rio-Rural 24.767 27.530 26.906 36.622 46.115 
Niterói 5.537 9.459 15.469 11. 476 11.290 
S. Gon .• Itab. 
e Bx. Litorânea 8.528 10.853 15.621 14.410 18.617 
Serrana 5.626 5.195 4.833 6.167 6.528 
Norte-Fluminense 8.436 17.946 16.454 18.589 22.542 
Lit. Sul e Ind. 
Méd. Paraíba 5.092 7.377 7.871 6.278 8.890 
Unido Especiais 30.611 22.854 26.507 21.963 17.547 

Total 282.802 314.279 419.887 332.174 418.727 

(6) PMERJ - Op. Cito • p. 5. 
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A região que apresenta o maior número de ocorrências no período 

de 1980 a 1984 é a Rio-Centro-Sul. 

As regiões Rio-Rural. Serrana e Norte Fluminense são as únicas 

que apresentam um crescimento de ano a ano. pois as outras 

demonstram urna queda em 1983 e posteriormente um aumento em 

1984. menos Niterói e Unidades Especiais que continuam a 

decrescer em 1984. 

As regiões que apresentam as maiores taxas de variação entre 84/80 

são: Norte Fluminense - 167.2%. S. Gon .• Itab. e Bx. Litorânea 

- 118.3%. Niterói - 103.9% e Rio-Rural - 86.2%. 

2.4 -Quadro ~ Ocorrências Ni2 Criminosas 

Ocorrências ni2 criminosas ~ Estado Q2 Ri2 ~ Janeiro 

segundo ~ Regiões - 1980-1984 (7) 

~ Regiões 80 81 82 83 84 

Rio-Centro-Sul 39.207 63.368 96.844 44.698 75.684 
Baixada 20.110 28.594 31.614 19.831 19.927 
Rio-Central 23.757 27.154 33.631 29.750 46.330 
Rio-Leopoldina 16.938 15.573 33.963 26.502 34.221 
Rio-Rural 13.346 16.459 14.093 18.712 25.712 
Niterói 2.762 6.048 9.392 6.606 6.276 
S. Gon .• Itab. 
e Bx. Litorânea 3.975 6.012 8.339 7.192 9.497 
Serrana 1.539 2.076 2.007 1.932 2.344 
Norte Fluminense 4.766 9.168 8.584 7.936 7.853 
Lit. Sul e Ind. 
Méd. Paraíba 2.452 3.221 3.419 2.550 3.217 
Unido Especiais 17.317 11. 547 15.655 11. 462 8.772 

Total 146.169 189.220 257.541 177.171 239.833 

(7) PMERJ - Op. Cito • p. 16. 
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A região Rio-Centro-Sul é a que paresenta o maior número de 

ocorrências não criminosas. seguido pela Rio-Central e Rio

-Leopoldina. 

A Região Rio-Rural é a única que no período de 1980 a 1984 

apresenta um crescimento em todos os anos. 

As regiões que apresen tam as maiores taxas de var iação de 84/80 

são: S. Gon .• Itab. e Bx. Litorânea - 138.9%. Niterói - 127.2% 

e Rio-Leopoldina - 102%. 

A Baixada e as unidades especiais apresentam uma taxa de 

variação de 84/80 negativa. respectivamente -0.9% e -49.3%. 

Ocorrências ni2 criminosas n2 Estado ºº Rio ~ Janeiro 

segundo ~ tipos - 1980-1984 (8) 

~ Tipos 80 81 82 83 84 

Condução de 
alienado mental 4.060 3.567 5.542 7.832 10.626 
Detidos par a 
averiguação 47.118 84.744 110.122 31.554 33.525 
Suicídio 180 279 203 412 401 
Tentativa de 
suicídio 99 137 207 325 361 
Encontro cadáver 2.744 2.616 2.925 3.357 4.213 
Auxíl. ao Público 44.509 48.813 68.810 57.950 68.089 
Auxíl. ao PM 16.217 21. 051 27.117 30.297 41. 530 
Auxíl. ao CBERJ 1.021 1.053 1.477 1.642 1.166 
Auxíl. à Justiça 726 1. 514 1.217 1.925 2.434 
Auxíl. ao DER/RJ 916 404 308 232 274 
Encerrada 
no local 16.515 20.252 33.979 34.990 42.072 
Encaminhamento 
de menor 3.623 3.558 5.265 4.845 4.121 
Não Classificada 7.723 1.027 322 1.759 30.961 
Apreensão de 
animal 682 205 47 51 60 

Total 146.169 189.220 257.541 177.171 239.833 

(8) PMERJ - Op. Clt. • p. 17. 
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Os tipos de ocorrências não criminosas de maior frequência no 
Estado do Rio de Janeiro são: Auxilio ao Público, Auxilio ao 

Policial Militar, Ocorrências encerradas no local e Detidos 

para averiguação. 

Os tipos de ocor rências não cr iminosas que apresentam as maiores 

taxas de variação de 84/80 são: Não Classificadas - 300,9%, 

Tentativa de suicidio - 264,6% e Auxilio à Justiça - 219,4%. 

Algumas ocorrências não criminosas são provavelmente 

desencadeadas por ações criminosas, de contravenção e de 

trânsito, como "Auxilio ao Policial", "Encontro de cadâver", 

"Encerrada no local", "Encaminhamento de menor", "Não 

Classificada" e "Detidos para averiguação~. Estas representam 

cerca de 62,5% do total das ocorrências não criminosas. 

O ano de 1982 foi o que apresentou o maior número de 

ocorrências não criminosas. 

2.5 - Quadro ~ Ocorrências Criminosas 

2 • 5 • 1 Ocorrências criminosas ~ Estado ~ ~ ~ Janeiro 

segundo ~ subgrupos - 1980-1984 (9) 

~ Subgrupos 80 81 82 83 84 

C. a Pessoa 14.464 17.589 24.063 29.549 31.990 
C. o Patrimônio 13.996 15.108 16.118 23.419 29.332 
C. os Costumes 419 582 1.580 1.860 2.892 
C. Adm. Pública 393 658 981 988 943 
Entorpecentes 2.337 2.005 3.472 3.430 4.812 

Total 31.609 35.942 46.214 59.246 69.969 

(9) PMERJ - Op. Cito , p. 19. 
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Os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio é que 

apresentam o maior número de ocorrências. representam juntos. 

87.6% do total de ocorrências criminosas em 1984. 

Todos os subgrupos das ocorrências criminais apresentam urna 

taxa de variação de 84/80 acima de 100%. demonstrando que as 

ações criminosas estão crescendo num rítmo acelerado. A maior 

taxa de variação encontrada no período 84/80 é do subgrupo 

contra os costumes - 590.2%. 

Os crimes contra a Administração Pública foram os únicos que 

apresentaram urna pequena queda de 1983 para 1984. 

Ocorrências criminosas contra ~ pessoa ~ Estado ºº 
Rio ºª Janeiro segundo ~ tipos - 1980-1984 (10) 

~ Tipos 80 81 82 83 84 

Homicídios 834 899 818 1.170 1.019 
Tentativa de 
Homicídios 588 731 976 1.566 1.702 
Lesões corporais 10.386 11.521 15.407 19.474 19.298 
Maus tratos 165 296 709 1.497 1.374 
Rixa 1.379 1.889 2.497 2.856 3.245 
Sequestro e 
carcére privado 85 110 141 144 104 
Violação de 
domicílio 1.027 2.143 3.515 2.870 2.922 
OUtros - - - - 2.326 

Total 14.464 17.589 24.063 29.549 31.990 

(10) PMERJ - Op. Cito • p. 20. 



O tipo de crime contra pessoa de maior frequência é a lesão 
corporal. 

As ocorrências criminosas contra a pessoa que apresentam as 

maiores taxas de variação de 84/80 são: Maus tratos -.732,7%, 

Tentativa de homicídio 189,5", Violação de domicílio -
184,5% e Rixa - 135,3 %. 

o Homicídio é o tipo de crime que apresenta a taxa de variação 

de 84/80 mais baixa, 22,2%. 

A tentativa de homicídio e a Rixa foram as duas únicas 

ocorrências criminais contra a pessoa que apresentaram um 

aumento em todos os anos. 

As ocorrencias criminosas contra a pessoa demonstram um 

crescimento de ano a ano e apresentam uma taxa de variação de 

84/80 de 121,2%. 

2.5.3 Ocorrências criminosas contra ~ patrimônio ~ Estado 

~ RiQ dg Janeiro segundo ~ tipos - 1980-1984 (11) 

~ Tipos 80 81 82 83 84 

Auto furtado 458 616 639 699 1.294 
Furto 5.584 6.364 7.599 10.495 12.840 
Roubo 6.790 6.654 5.485 8.572 10.963 
Extorção 19 25 81 102 63 
Danos 936 1.151 1.760 2.465 2.574 
Aprop. indébita 93 115 195 537 806 
Estelionato 116 183 359 549 668 
Outros - - - - 124 

Total 13.996 15.108 16.118 23.419 29.332 

(11) PMERJ - Op. Cito , p. 20. 
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Furto e Roubo são os tipos de crimes mais frequentes. 

As ocorrências crimonosas contra o patrimônio que apresentam 

maiores taxas de variação de 84/80 são: Apropriação indébita -

766.7%. Estelionato - 457.9% e Extorção - 231.6%. 

Roubo foi o tipo de crime que apresenta a taxa mais baixa de 

variação de 84/80 • 61.5%. 

A extorção foi o único crime contra o patrimônio que em 1984 

apresentou uma pequena queda com relação a 1983. 

As ocorrências criminosas contra o patrimônio demonstram um 

crescimento de ano a ano e apresentam uma taxa de variação de 

84/80 de 109.6%. 

Ocorrências criminosas ~ Estado ~ R12 ~ Janeiro 

segundo ~ RegiÕes - 1980-1984 (12) 

~ Regiões 80 81 82 83 84 

Rio-Centro-Sul 5.234 5.646 8.381 10.208 14.382 
Baixada 7.042 9.114 10.169 11.689 11.914 
Rio-Central 6.113 5.636 6.227 8.210 11. 220 
Rio-Leopoldina 2.819 3.024 4.913 6.883 6.828 
Rio-Rural 4.158 4.805 7.008 10.355 10.276 
Niterói 488 603 1.187 1.582 1. 318 
S. Gon .• Itab. 
e Bx. Litorânea 1.728 1.843 2.453 3.090 3.397 
Serrana 1.492 1.344 1.025 1 .. 655 2.160 
Norte Fluminense 1.132 1.672 2.087 3.557 5.272 
Lit. Sul e Ind. 
Méd. Paraíba 1.082 1.828 2.181 1.753 2.921 
Unido Especiais 321 427 583 264 285 

Total 31.609 35.942 46.214 59.246 69.973 

(12) PMERJ - OP. Cito • p. 18. 



237. 

A regiâo Rio-Centro-Sul apresenta em 1984 o maior número de 

ocorrências criminosas. superando a Baixada. que até 1983 era 

a região que detinha o maior número de ocorrências 

criminosas. 

As regiões que apresen tam as maiores taxas de var iação de 84/80 

são: Norte Fluminense 365.7%. Rio-Centro-Sul - 174.8%. 

Niterói 170.1%. Lit. Sul e Ind. Méd. Paraíba - 170%. Rio

Rural - 147.1% e Rio-Leopoldina - 142.2%. 

o ano de 1984 é que apresenta o maior número de ocorrências 

criminosas. apesar das regiões Rio-Leopoldina. Rio-Rural e 

Niterói apresentarem um pequeno decrescimo neste ano. 

2.6 - Quadro ~ Ocorrências ~ Trânsito 

2.6. 1 Ocor rências J1e trânsito D.Q Estado .® Rio ºª Janeiro 

segundo ~ Regiões - 1980-1984 (13) 

~ Regiões 80 81 82 83 84 

Rio-Centro-Sul 37.419 15.039 12.233 8.047 11. 932 
Baixada 8.874 7.515 9.3'/1 6.588 6.733 
Rio-Central 8.018 8.130 8.580 7.544 9.230 
Rio-Leopoldina 10.715 11. 034 13.896 18.474 8.794 
Rio-Rural 5.635 4.654 2.848 5.608 6.598 
Niterói 1.283 1.741 3.162 1. 714 1.697 
S. Gon .• Itab. 
e Bx. Litorânea 1.758 1.335 2.546 1.530 2.068 
Serrana 1.377 893 1.115 1.293 1.087 
Norte Fluminense 1.758 5.301 2.408 2.415 2.939 
Lit. Sul e Ind. 
Méd. Paraíba 1.285 1.558 1.349 1.082 1.607 
Unido Especiais 12.473 10.533 10.034 9.927 8.076 

Total 90.595 67.733 67.542 64.222 60.761 

(13) PMERJ - Op. Clt -:. p. 21. 
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o ano que 
1980. Isto 

detém o maior número de ocorrências de trânsito é 
demonstra que está havendo uma sensível queda nas 

ocorrências de trânsito. 

A região Rio-Centro-Sul é a que apresenta em 1984 o maior 

número de ocorrências de trânsito. mas é também esta região 

que apresenta a menor taxa de variação de 84/80. -68.1%. 

As regiões que apresen tam maiores taxas de var iação de 84/80 

são: Norte Fluminense 67.2%. Niterói - 32.3% e Lit. Sul e 

Ind. Méd Paraíba - 25.1%. 

2.6.2 - .Ocorrências ~ trânsito n2 Estado ºº R12 ~ Janeiro 

segundo ºª tipos - 1980-1984 (14) 

~ Tipos 80 81 82 83 84 

Acid. Trâns. 
c/ vítima 12.627 14.697 13.940 14.118 14.853 
s/ vítima 12.525 14.789 18.670 17.755 23.868 
Atropelamento 3.312 3.657 5.195 5.588 5.582 
Apreensão ou 
reten. de veículo 57.110 29.593 24.838 19.163 5.546 
Auto abandonado 1.393 1.149 1.131 2.017 2.735 
Auto recuperado 3.628 3.848 3.768 5.581 6.593 
OUtros - - - - 1.584 

Total 90.595 67.733 67.542 64.222 60.761 

Os tipos de ocorrências de trânsito de maior frequência foram 

os acidentes de trânsito com vítima. os acidentes de trânsito 

(14) PMERJ - Op. Cito • p. 22. 
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sem vítima e a apreensão ou retensão de veiculos. 

As ocorrências de trânsito que apresentam maiores taxas de 

variação de 84/80 são: Auto abandonado - 96.3%. Acidente de 

trânsito sem vitima 

Atropelamento - 68.5%. 

90.6%. Auto recuperado 81. 7% e 

A Apreensão ou retenção de veiculos é a única ocorrência de 

trânsito que apresenta uma taxa de variação de 84/80 negativa. 

-90.3%. 

2.7 - Quadro ~ Ocorrências ~ Contravenção 

Contravenções ~ Estado ºº R12 gg Janeiro segundo ~ 

Regiões - 1980-1984 (15) 

~ Regiões 80 81 82 83 84 

Rio-Centro-Sul 2.271 4.373 21. 001 7. 791 14.856 
Baixada 2.511 4.347 5.534 4.510 5.428 
Rio-Central 3.078 3.017 6.578 3.898 5.712 
Rio-Leopoldina 1.099 1.501 3.291 1.955 4.007 
Rio-Rural 1.628 1.612 2.957 1.947 3.533 
Niterói 1.004 1.067 1. 728 1.574 1.999 
S. Gon .• Itab. 
e Bx. Litorânea 1.067 1.663 2.283 2.598 3.655 
Serrana 1.218 882 686 1.287 937 
Norte Fluminense 780 1.805 3.375 4.681 6.478 
L1t. Sul e Ind. 
Méd. Paraíba 273 770 922 893 1.145 
Unido Especiais 500 347 235 310 414 

Total 15.429 21.384 48.590 31. 535 48.164 

(15) PMERJ - Op. Cito • p. 23. 
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A região Rio-Centro-Sul é que apresenta o maior número de 
ocorrências de contravenções. 

As regiões que apresen tam maiores taxas· de var iação de 84/80 

são: Norte fluminense - 730.5% • Rio-Centro-Sul - 554.2%. Lit. 

Sul e Ind. Méd. Paraíba - 319.4% e Rio-Leopoldina - 264.6%. 

Somente as regiões S. Gon .• Itab. e Bx. Litorânea e Norte 

Fluminense apresentam um aumento de ano a ano. pois as outras 

demonstram uma queda em 1983. 

Contravenções ~ Estado ~ R1Q ~ Janeiro segundo ~ 

tipos - 1980-1984 (16) 

~ Tipos 80 81 82 83 84 

Porte ilegal arma 1.668 3.320 3.866 4.012 3.732 
Disparo de arma 705 728 961 737 990 
Falta de Hab. p/ 
dirigir veículos 942 915 1.798 1.756 1.829 
Pertub. trabalho 
ou sossego 5.067 5.867 6.427 8.634 8.599 
Corrida de cavalo 55 92 789 593 18 
JOgo de Bicho 731 5.412 26.454 5.253 308 
Vadiagem 346 284 1.027 817 887 
Carteado 106 204 359 303 449 
Embriaguez 582 943 1.802 2.376 2.407 
Vias de Fato 5.227 3.619 5.098 7.054 8.000 
Outros (conduta 
inconveniente) - - - - 20.945 

Total 15.429 21.384 48.590 31.535 48.164 

(16) PMERJ - Op. Cito • p. 24. 
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Os tipos de contravenções de maior frequência são: o porte 
ilegal de arma. a pertubação do trabalho ou sossego. o jogo de 

bicho. as vias de fato e as condutas inconvenientes. 

As ocorrências de contravenção que apresentam maiores taxas de 

variação de 84/80 são: Carteado - 323.6%. Embriaguez - 311.6%. 

Vadiagem- 156.4% e Porte ilegal de arma - 123.7%. 

As contravenções corrida de cavalo e jogo de bicho sâo as 

únicas que apresentam uma taxa de variação de 84/80 negativa. 

retrospectivamente. -67.3% e -57.9%. 

O ano que apresenta o maior número de ocorrências de 
contravenção é 1982. 

A embriaguez é o único tipo de contravenção que apresenta um 
crescimento de ano a ano. 

Com relação aos tipos mais frequentes de contravenção. 

verifica-se que o jogo de bicho tem uma queda significativa a 

partir do ano de 1983. devido ao esfriamento do combate a essa 
prática. (17) 

A partir da análise dos quadros de ocorrências. pode-se 

afirmar. que a região mais suscetível a todos os tipos de 

ocorrências policiais. logo a mais perigosa. é a Rio-Centro

Sul. e que a violência no Estado do Rio de Janeiro cresce num 
rítmo bem acelerado. 

(17) PMERJ - Cp. Cito • p. 40. 
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3 - Perfil ~ Detento ~ Estado d2 R1Q ~ Janeiro 

Após relatar algumas caracteristicas do Estado do Rio de 

Janeiro, bem como o quadro de ocorrências policiais, é 

interessante verificar o funcionamento da estrutura 

penitenciária desse Estado. Para tal, será utilizado o Censo 

Penitenciário, realizado em 1989, pelas Secretárias de Justiça 

e do Planejamento e pela F.IBGE, com a finalidade de traçar o 

perfil da criminalidade urbana e dos detentos que cumprem pena 

nos dezessete presidios e sete hospitáis. (18) 

Pela primeira vez na história do País foi realizado em 1989, 

um Censo Penitenciário que oferece condições para traçar um 

perfil sócio-econômico do preso, assim como algumas diretrizes 

sôbre a questão da criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. 

o Censo Penitenciário concede uma série de dados importantes 

dos 8.672 presos existentes no Estado do Rio de Janeiro, em 

1989, que serão descritos e analisados a seguir. 

3.1 - Idade 

5.942 - estão na faixa de 21 a 34 anos 

2.358 estão na faixa acima de 34 anos 

372 - estão na faixa de 18 a 20 anos 

Esses dados demonstram que a população carcerária do Estado do 

Rio de Janeiro é jovem, 72,8% estão abaixo dos 35 anos. 

(18) Jornal do Brasil - O Mundo dos Condenados, Cidade, 
29/04/89, p. 4-5. 
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3.2 - ~ 

49,00% são pardos 

30,00% são brancos 

18,00% são pretos 

0,10% são amarelos 

1,10% sem declaração 

Verifica-se claramente, que a raça predominante no Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro é a dos mulatos, 

porque a cor parda é uma designação onde estão classificados os 

mulatos. Agora se aprofundar um pouco mais nesse dado, observa

se que a população carcerária é predominantemente, 67%, 

constituida de pessoas com origens negras. Segundo o Censo 

Penitenciário este número elevado de individuos de origem negra 

pode ser oriundo de preconceitos e discriminações sociais. 

3.3 - Instrução 

36,00% fizeram cursos profissionalizantes 

20,70% chegaram ao ginásio sem completá-lo 

8,70% não tem instrução, são analfabetos 

0,65% tem curso superior 

Dos 8672 presos, s6mente 755, 8,70%, são analfabetos. Esses 

dados ajudam a desmistificar a idéia de que falta de instrução 

é condição "sine qua non" de todo preso. Pode-se também notar, 

que o número de detentos com nivel superior é muito baixo. 

3.4 - Trabalho 

5322 trabalhavam quando foram presos 

3005 não trabalhavam quando foram presos 

345 sem resposta 
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o número de detentos 
alto, representa 61% 

que trabalhavam quando foram presos é 
do total. Dos 3005 presos que não 

trabalhavam, 1779 estavam procurando emprego e somente 501 

achavam que não valia a pena trabalhar. Esses dados demonstram 

que o presidiário do Estado do Rio de Janeiro não renega o 

trabalho, depositam um forte sentimento para com esse. Nesse 

caso, fica fácil para o Sistema Penitenciário enfatizar a 

importância do trabalho no processo de recuperação. 

Ocupações mais frequentes antes da prisão 

Sem ocupação/Nunca trabalhou 

Pedreiro, servente de pedreiro, pintores e 

caiadores 

Vendedores, feirantes e outros ambulantes 

Motoristas e trocadores 

Mecânicos e lanterneiros 

Serventes e contínuos 

Trabalhadores na agropecuária 

Trabalhadores braçais sem especificação 

Empregados domésticos 

Praças das Forças Armadas 

Auxiliares de escritório 

Empresários 

NQ de presos 

383 

1.036 

1.021 

525 

503 

495 

364 

231 

195 

104 

100 

2 

Observa-se que 52,77% dos detentos já tem uma profissão 

definida. Com isso, a Penitenciária não vai precisar executar 

uma educação profissionalizante abrangente, sómente para 

aqueles que não tem qualquer tipo de profissão. 

3.5 - Desagregação Familiar 

56% deixaram as casas de seus pais antes dos 18 anos 
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A questão familiar deve ser estudada mais a fundo, porque estes 

dados 

e a 
podem estar apontando uma estreita ligação entre o crime 

desagregação familiar. Mais da metade da população 

carcerária, 56%, deixaram as casas de seus pais antes de 

anos. Nesta faixa etária ainda estão formando a completar 18 

personalidade. Outro dado importante, que vem fundamentar esta 
questão, é 

Instituições 

antropóloga 

que 21% da população carcerária vieram de 

de bem-estar, do tipo FUNABEM. Segundo a 

Alba Zaluar (19) estes dados demonstram que estas 

instituições precisam ser reformuladas, pois estão reforçando 

de certa forma a carreira criminosa. 

3.6 - Origem 

7.719 nasceram em cidades grandes 

953 nasceram em cidades pequenas 

A população carcerária do Estado do Rio de Janeiro é 

predominantemente, 89%. formada por individuos que nasceram em 

cidades grandes. urbanizadas. 

3.7 - Tipos gg Infração 

(19)Jornal do Brasil - O Mundo do Condenado. Op. Cito • p. 
5. 



6486 - assalto a mão armada 
2050 - furto 

1856 - tráfico de drogas 

1514 - homicídios 

786 - formação de quadrilhas p/ tráfico 

434 - formação de quadrilhas 

382 - lesâo corporal 

325 - estupro 

306 - porte ilegal de arma 

293 - uso de drogas 

258 - loteria não autorizada 

252 - estelionato 

221 - vadiagem 

194 - atentado violento ao pudor 

191 - resistência à prisâo 
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Verifica-se. 

número de 

assalto a 

homicídios. 

de Medicina 

que o número de infração é muito maior que o 

presos. e que o tipo de infração mais comum é o 

mão armada. seguido de furto. tráfico de drogas e o 

Para o Psicanalista Benilton Bezerra. do Instituto 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. é 

surpreendente constatar 

distante do perfil do 

crimes que ocorrem no 

concorrência desleal. a 

violência. o desabamento 

que o "perfil do condenado é muito 

infrator". porque a grande parte dos 

País como a fraude no comércio. a 

paralisação do trabalho seguido de 

de edifícios. construções. pontes e 

viadutos. o perigo de desastre ferroviário. a alteração de 

substâncias alimentícias. o emprego irregular de verbas 

públicas. a violação de sigilo na concorrência. a exploração do 

prestígio e a corrupção não aparecem nas estatísticas 

prisionais. Isto leva a supor. que o condenado que cumpre pena 

"é aquele brasileiro. que paga caro por ter nascido num país em 

que a lei só vale para quem não tem outros expedientes. ou 
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seja, quem não tem padrinho morre pagão." (20) 

Segundo Benilton, os crimes que foram citados acima não 

aparecem nesse Censo Penitenciário, porque estes tipos de 

infrações são "punidas com reclusão e penas baixas (até dois 

anos), que dão direito a sursis, ou seja, cumprimento da pena 

em liberdade." (21) Esses dados demonstram que o Sistema 

Penitenciário é classista e discriminador, só pune os 

indivíduos de baixo poder aquisitivo, membros dos grupos 

desprevilegiados. 

3.8 - Reincidentes 

54,22'% são reincidentes 

46,58% não são reincidentes 

Mais da metade, 54,22%, da população carcerária é reincidente, 

cumpre pena mais de uma vez. Estes dados, de uma certa forma, 

podem estar demonstrando que o Sistema Penitenciário do Estado 

do Rio de Janeiro não tem conseguido cumprir eficaz e 

satisfatoriamente a sua função de recuperação. 

3.9 - Tempo ~ Prisão 

60% cumprem pena até 7 anos 

24% cumprem pena de 8 a 15 anos 

Observa-se, que as penas de 60% dos detentos do Estado do Rio 

(20) e (21) Jornal do Brasil - O Mundo dos Condenados, Op. 
Ci t . , p. 4 e 5. 
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de Janeiro vão até sete anos. A grande maioria da população 
carcerária, 72%, também, não tem advogado e, portanto, 

dificilmente consegue obter os beneficios legais de liberdade 

condicional ou de regime semi-aberto. Quase sempre cumprem 

integralmente as suas penas, e as vezes, até além destas. Estes 

dados, demonstram a fragilidade e a falta de autonomia do 

Sistema Penitenciário, que acaba prejudicando o carcére. 

3.10 - Ociosidade 

75,71% sem ocupação no presídio 

10,97% Faxineiro geral 

2,78% Cozinheiro 

2,20% Auxiliar de cozinha 

0,94% Carpinteiro 

0,82% Padeiro 

0,69% Datilógrafo 

0,60% Horta 

0,06% Alfaiate 

5,75% Outras atividades 

Cerca de 8075 internos ficam totalmente ociosos dentro dos 

estabelecimentos penais do Estado do Rio de Janeiro. Este dado, 

aponta que o Sistema Penitenciário não tem preocupação ou não 

está preparado para absolver esta mão de obra disponível. 

fazendo com que a vida da maioria dos detentos, torne-se vazia, 

sem qualquer sentido. A grande parte dos detentos. 61%, são 

pessoas que estão acostumadas a trabalhar, logo o ócio acaba 

transformando-se num castigo, num tipo de punição extremamente 

severa. 

4 - Análise ~ funcionamento ~ Sistema Penitenciário ~ Estado 

ºº Ri2 gg Janeiro 
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A Diretora Geral do DEPEN, Mercia Albuquerque Ferreira afirma 

que : 

"o Sistema PenitenciArio Brasileiro estA 
atrasado trezentos anos em relação a outros 
países, e que os males do Sistema 
PenitenciArio não correm por conta dos 
diretores dos presídios. nem Secretaria de 
Justiça e Segurança. São males do Sistema 
Penal em crise crônica." (22) 

o Sistema PenitenciArio do Estado do Rio de Janeiro, sofre uma 
série de problemas tanto na sua estrutura quanto na sua 

atuação. Os seus principais problemas são quanto: 

a segurança; 

as condições de tratamento oferecida ao detento; 

as instalações físicas; 

a questão da superlotação; 

a questão do custo; 

a formação de quadrilhas criminosas. e 

a falência da Justiça. 

4.1 - Segurança 

A segurança dos presídios deixa muito a desejar. o número de 

fugas e motins é grande. só nos primeiros nove meses do ano de 

1986. foram registrados 468 fugas nas diversas penitenciArias 

do Estado do Rio de Janeiro. Foge-se com mais frequência e até 

com mais facilidade dos presídios que são a materialização do 

(22) Jornal O Globo - Governo reconhece: déficit de 50 mil 
vagas nas prisões do país , 21/09/86. O País, p. 16. 
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sistema penitenciârio, do que das frigeis delegacias policiais. 
(23) 

o presidiário Robson Xavier da Silva, membro do Comando 

Vermelho, que atualmente está cumprindo pena numa Penitenciâria 

em São Paulo, afirma que o Sistema Penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro é bem "menos arrochado" que o do Estado de São 

Paulo, e acredita que se ficar detido em São Paulo, terá que 

cumprir a pena toda, mas se for transferido para o Rio de 

Janeiro, na certa conseguirá fugir. Robson é fugitivo de três 

Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro. (24) 

As fugas e principalmente os motins acabam trazendo um rastro 

de destruição e agressão sôbre o patrimônio da Instituição 

Penal. Ao final de cada rebelião fica registrado a sua marca de 

destruição nos cadeados, pisos, colchões, roupas de cama, 

móveis e instalações elétricas e hidraúlicas. (25) 

A fuga de certa forma é o retrato da incúria do Estado pela 

segurança da sociedade e da impotência do Sistema Penitenciário 

face à audácia e à competência da marginalidade. (26) 

As fugas, muitas vezes, são facilitadas pelos próprios guardas. 

Estes se vendem e, consequentemente, dão todo o apoio e o 

respaldo necessário para a fuga. A todo momento, nos jornais 

lê-se casos de guardas penitenciários envolvidos com 

quadrilhas. Como exemplo, pode-se citar o caso de Élcio, chefe 

(23), (25) e (26) Jornal O Globo - Falência do Sistema Penal, 
20/12/86. O País, p. 4. 

(24) Istoé Senhor - Triste Competição - entre São Paulo e Rio 
de Janeiro qual é a mais violenta? • 08/08/90. NQ 1090, 
p. 48. 
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de segurança do Presídio Ari Franco, em Âgua Santa, que foi 

pego ligando para o criminoso "Meio-Quilo" para saber da 

pistola 45 prometida pela quadrilha para seus companheiros da 

Penitenciária. (27) 

o presidiário Robson Xavier afirma também. que dentro das 

Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro. quem manda é a 

organização criminosa, e não, a polícia e, portanto, é a 

organização que decide quem irá fugir e quando será a fuga. 

(28) 

Segundo Robson: 

"enquanto houver dólar a comunicação dos 
cabeças da" organização com o mundo exterior 
será fácil." (29) 

4.2 - CondicÕes ~ tratamento oferecida ~ detento 

Dentro das Penitenciárias não existe uma preocupação com o 

detento, não existe respeito com a dignidade do detento, 

principalmente, na área de saúde, tratamento pessoal, 

assistência jurídica e higiene. 

No Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro não existe 

uma cobertura de saúde eficaz e abrangente. Os presos a todo 

momento podem vir a correr o risco de contaminaçÕes e 

(27) Jornal O Globo - Vice-Diretor do Desipe vai depor sôbre 
quadrilha, 05/07/86 , Grande Rio, p. 3. 

(28) e (29) Istoé Senhor - Op. Cito , 08/08/90, p. 48. 
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epidemias, porque 
Penitenciárias não 

os Hospitáis Penitenciários e as 
estão preparadas para enfrentar tal 

problema. Existe uma total falta de medicamentos e aparelhagens 

básicas, para combater ou prevenir o surgimento de doenças 

comuns e o atendimento médico é extremamente precário. (30) 

Como exemplo, pode-se citar o Hospital Penitenciário para 

aidéticos, que não está funcionando por falta de pessoal 

especializado. Os detentos aidéticos estão convivendo 

normalmente com os outros presos, sem qualquer tipo de 

tratamento. Este ato, pode provocar um consideráv&l aumento 

desta doença no estabelecimento penal. Dos 4400 presos, que 

foram testados, 10,6% já são portadores do virus da Aids. (31) 

Os detentos, também, não estão livres de sofrerem torturas e 

humilhações dentro dos presidios. Como exemplo, pode-se citar a 

insistência de um detento para que os repórteres visitassem um 

setor de celas especiais, que é usado para castigar os presos, 

deixando o diretor da penitenciária extremamente nervoso e 

exaltado (32) , bem como as denúncias de espancamento, 

discriminações, repressões e coações cuja divulgação estão 

tornando-se bem mais frequente ultimamente. 

A antropóloga da Unicamp, Alba Zaluar, ao pesquisar a 

criminalidade no Estado do Rio de Janeiro, constata que as 

Instituições Penais tratam os detentos de forma discriminatória 

e violenta, estimulando ainda mais a criminalidade. (33) 

(30) e (32) Jornal O Globo - Técio acha dramática a situação 
de presídios, 24/03/87, Grande Rio, p. 13. 

(31) Jornal O Globo Hospital para presos aidéticos não 
encontram médicos, 30/01/91, Grande Rio, p. 11. 

(33) Istoé Senhor -- Op. Cit. , 08/08/90, p. 47. 
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A morosidade do Sistema Jurídico afeta significativamente o 
presídio, porque acaba fazendo com que os presos que Já 

cumpriram suas penas, ainda permaneçam encarcerados no 

estabelecimento penal. O preso sente-se revoltado, porque acaba 

tendo que pagar pelo seu crime, um tempo bem maior que o 

determinado pela Justiça. Os detentos nâo tem uma assistência 

jurídica que possa revindicar pelos seus direitos junto a 

Justiça. (34) 

Os presos são jogados dentro de celas superlotadas, imundas, 

sem nenhuma estrutura higiênica e sanitária, enfim, sem nenhuma 

condição humana de sobrevivência, reforçando a todo momento a 

promiscuidade e o alastramento de doenças. (35) 

O Secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 1987, 

Técio Lins e Silva, ao visitar os presidiários do Estado 

afirma que: 

"a situação dentro dos presídios, de maneira 
geral, é tão precária, que o pouco que 
fizermos para dar um mínimo de condições de 
habitação e convlvencia aos internos 
significará muito." (36) 

4.3 - Instalações físicas 

A situação física dos presídios é bem precária e dramática, 

porque a maioria das Penitenciárias do Estado do Rio de 

Janeiro, sofrem de uma série de problemas como rachaduras nas 

(34) Jornal do Brasil - O Mundo dos Condenados - Op. Cito , 
p. 5. 

(35) Jornal O Globo - Detentos da Lemos de Brito fazem greve 
de fome contra tratamento, 18/08/86, Grande Rio. p. 9. 

(36) Jornal O Globo - Técio acha dramática a situação de 
presídios - Op. Cito , p. 13. 
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paredes. pisos destruidos. falta de infra-estrutura sanitária. 

falta de espaço físico. oficinas de trabalho desativadas. tetos 

com goteiras. vazamentos. entupimentos de água e esgoto e 

infiltrações. (37) 

As cozinhas dos presídios são extremamente sujas. Há sujeira e 

gordura espalhada por toda parte. As panelas são geralmente 

negras de tanta SUjeira. Nâo há nenhuma estrutura sanitária e 

nenhum controle da higiene dentro desses estabeleciemntos. (38) 

o Secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. em 1987. 

ficou espantado com o número de moscas. o excesso de gordura. 

vazamentos e a sujeira das penitenciárias do Estado. (39) 

O· excesso de sujeira e de lixo espalhados por toda parte das 

Penitenciárias. dando margem 

mosquitos. baratas e ratos. (40) 

a prOliferação de moscas. 

A precária situação das instalações físicas dos presídiOS e a 

péssima alimentação propiciam a prOliferação de doenças entre 

os presos. o desconforto. o tormento e. consequentemente. a 

revolta. como também. incentivam tanto a nível psíquico. quanto 

físico. as tentativas de fugas e os motins. (41) 

4.4 - Questão ºª Superlotação 

Os presídiOS do Estado do Rio de Janeiro estão com a sua 

capacidade de lotação esgotada. não tem mais estrutura para 

(37), (38), (39) e (40) Jornal O Globo - Técio acha dramática 
a situação dos presídiOS - Op. Cito , 
p. 13. 

(41) Jornal do Brasil - O Mundo dos Condenados - Op. Cito • 
p. 5. 
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suportar a crescente onda de violência que assola o Estado. 

em 1986. necessitava do dobro das vagas existentes. (42) 

A superlotação acaba transformando os presídios em 

verdadeiros barris de polvoras. que temperam rebeliões 

sangrentas e fugas não menos violentas. sem contar as 

revoltas sufocadas dentro dos presídios que não são 

notificadas e divulgadas. (43) 

o número de guardas acaba ficando ineficiente para manter a 

ordem e a disciplina dentro dos presídios. diante do excesso 

de presos. muito além da capacidade real de cada 

Peni tenciár ia. (44) 

As celas das penitenciárias tem aproximadamente 2 x 4 metros. 

e estão sendo ocupadas por nove a quinze presos. No 

Presidio Evaristo de Moraes. a cela é um pouco maior e aloja 

34 presos que dormem em pequenos cubículos. (45) Este 

procedimento faz com que os presos fiquem sem espaço, 

amontoados uns nos outros. perdendo por completo a sua 

identidade enquanto ser humano. Os presos mais fracos são 

humilhados, usados como serviçais ou até mesmo sexualmente 

pelos colegas de celas mais fortes e experientes. (46) 

A superlotação. também, pode fazer com que os detentos 

transformem-se em sAres mais violentos. Todo ser humano para 

viver, necessita de um espaço ao seu redor. que é chamado de 

espaço psíquico. Quando este espaço é violado. o indivíduo 

(42), (43) e (44) Jornal do Brasil - As Penitenciárias do 
País estão em déficit. necessitam de 
mais vagas. 20/09/86, p. 5. 

(45) Jornal O Globo - Presos reclamam mais de Justiça que 
da sujeira nas celas. 27/11/86, Grande Rio. p. 4. 

(46) Jornal O Globo - Comando se transforma numa máfia -
24/02/91. Grande Rio, p. 26. 
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tende a ficar nervoso, irritado e angustiado, porque sente-se 
totalmente invadido, ameaçado. O indivíduo para defender-se 

desta ameaça, acaba agredindo violentamente o invasor do seu 

espaço. A reação vai depender do tempo e do nível de 

tolerância de cada indivíduo. (47) 

Existe um experimento com ratos, que demostra visivelmente 

este fato mencionado anteriormente. Quando coloca--se vários 

ratos em uma gaiola pequena, ao passar um certo tempo, esses 

começam matar uns aos outros. (48) 

Em 1988, no Estado do Rio de Janeiro, 24.227 mandatos de 

prisão não puderam ser efetuados por falta de vagas nas 

Penitenciárias, deixando~ portanto, diversos criminosos 

soltos nas ruas. (49) 

4.5 - Questão ºº Custo 

O Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, em 1991. 

teve um custo global, por mês. em torno de Cr$ 560-milhões. 

Cada preso representou para o Estado um gasto mensal de Cr$ 

48 mil a Cr$ 64 mil. (50) 

Em 1984. o custo mensal do Sistema penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro foi em torno de Cr$ 24 milhões. (51) Observa

-se que em sete anos. o custo do Sistema Penitenciário do 

(47) e (48) 

(49)Istoé Senhor 
989, p. 40-1. 

Apontamentos da Disciplina Psicologia 
Experimental ministrada no Curso de 
PSicologia da PUC, no período de 1980-
1984. 
- A Justiça está em crise • 31/08/88. NQ 

(50) Jornal O Globo Cada preso custa ao Estado até 4 
salários-mínimos mensais, 24/02/91, Grande Rio, p. 
26. 

(51) IBGE - Avaliação Preliminar dos inquéritos da Área da 
Justiça. 19b5, p. 142. 
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Estado do Rio de Janeiro teve um aumento superior a 2000%. 

A Penitenciária depende das verbas do Estado para manter-se, 

porque é totalmente dependente e improdutiva. (52) Nota-se, 

que o Estado para m~nter a guarda, a alimentação, a educação 

e a 

alto. 

anos, 

disciplina dos 

Com a crise 

deve estar 

presos investe um capital extremamente 

que o País vem enfrentando nos últimos 

difícil para o Estado manter este 

compromisso. O pior é que gasta-se um valor exorbitante para 

tentar recuperar o detento e, na maioria das vezes os 

resultados não são os esperados. (53) 

O alto custo para manter um preso, faz com que não sobre 

verbas para a manutenção e recuperação das instalações 

físicas do Sistema Penitenciário, tornando-as extremamente 

precárias. 

4.6 - Formação ~ Quadrilhas Criminosas 

A formação de quadrilhas é uma constante ameaça para o 

Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, porque 

afeta consubstancialmente a sua segurança. 

o Comando Vermelho, que vem a ser a quadrilha mais bem 

organizada do Estado, está transformando-se numa instituição 

semelhante ao Cartel de Medelin com infiltrações nos poderes 

polítiCOS e econômicos do País. Comandam e controlam os 

assaltos a bancos, os sequestros e o tráfico de drogas em 

(52) IBGE - Op. Cito , p. 60-1. 

(53) Jornal O Globo Cada preso custa ao Estado até 4 
salár ios-mínimos mensais _. Op. Cit. , p. 26. 
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todo o Estado. bem como organizam e incentivam as fugas nos 
diversos presidios do Rio de Janeiro. (54) 

Este comando estâ infiltrando-se dentro das Penitenciârias. 

conseguindo adeptos entre os detentos. como também. entre 

alguns guardas. O Comando consegue impor a sua organização e 

a sua estrutura de poder. através do medo. dentro da 

Penitenciária. Os detentos aliam-se a esse grupo para 

adquirirem segurança. (55) 

Estes grupos criminosos por detrâs das grades coordenam a 

execuçâo de inúmeros criminosos em outras penitenciârias. 

assim como planejam e coordenam uma série de assaltos e 

sequestros. através dos visitantes. que a rigor funciona como 

"pombos correros". recebem as instruções e transmitem para os 

comparsas em liberdade ou para os detentos de outro presidio. 

( 56) 

o Censo Penitenciário elaborado em i989. verificou que dos 

8500 presos. 70% deles eram controlados pela Falange 

Vermelha. (57) 

4.7 - Falência da Justiea 

A Justiça do Estado estâ em crise. não consegue atender a 

demanda tanto por parte dos detentos como da sociedade. (58) 

(54) Veja 
24-5. 

No Rio o pó cala os governantes. 01/06/88. p. 

(55) Jornal O Globo - Comando se transforma numa máfia -
Op. Cito • p. 26. 

(56) e (57) Istoé Senhor O crime organizado ameaça 
assaltar o Brasil pela ação das quadrilhas 
de sequestradores. 25/07/90. N!! 1088. p. 35-
37. 

(58) Istoé Senhor - Op. Cito , 31/08/88, p. 40-1. 
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Existem muitos presos que já cumpriram suas penas, mas que 

ainda estão detidos nas penitenciãrias, porque a Justiça 

ainda não libertou-os. Do mesmo modo, existem vários pedidos 

de condicional que ainda não foram julgados. A Justiça é 

morosa, cada processo leva um certo tempo para ser resolvido, 

e com isso, o preso tem que continuar detido, mesmo que jã 

tenha feito a sua reparação para com a sociedade. (59) 

o atraso da Justiça é tão evidente, que ultimamente os presos 

reclamam mais dela do que do tratamento que recebem dentro 

dos presidios. Como exemplo, pode-se citar a declaração de um 

preso do Instituto Penal Evaristo de Moraes que afirma que: 

"a comida é horrivel e não hã higiene, mas 
isso é coisa de cadeia. Pior é jã ter 
cumprido pena e não ser solto." (60) 

Existe, também, por parte da Justiça, uma demora para julgar 

os réus que estão respondendo o processo em liberdade. Estes 

processos podem durar até 4 anos , como foi o caso do cantor 

Lindomar Castilho. que matou sua esposa. Esta demora faz com 

que a população passe a não acreditar mais nas leis que regem 

o Pais. (61) 

5 - Conclusão 

o Sistema Penitenciãrio do Estado do Rio de Janeiro estã 

extremamente arcaico. defasado. diante da realidade da 

(59) e (60) Jornal O Globo Presos reclamam mais da 
Justiça que da sujeira nas celas - Op. Cit., 
p. 4. 

(61) Istoé Senhor - Op. Cit .• 31/08/88, p. 40-1. 
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sociedade e do próprio detento. 

A sua estrutura não consegue abarcar 

demandas oriundas dos carcéres. não 

de forma eficaz as 

consegue absorver de 

forma produtiva a mão de obra 

quantitativo. quanto qualitativo; 

disponível. tanto a nível 

não oferece as condições 

mínimas de sobrevivência. com conforto e higiene; não concede 

um atendimento médico preventivo e curativo eficiente; e por 

fim não oferece um tratamento digno. 

A falta de autonomia da Penitenciária para libertar os presos 

que já cumpriram as suas penas. faz com que o detento fique 

extremamente revoltado e passe a desacreditar por completo na 

eficácia e na seriedade do sistema. 

As Penitenciárias estão com a sua capacidade de lotação 

esgotada e. portanto. não vão conseguir acompanhar a demanda 

crescente da criminalidade apontada nos quadros de 

ocorrências policiais. A falta de vaga faz com que a Justiça 

não possa cumprir os mandatos de prisão. deixando solto 

diversos criminosos. Este procedimento depõe contra a própria 

Justiça. faz com que a população deixe de acreditar na sua 

eficiência. 

A Penitenciária acarreta um ônus grande para o Estado. O fato 

da Penitenciária ser totalmente dependente econômicamente do 

Estado. acaba fazendo com que esta torne-se obsoleta. pois as 

verbas. que estão cada vez mais curtas. vão para os problemas 

emergênciais. do dia a dia. deixando de lado. sempre. as 

instalações físicas e o processo de modernização do Sistema 

Penal. 

O Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro pode ser 

uma 

punir 

para 

instituição discriminadora e classista. voltado para 

apenas os 

fazer uma 

membros da classe menos previlegiada e não 

justiça ampla e irrestrita no Estado. Este 
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fato pode ser utilizado para explicar o grande n~mero de 

detentos de origem negra, os poucos presos de nível superior 

e o não aparecimento nas estatísticas prisionais dos crimes 

chamados de "colarinho branco". 

Sem d6vida, o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro está sendo utilizado como um instrumento para afastar 

o infrator da sociedade, para assim protegê-la. Só que hoje 

em dia, o que ocorre, é que este ao invés de proteger a 

sociedade, ameaça-a. Parece até que o processo de ministração 

da Justiça está sendo posto a funcionar às avessas. 

Fica muito difícil para o detento ter uma vida normal 

novamente, após ter passado por todo tipo de privaçõ~s e 

humilhações dentro dos presídios. O detento sairá sem uma 

identidade própria e muito mais violento do que quando entrou 

na Penitenciária. 

As Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro, também, estão 

sofrendo uma certa dominação de grupos criminosos. Estas 

organizações criminosas não só controlam e coordenam os 

crimes fora dos presídios, assim como os detentos e até 

alguns guardas. Estes grupos criminosos colocam a segurança 

das Penitenciárias em risco e tendem a médio e longo prazo, 

transformar o Sistema Penal num instrumento reprodutor e 

facilitador da criminalidade. 

A análise do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro foi elaborada através de reportagens de jornais e 

revistas e, portanto, pode estar impregnada de valôres e 

ideologias, distanciando-se completamente da realidade. Esta 

análise deverá ser reelaborada no final deste trabalho, 

quando for relacionada com a visão do ex-presidiário e 

respaldada pela referência teórica do Sistema Penitenciário. 
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CAPITULO TI 

S I SIEMA PEN I IENe I A.R 10 .I2Q ESTADO 

RIO.l2E JANEIRO: sobre-ª, ótica.ct..Q 

e,..:;-presicliá.r iQ 

1 - MetOdOlogia 

Este capítulO demonstrarã a Instituição 
alvo da monografia. tomando-se como 
referencial os dados colhidos nas 
entrevistas. Descrever-se-ã a estrutura. o 
funcionamento e a imagem da Penitenciãria 
sobre a ótica do ex-presidiãrio. O 
objetivo deste capítulo é demonstrar como 
o ex-presidiãrio percebe a Penitenciãria. 
que benefícios ou prejuízos esse sistema 
trouxe para ele. como estã adaptando-se à 
sociedade e que proposta teria para 
melhorar o funcionamento desta 
Instituição. 

Antes de analisar as entrevistas. é importante demonstrar a 

metodologia que serviu para elaborar o roteiro da entrevista. 

bem como a metodologia utilizada na própria pesquisa. 

1.1 - Pré-teste 

Elaborou-se um pré-teste. com o intuito de construir uma escala 

de atitudes. que permitisse escolher dentre as 50 afirmativas. 

as 22 mais significativas. que expressam um maior impacto ao 

objeto estudado. 

1.1.1 - Amostra 
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A amostra constitui-se de cinquenta pessoas da população em 
geral. onde não levou-se em conta o sexo. a idade. o nível 

sócio-econômico e a escolaridade. 

1.1.2 - Instrumento 

Formularam-se cinquenta afirmativas versando sôbre o objetivo: 

~analisar o Sistema PenitenciArio do Estado do Rio de Janeiro. 

baseado num estudo humanistico". sendo que estas constituiram 

em assertivas favorãveis. desfavorAveis e neutras ao tema. sem 

no entanto. serem estas últimas irrelevantes ao problema em 

questão. 

Para a elaboração das cinquenta afirmativas. obedeceu-se os 

seguintes critérios: 

-Evitar afirmativas que se referem a um passado. 

-Evitar afirmativas que não sejam relevantes ao 

problema . 

. -Evitar afirmativas que possam ser endossadas por 

todos ou por ninguém (não direcionar a pergunta). 

-Evitar afirmativas ambíguas. 

-Evitar afirmativas factuais ou que possam ser 

interpretadas como tal. 

-Usar afirmativas que 

palavras. 

raramente excedam vinte 

-A linguagem deve ser bem clara. simples e objetiva. 

-Usar sentenças simples. ao invés de complexas. 

-Cada afirmativa deve conter uma única idéia. 

-Evitar expressões tais como: todos. ninguém. sempre. 

nunca. 

-Evitar o uso de duplos negativos. 

-Evitar termos que possam não ser entendidos. 
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1.1.2.1 - Questionário 

1-0 ex-presidiário recebe apoio financeiro do Estado até 

conseguir um emprego. 

2-0 número de reincidentes nas Penitenciárias é quase 

inexistente. 

3-As Penitenciárias oferecem diversos tipos de treinamento 

para que os guardas possam lidar melhor com os preSidiários. 

4-0 presidiário é severamente punido nas Penitenciárias. 

5-As celas nas Penitenciárias estão super lotadas. 

6-As infrações mais comuns sâo de roubo e assassinato. 

7-As Penitenciárias são voltadas para recuperar os 

preSidiários. 

8-0s presidiários vivem em completo estado de ociosidade. 

9-Dentro das Penitenciárias é oferecido tratamento médico

-odontológico aos presidiários permanentemente. 

lO-Nas Penltenciárias não existe casos de preSidiários que já 

cumpriram suas penas e ainda permanecem lá dentro. 

li-Os pedidos de condicional são atendidos com rapidez e 

eficiência pela Justiça. 

12-As Penitenciárias tem convênio com Hospitais para atenderem 

os presidiários. 

13-0s presos mais fracos servem de parceiros sexuais dos presos 

mais fortes. 

14-Não existe na Penitenciária tratamento recuperativo para o 

presidiário. 

15-0s presidiáriOS são separados nas Penitenciárias de acordo 

com a infração que eles cometeram. 

16-A rede de água e esgoto das Penitenciárias funcionam 

precariamente. 

17-As solicitações dos presidiários são atendidas prontamente 

pelos guardas. 

19--As Penitenciárias são verdadeiros barris de pólvora. pois a 

todo instante há casos de fugas e motins. 

20-0 ex-presidiário é lançado à sociedade sem apoio psicológico 

e social. 
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21--Existe um convênio das Penitenciárias com empresas públicas 

e privadas para contratar ex-presidiários. 

22-Nas Penitenciãrias os presidiãrios são muito bem 

alimentados. 

23-Existe dentru dos estabelecimentos penitenciãrios uma 

proliferação de ratos e insetos. 

24-0s presidiãrios com curso superior são tratados diferentes 

dos outros presos. 

25-0s presidiários recebem uma educação profissional para que 

possam sair da Penitenciária com algum tipo de profissão. 

26-0s alimentos oferecidos nas Penitenciárias são de alto valor 

nutritivo. 

27-A visita é um direito assegurado pelos presidiários. 

28-Nas Penitenciárias existem um excelente espaço para o lazer. 

29-As Penitenciárias estão cheias-de infiltrações e vazamentos 

na rede de ãgua e esgoto. 

30-05 presidiários não brigam entre si. 

31-0 fato de ser um ex-presidiãrio não é uma condição negativa 

na hora de arrumar emprego. 

32-05 presidiários. dentro das Penitenciãrias. unem-se formando 

quadrilhas. 

33-0s presidiãrios trabalham dentro das Penitenciárias. 

34-Cuidar dos detentos é uma tarefa exclusiva dos guardas. 

35-Existe um controle. bem como uma fiscalização por parte da 

Justiça dos ex-presidiãrios. 

36-É feito uma supervisão do trabalho dos guardas. 

37-0s presidiários que colaboram com os guardas desfrutam de 

diversos tipos de regalias. 

3S-As condições de higiene nas Penitenciárias são favoráveis a 

um desenvolvimento saudável e humano. 

39-0s presidiãrios tem o direito de receberem 

intimamente. 

40-0s guardas fazem reuniões para colocarem 

existentes dentro da Penitenciária para a 

discutirem as suas possíveis soluções. 

seus parceiros 

os problemas 

partir daí, 

41-0 trabalho é enfatizado nas Penitenciárias para que o 

presidiário incorpore a sua vital importância. 



42-A Penitenciária é uma boa solução para diminuir a 
criminalidade. 

43-A PenitenciArja separa afetivamente e emocionalmente o 

presidiário da sociedade, trazendo-lhes sérios problemas de 

adaptação. 

44-Dentro das Penitenciárias é desenvolvido um trabalho que 

prepare o presidiário para readaptar-se à sociedade. 

45-0s presidiários são tratados por profissionais capacitados. 

46-As Penitenciárias não são um bom lugar para os detentos, 

pois funciona como um depósito de criminosos. 

47-A Justiça pune as Penitenciárias que não cumprem os direitos 

dos presidiários. 

48-Na Penitenciária, o presidiário primário aprende através do 

relacionamento com os outros, maus hábitos e se aperfeiçoam 

na criminalidade. 

49-As Penitenciárias são um grande ônus para o Estado. 

50-A Justiça não tem controle do que se passa dentro das 

Penitenciárias. 

1.1.3 - Método 

o método baseado para a construção dessa escala de atitudes 

foi criado por Thurstone. (1) Este é o método dos intervalos 

aparentemente iguais, onde cada afirmativa referente ao objeto 

psicológico de interesse é imprimida em um cartão separada. O 

objetivo é que os sujeitos classifiquem as afirmativas dos 

cartões de acordo com um certo número de intervalos. Cada 

(1) Edwards, Allen L. Techniques of attitude Scale 
Construction • Appleton-Century--Crofts, INE. 1957. 
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sujeito recebe. juntamente com os cartões contendo as 
afjrmativas. um conjunto de onze fichas que vão da letra A a K. 

Essas fichas estão arrumadas em ordem. em frente dos sujeitos. 

com A ã extrema esquerda e o K ã extrema direita. A ficha A 

representa o lugar onde devem ser colocadas as afirmativas que 

parecem expressar os sentimentos mais desfavoráveis e a ficha 

K. as afirmativas que parecem expressar os sentimentos mais 

favoráveis. O centro ou ficha F é descrito corno ficha neutra. 

na qual representa o lugar das afirmativas que não expressam 

nem sentimentos favorãveis nem desfavorãveis. Graus variáveis 

de crescente favorabilidade expressos por afirmativas são 

representados pelas fichas contendo as letras G a K, e graus 

variãveis de desfavorabilidade pelas fichas E a A. 

A cada sujeito pede-se que julgue o grau de favorabilidade ou 

desfavorabilidade de sentimentos expressos por cada alternativa 

referentes a onze intervalos representados pelas fichas. 

Thurstone acreditava que a forma de julgamento de afirmativas 

seria feito de maneira similar por aqueles juízes que tinham 

atitudes "favoráveis e por aqueles que tinham atitudes 

desfavorãveis em relação ao objeto psicológico sob 

consideração. Acreditava, que era essencial que as fichas não 

fossem tão definidas. de forma que os intervalos entre fichas 

sucessivas representassem intervalos aparentemente iguais ou 

graus de favorabilidade-desfavorabilidade para cada sujeito. 

Um critério usado por Thurstone para eliminar as opiniões 

daqueles sujeitos que aparentemente realizaram o julgamento com 

falta de cuidado ou que. de outra forma. falharam na resposta 

ãs instruções. era rejeitar os julgamentos obtidos de qualquer 

sujeito que colocou mais de 25% das afirmativas em qualquer uma 

das onze categorias. 

1.1.4 - Procedimento 
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Pediu-se aos cinquenta participantes. que serviram o pré-teste. 

avaliassem cada urna das cinquenta afirmativas. quanto ao grau 

de favorabilidade ou desfavorabilidade das mesmas. em relação 

ao objeto da pesquisa. 

A cada participante entregou-se uma lista. que continha as 

cinquenta afirmativas. uma folha de instruçào e um gráfico. que 

demonstra o intervalo. Fora isso. nào foi dado qualquer 

explicação ou informação suplementar a da folha de instrução. 

1.1.4.1 Folha ~ Instrução 

"É importante. que você leia atentamente cada afirmativa. para 

posteriormente dar a sua opinião em relação ao grau de 

favorabilidade ou desfavorabilidade. 

Atribua uma única letra a cada uma das afirmativas. 

Você deverá atribuir valôres que vão de A a K. inclusive. Estas 

letras representam uma escala contínua. Assim. se determinada 

afirmativa estiver totalmente contra a sua opinião. você deverá 

marcar a letra A. Se. ao contrário. ela vier totalmente ao 

encontro com o seu pensamento. deverá marcar K. Se determinada 

sentença não favorecer nem desfavorecer a sua opinião. a letra 

a marcar deverá ser a F. o que significa que essa afirmativa é 

neutra. Entre A e F e F e K. há valôres intermediários. que 

servirão para classificar as frases que não sejam totalmente 

favoráveis. desfavoráveis ou neutras. 

Muito Obrigado" 
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1. 1.4. 2 - Gráfico 

A B C D E F G H I J K 

i T i 
mais neutra mai~ 

desfavorável favoravel 

Após a aplicação do pré-teste eliminaram-se todas as opiniões 

dos participantes que atribuíram mais de 25% dos julgamentos a 

uma mesma" categoria. Aplicaram-se novamente outros pré-testes a 

tantos participantes quanto foram os eliminados, a fim de que 

se pudesse trabalhar com um número equivalente a cinquenta, na 

análise final dos resultados. 

1.1.5 - Resultados 

Após a aplicação dos cinquenta pré-testes. organiza-se um 

quadro contendo a tabulação de todos os julgamentos dos juízes. 

que segue-se abaixo! 

1.1.5.1 - Quadro ~ Julgamentos 
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1 AECCCBBCCACCCAACCDFAAAf)ABADBEB~ECCUBHGEGACBAEEFCBA 
2 GHJBDGAAAAAAAABCGJCDBBABBGAEAAAAAAAAABAFJ13BBJICJDB 
3 HGHJGHHJKGBKJKCKHHGGKHFKGCIKJJl.>GGGHHKKKJKBGGJJKJJG 
4 BBGAKKAJHHJBCGJCDHBICEKKKJAAABFJKJHECDDECJHJGGKBCG 
5 DDJJJJJBHDKJJGJGHJKJJKGGGHJKKJCKKJKDKFGJGJKJJJlGJfG 
6 FDDDDBEABHGFfFBFHJJJCGEGBIFKEEEFKEJAFBAFCBJFFIGCFJ 
7 AFFJHKJJKDFAAKKAKJHJDAJKKIABCCJKKEJCDBCKfJBHIJCCJB 
8 JEDGDICBEEHDHEJJCCHGGIEEAJBDHDEDCDHEHGEEEDFDEEBEAA 
9 FfAfFfJABJJFFAfAIAEFICCCDBEEFCKBBGEACCAEDFFEBAFEEE 

10 CDCAECBAAJEEACFABDDCfAFBAACJDAAHAHGEABICDEADDBEIAI 
11 JEAGGDBCAAEAEEJJEACAGICCECCDHAAAAACBCGBAAJDDEDBEIA 
12 GEfKIJKKJIIFKIEEJJJIIKKJIDGBKIJJJJHGAHCKKIBJHIEHGH 
13 KIKFJJGJJKDIKKHDABKHJIJKKJKfKKKKGIIJAKJKKJAKKfBIJE 
14 GGAAECDBJIEKIIFIHDGJKHIACKCJfDJfKHIHJGDBIAACHBKJHD 
15 FfAfFFJABJJFFAfAIAEfICCCBDEEfCKBBGEACCAEDFFEBAFFFf 
16 KIKGJJJKJHKIJHHGGJIHHHHJJHGEEKKHHCJJJfKBKGJGHHHJKI 
17 EEBAEIACEKDAJBEEGBEEGBCDIEEHEBABHGHABBCEEECEBAGBBB 
18 GEKKHGHKKJJHJJGJJGJKBHHGIIKAGIFKACJCFKCIJJfJHIKGGI 
19 KJKKKJKJKKJKHIHJKKJJKJJJJKKHIJKKfFKJKGHKKKHICHKIJH 
20 JDJJEHHIKJKFFKIIJKKFHGDKJKHJEKKJFGGHCJKFJKFIIGHHHH 
21 EDFABBABAAEAIFCIFEECBfEJCCBAHHB~BAAHICBHEABEEEEABE 

22 BBJKIHKIEEJDDCHDEHHDJHADEFHHJABEBHKFAHGIBCBCBCGHGD 
23 GFKKHGHJJJJHJJGJJGJKIHHGIIKKGIFKKCJJJKIIJJFJHIKGGI 
24 FCFFDHBGFGGHBJFDJHBBDFFBEJJJEfJBfBBAFBBBDflEBBDICC 
25 EBABBAAABAEAACBAABDACAABBJAIBBOBAFIDAAACCBFBEBBABI 
26 BEABAHHBJHEBACGBACBAIAABBBCKCDCCBGKCHBBBDEEBCAEDCC 
27 KJKKIJKJKHKKJJKJKJHJIHHKJKJJKJKKFJKJJEKGKIKHHIGIJI 
28 BCIAFEHGGIIJHHBBDEDCHIFDJCBAEDDDGGIHADECCCJHIGEDDC 
29 HHIJHHIIHIHIJHGGEKEIJJHGHHJIJKIHGHHIIIIJIHIHIHIKJI 
30 DGABBDEEBAAAEEHAIAGFECBEDAGABfBBBBADBAABABBBBEfABA 
31 CHJDEJDEJDHAIJFGCBBDBJKCCCBBEKJIIHDDEABDCCCCBDJHGH 
32 KKKKJHIGGJKKKJHFEIIJKKHJIKJHGGGIIFFDCJJKIKKKHJIJJJ 
33 BBBCCDEDAACCAAHCCBCDBEBADCEAAADDBBCCIAHDEDDCBAAAHE 
34 DDEEEEECCDDAAEADAEECCAADADAACBBBHEDDEEEDCBBDBACEBD 
35 CCCCCCADEHEEDDBCCCCDDDAEAADDCACDEBADDECCBEDEDCDACC 
36 CCCCCAADEDDDCCDBBDCDBDEEADAIADEECCBBBDBADECCBCCADE 
37 IKJIJIGHIIJJKKKKKKHJIJHGHIHJIEHJIJCCHJIKKKKHJKHKIK 
38 EEEDEDECDDADFBBCDEADCCAADEADEBCEADCCAABEDDAACCCCCB 
39 JHHHIIJIJHGIKHJIJHHHGHJGIHJGHJIHGACBHIAEDCBEHIJHGG 
40 ADCDEDEBDDBBEADDDCBCEBDBDDCEBGGGGEEBCDAADDECBDBEED 
41 BEBAAAAADEEBCCBBAADEECCCAAAAEADACDEBFADECCCBBAADAA 
42 EDCDDEEBAAAEEDDDDCBDECCDEBBCADJAIEJDAEIDCdjjchaedd 
43 HHIJJJIGHIHIJIJHJGHIHGGHJIGHHHJJGJIJGFJHFFGHJFKFHI 
44 HDCCEDHGGAEDDCCCCAHDEHHHCCADDEDCBABDBBCDEDACBAEIDE 
45 AAADJJIDEBJAADCCCCBIGGHEDCDBADCEJDEBIJEDBJJGGFDEBB 
46 HHHHHHHHHHIJKGHGJIKJIHGKKKKKKGHHGJJJJJKHIKKKHGHHGJ 
47 AEBADEDEDDDACCBEDBADECCBBAADDDEEBBBCADECBADECCCBBD 
48 KKKKKKKKJHJIIJKKKGJIKKFIKKfHIJKJKIKHHHJIJHJHIHJKKH 
49 KKKKKKKKKKKKKKKKKHIJKKKHGGEJJJHKKHHJKKKIGHIKJHGIJH 
50 JHIGJHJJHHHJKKKfHJJEEAAIJJHKGIJHJHJJHGHIKKDEJIKKHI 
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Calcula-se para cada uma das afirmativas os respectivos valôres 

escalares. através da seguinte f6rmula: 

S = li + 
N/2 - fac ant. 

fel 
x h 

onde: S = valor escalar 
li = limite inferior da classe onde acumulam-se 50% dos 

julgamentos 
fac. ant. = frequência acumulada da classe anterior à 

que acumula 50% dos julgamentos 
fel = frequência simples da classe onde acumulam-se 50% 

dos julgéllllentos 
h = tamanho do intervalo 

Calcula-se. também. o desvio de cada afirmativa. através do 

cálculo do intervalo semi-interquartílico. que é dado pela 

f6rmula: 

onde: Q 
Q3 
Ql 

Q 
Q3 - Ql 

2 

intervalo semi-interquartílico 
= 39. quartil 
= 1º quartil 

o terceiro quartil é calculado pela fórmula: 

onde: Q3 
11 

fac 

fel 

h = 

Q3 = li + 3/4 N - fac ant. x h 

fel 

= 31! quartll 
= limite inferior da classe onde acumula-se 75% dos 

julgamentos 
ant. frequência acumulada da classe anterior à 

que acumula 75% dos julgamentos 
= frequência simples da classe onde acumulam-se 75~~ 

dos julgamentos 
tamanho do intervalo 



o primeiro quartil é dado por: 

onde: 01 1º quartil 

Ql li + N/4 - fac anl. X h 
fel 

li limite inferior da classe onde acumulam-se 25% dos 
julgamentos 

fac ant. = frequência acumulada da classe anterior à 
que acumula 25% dos julgamentos 

fcl = frequência simples da classe onde acumulam-se 25% 
dos julgamentos 

h = tamanho do intervalo 
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Será relacionado abaixo as cinquenta afirmativas com o valor 
escalar S, a classe que representa e o intervalo semi-
interquartílico - Q. 

Afirmativa S Classe O Afirmativa S Classe O 

1 2,78 C 1,390 26 2,80 C 1,590 
2 1,88 B 1,563 27 10,06 J 0,945 
3 8,27 H 1,695 28 4,90 E 2,315 
4 6,50 G 3,310 29 8,67 I 0,950 
5 9,50 J 1,665 30 2,18 B 1,735 
6 5,75 F 1,875 31 4,37 D 2,755 
7 7,83 H 3,650 32 9,58 J 1,405 
8 4,92 E 1,800 33 2,86 C 1,275 
9 4,94 E 1,840 34 3,58 D 1,380 

10 3,35 C 0,930 35 3,38 C 0,800 
11 3,38 C 2,105 36 2,86 C 0,980 
12 9,00 I 1,650 37 9,50 J 1.140 
13 9,80 J 1,780 38 3,33 C 1,190 
14 7,25 G 1,345 39 8,10 H 1 ,110 
15 5,16 E 1,880 40 3,81 D 1,150 
16 8,75 I 1,240 41 2,38 B 1,365 
17 4,56 E 1,680 42 3,96 D 1,120 
18 8.66 I 1,685 43 8,36 H 1,090 
19 10,21 J 1,010 44 3.75 D 1.140 
20 8,70 I 1,225 45 4,17 D 2,350 
21 3,5C D 1,855 46 8,50 I 1,315 
22 5,5C F 2,560 47 3,16 C 1.160 
23 9,3S I 1,345 48 10.00 J 1,150 
24 5,5C F 2,310 49 10.53 K 1,290 
25 1,94 B 1,295 50 9,00 I 1.235 
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A partir desses resultados. pode-se chegar ao seguinte quadro: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A B C D E F G H I J K 

- 2 1 4 8 6 4 3 12 5 49 
25 10 31 9 22 14 ., 16 I 13 --
30 11 34 15 24 - 39 18 19 
41 26 40 17 - 43 20 27 
- 33 44 28 - 23 32 

35 45 - 29 37 
36 - 46 48 
38 50 -
47 --

-

Dentre as cinquenta afirmativas distribuídas pelas onze 

categorias. escolhe-se vinte e duas. sendo que duas de cada 

classe. Como na categoria A não foi computado nenhuma 

afirmativa. seleciona-se as duas da categoria B. que tem o 

menor valor escalar. Como na categoria K só foi ~omputado uma 

afirmativa. seleciona uma afirmativa da categoria J que tenha o 

maior valor escalar. Nas demais categorias. onde houver mais de 

duas afirmativas. escolhe-se as duas que apresentam o menor 

intervalo semi-interquartílico. 

Deseja-se construir uma escala que compreenda de maneira igual 

as onze categorias. Das cinquenta afirmativas inici~ls, 

seleciona-se vinte e duas para compor a forma final da escala. 

As afirmativas selecionadas com seus respectivos valôres e 

intervalos semi-interquartílicos são apresentados a seguir: 
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Categorias Afirlllat. S Q Categorias Afirmat. S Q 

2 1.88 1. &63 4 6.50 3.310 
A 25 1.94 1.295 G 14 7.25 1.345 

30 2.18 1.735 39 8.10 1.110 
B 41 2.38 1.365 H 43 8.36 1.090 

C 
35 3.38 0.800 

I 
20 8.72 1.225 

10 3.35 0.930 29 8.67 0.950 

44 3.75 1.140 
J 

27 10.06 0.945 
D 42 3.96 1.120 37 9.50 1.140 

8 4.92 1.800 19 10.21 1.010 
E 17 4.56 1.680 K 49 10.53 1.290 

6 5.75 1.875 
F 24 5.50 2.310 

1.2 - Pesquisa 

1.2.1 - Amostra 

A amostra constitui-se de vinte e cinco ex-presidiãrios. sem 

levar em conta qualquer tipo de característica como sexo. 

idade. instrução. atividade profissional. tempo e tipo de pena. 

A única determinação utilizada foi a de que os vinte e cinco 

ex-presidiãrios tivessem cumprido pena em algum dos dezessete 

Institutos Penais existentes no Estado do Rio de Janeiro. 

-Instituto Penal Ari Franco - Àgua Santa 

-Instituto Penal Cândido Mendes - Ilha Grande 

-Instituto Penal Muniz Sodré - Bangú 

-Instituto Penal Esmeraldino Bandeira - Bangú 

-Instituto Penal Plãcido Sã Carvalho - Bangú 

-Instituto Penal Vicente Piragibe - Bangú 

-Instituto Penal Talavera Bruce - Bangú (feminina) 

-Instituto Penal Lemos de Brito - Frei Caneca 

-Instituto Penal Hélio Gomes - Frei Caneca 
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-Instituto Penal Milton Dias - Frei Caneca 
-Instituto Penal Nelson Hungria - Frei Caneca 

-Instituto Penal Evaristo de Moraes - Quinta da Boavista 

-Instituto Penal Ferreira Neto - Niterói 

-Instituto Penal Edgar Costa - Niterói 

-Instituto Penal Romeiro Neto - Niterói (feminina) 

-Presídio Norte do Estado - Campos 

-Colônia Agrícola de Magé - Magé 

1.2.2 - Instrumento 

o instrumento utilizado é composto por uma folha de rosto. que 

tem a propriedade de coletar características pessoais dos ex

-presidiários. bem como um roteiro de entrevista composto por 

vinte e cinco perguntas, donde vinte e duas são oriundas dos 

resultados obtidos pela escala de atitudes anteriormente 

construida no estudo piloto (pré-teste) desta monografia. e as 

outras três, criadas para completar e direcionar o alvo da 

pesquisa. 
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ldade: _____ _ Sexo: ______ _ 

Grau de Instrução: 

Estado Civil: _______ _ NQ de Filhos: ____ _ 

Ocupação Atual: 

com vinculo 

sem vinculo 

Estabelecimento Penal que cumpriu a sentença: 

Tipo·de Infração: ___________________________ _ 

Anos que cumpriu a sentença: ________________ _ 

A quanto tempo está solto: __________________ _ 

~ ~ desempregados 

Durante este período de liberdade arrumou algum tipo de trabalho:_ 

(se for positivo) Quais: -----------------------------------------

lse for negativo) Porque: _______________________________________ _ 

~ ~ reincidentes 

Relatar o local. o motivo e o tempo das outras sentenças: _______ _ 
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Roteiro ~ Entreyista 

l-Dentro das Penitenciárias é desenvolvido um trabalho que 

prepare o presidiário para adaptar-se à sociedade? 

2-0s presidiários recebem uma educação profissional para que 

possam sair da Penitenciária com algum tipo de profissão? 

3-0 presidiário quando é libertado, recebe algum tipo de apoio 

psicológiCO e social? 

4-Existe um controle, bem como uma fiscalização por parte da 

Justiça dos ex-presidiários? 

5-As Penitenciárias consideram o trabalho como algo importante 

para o presídio? 

6-As infrações mais comuns são de roubo e homicídio? 

7-0s preSidiários com formação universitária são tratados 

diferentes dos outros presos? 

8-Nas Penitenciárias existem muitos casos de reincidentes? 

9-0 presidiário é severamente punido nas Penitenciárias? 

lO-Os presidiãrios na maior parte do tempo ficam ã toa, sem 

fazer nada? 

ll-Existem brigas entre os presidiários? 

12-A visita é um direito -assegurado ao presidiãrio? 

13-0s presidiãrios tem o direito de receberem seus parceiros 

intimamente? 

14-As solicitações dos presidiãrios são atendidas prontamente 

pelos guardas? 

15-0s presidiãrios que colaboram com os guardas tem algum tipo 

de regalia? 

16-Nas Penitenciárias existem casos de presidiários que já 

cumpriram suas penas e ainda permanecem lá dentro? 

17-0 preidiário quando sai da Penitenciária tem alguma 

dificuldade para adaptar-se à sociedade? 

18-Dentro das Penitenciãrias é comum casos de fugas e motins? 

19-Existe na Penitenciária algum tipo de tratamento para 

recuperar o presidiário? 

20-A Penitenciária é uma solução para diminuir a criminalidade? 

21-Como estão as instalações físicas da Penitenciária? 

22-0 Estado gasta muito dinheiro para manter as Penitenciárias? 
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23-Como você vê o problema da AIDS dentro da Penitenciária? 

24-Como você sentiu-se dentro da Penitenciária? 

25-Se você fosse Diretor de uma Penitenciária, que mudanças 

executaria? 

1.2.3- Objetivo 

o objetivo é de coletar dados sôbre como os ex-presidiários 

vêem os presidios, que benefícios e que prejuízos esse sistema 

trouxe para eles, como estão adaptando-se à sociedade e que 

propostas teriam para melhorar as Penitenciárias. 

1.2.4 - procedimento 

Elaborou-se a entrevista com vinte e cinco ex-presidiários. 

Para a efetivação da aplicação foi perguntado a cada sujeito se 

gostaria de participar de uma pesquisa sôbre o Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, explicando que era 

um trabalho para o Curso de Mestrado em Administração Pública 

sem qualquer ligação com a pOlícia e com a Justiça. A todos os 

participantes, pediu-se que respondese as perguntas de forma 

mais sincera possível. Todas as entrevistas, de um modo geral, 

transcorreram sem qualquer tipo de problema, a não ser com 

relação a linguagem, pois algumas pessoas tiveram dificuldades 

em entender alguns termos utilizados na pesquisa. 

1.2.5 - Análise ~ Dados 

Descrever-se-á os objetivos. a intenção de cada pergunta, bem 

como analisar-se-á as respostas das entrevistas. 

1.2.5.1 - Folha ~ Rosto 

o objetivo da folha de rosto é caracterizar os ex-presidiários 

que foram entrevistados. 



Idade - Identificar a faixa de idade dos entrevistados 
28% faixa dos 20 
56% faixa dos 30 
12% faixa dos 40 

4% acima da faixa dos 40 

~ - Identificar o sexo dos entrevistados 

76% masculino 
2410 feminino 
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.Q.rJill ~ Instrucão Identificar o nível de instrução dos 

entrevistados 

12% sem instrução 
44% 12 Grau Incompleto 
16% 12 Grau Completo 
12% 2 2 Grau Incompleto 

410 2 2 Grau Completo 
410 Nível Superior Incompleto 
810 Nível Superior 

Estado Civil - Identificar o estado civil dos entrevistados 

64% solteiros 

Nº ~ Filhos 

2 8~" casado 
810 separados 

Identificar se os entrevistados tem ou não 

filhos 

56% não tem filhos 
4410 tem filhos 

Ocupação Atual - Identificar se estão ou não trabalhando 

52% não trabalham 

48% trabalham 

Dos 48% que trabalham. pode-se relacionar: 

Trabalho X Vínculo 

58.3310 tem vínculo empregatício 
41.6710 não tem vínculo empregatício 

Trabalho X Sexo 

58.3310 homens 
41.6710 mulheres 



Trabalho X Idade 

16,67% faixa dos 20 
58,33% faixa dos 30 
16,67% faixa dos 40 

8.33% acima da faixa dos 40 

Trabalho X Instrução 

8.33% Sem Instrução 
33,33% 12 Grau Incompleto 
16,671. 1º Grau Completo 
16,67% 22 Grau Incompleto 

8,33% 22 Grau Completo 
16,67% Nível Superior 
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Todos os entrevIstados de nível superior trabalham e sómente 

uma das mulheres entrevistadas não trabalha. 

Estabelecimento Penal detectar a procedência penal dos 

entrevistados 

28% Instituto Penal Ar i Franco 
24% Instituto Penal Talavera Bruce 
16% Instituto Penal Milton Dias 
16% Instituto Penal Muniz Sodré 

4% Instituto Penal Lemos de Brito 
4% Instituto Penal. Esmeraldino Bandeir 
4% Instituto Penal Evaristo de Moraes 
4% Instituto Penal Ferreira Neto 

Das dezessete Instituições Penais existentes no Estado do Rio 

de Janeiro, só pegou-se oito. 

~ ~ Infração - detectar o motivo que levou o entrevistado a 

ser preso 

28% homicídio 
12% tráfico de drogas 
12% roubo 
12% tráfico de drogas e homicídio 
12% roubo. tráfico de drogas e homicídio 
12% roubo e homicídio 

4% desfalque 
4% ideologia política 
4% roubo e formação de quadrilha 



De acordo com a infração: 

42.11% homicídio 
26.32% roubo 
23,68% tráfico de drogas 

2.63% desfalque 
2.63% ideologia política 
2.63% formação de quadrilha 
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cumpriu sentença verificar o tempo que o 
entrevistado permaneceu 

dentro do estabelecimento 

penal 

44% ficou preso menos de cinco anos 
48% ficou preso de cinco a dez anos 

8% ficou preso mais de dez anos 

A quanto tempo ~ solto - detectar o tempo que o entrevistado 

está livre 

12% está livre a menos de um ano 
20% está livre no periodo de 1 a 2 anos 
64% está livre no período de 2 a 5 anos 

4% está livre a mais de dez anos 

Desempregados - Dos 52% que não trabalham 

Arrumou algum emprego verificar se os entrevistados estão 

desempregados no momento da entrevista 

ou se nunca arrumaram emprego 

52% não arrumaram emprego 

Porque - verificar o motivo de não terem arrumado emprego 

38.46%não quer trabalhar. não gosta de trabalhar 
15.39% procuraram e não conseguiram achar emprego. 

acreditam que ê por causa da condição de ser 
ex-presidiário 

15.39% não trabalham porque os salários são baixos 
7.69% não pode trabalhar 
7.69% não gosta de hora e nem levar ordens 
7.69% n~o nasceu paia limpar a casa dos outros 
7.69% diz que já tem profissão: cafetão e traficante 

Reincidentes - detectar se algum dos entrevistados Já foi preso 

mais de uma vez 

12% são reincidentes 
88% não são reincidentes 
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1.2.5.2 - Roteiro ~ entrevista 
Pergunta 1 Dentro das Penitenciárias é desenvolvido um 

trabalho que prepare o presidiário para adaptar-se à sociedade? 

Esta pergunta tenta verificar se 8 Penitenciária oferece ao 

detento algum tipo de tratamento, apoio que venha a ajUdá-lo a 

adaptar-se à sociedade. 

84% dizem que não existe na Penitenciária um 
tratamento de readaptação 

4% dizem que na Penitenciária existe um tratamento 
de readaptação 

12% não sabem responder 

Esta pergunta ajuda também, a detectar o grau de preocupação 

que a Penitenciária tem para com o detento. 

48% afirmam que a Penitenciária não preocupa-se com o 
detento 

52% não mencionam nada a esse respeito 

Pergunta 1 ~ Estabelecimento penal 

Os 4% que afirmam existir dentro da Penitenciária um 
tratamento de readaptação cumpriram pena no Instituto 
Penal Evaristo de Moraes 

Pergunta 1 ~ IiRQ ~ ~ 

Os 4% que afirmam existir dentro da Penitenciária um 
tratamento de readaptação foram presos por Ideologia 
Política 

Através das respostas dos ex-preSidiários, pode-se verificar o 

sentimento, a visão deles com relação à questão da readaptação 

à sociedade, bem como a sua percepção da atuação da 

Penitenciária frente a essa prOblemática. Para tal, é 

importante. colocar a seguir. alguns pontos de vista dos ex

presidiários. 

Existe tratamento ~ readaptacâo 

-"o pessoal da Penitenciária acha que está desenvolvendo 
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tanto um trabalho de recuperação. quanto de adaptação do 
sUjeito ao sistema social vigente. Eles tentam fazer lã 
déntro um tipo de lavagem cerebral. para que você saia 
do presidio pensando e acreditando no sistema sóclo
-politico deles. Adaptação para eles é a mesma coisa que 
adestramento." 

N~ sabe responder 

-"Não sei disso não. Também eu não intendo nada disso. 
Lá dentro a gente trabalha na cozinha. na limpeza da 
prlsao. agora se isso é pra se adaptar ã sociedade eu 
não sei." 

-"Não sei disso não. ~unca vi ninguém lá dentro falando 
nisso." . 

Não ~~ tratamento ~ readaptacão 

-"Eu tive que aprender sozinha e olha que não foi 
fácil." 

-"Essa questão de querer mudar de vida é urna questão 
particular que a Justiça não tem nada haver com isso." 

-"Se for 
existe. 
não." 

urna adaptação para se levar urna vida marginal 
mas se for para você deixar de ser marginal. 

-"o fato de eu não gostar de trabalhar e de eu ter esse 
tipo de vida não quer dizer que eu esteja desaptado da 
sociedade." 

-"Também é até melhor. porque corno eu tõ tá muito bom. 
Eu consigo me safa muito bem aqui fora. lá dentro é que 
a coisa fica feia." 

-"Quando 
luta. Se 
deles." 

você 
você 

é posto em liberdade. você tem que ir a 
se dá bem ou não. é problema seu e não 

-"Ninguém qué a gente. A sociedade não qué vê a gente 
nem pintado." 

-"Mas isso não é possivel. porque a gente que já é 
pobre. que vem de familia pobre já é desajustado." 

-"Eu acho que isso é feito propositalmente para que o 
ex-presidiário não se adapte à sociedade. pois ele tem 
que ser banido da sociedade. A pessoa erra uma vez. e 
isso é suficiente para que ela deixe de ser um cidadão 
para se tornar um marginal." 
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-"Quando a gente sai. estamos sabendo de como estã tudo 
e é só voltar para os negócios. pois estes não podem 
parar. se não a gente perde o campo." 

-"Eu não tive nenhuma preparação para sair de dentro da 
prisão. Mas eu também, não precisava. eu sabia muito bem 
o que ia fazer aqui fora. ia retomar a minha vida de 
antes. Eu acho que não é preciso fazer esse tipo de 
trabalho. pois seria uma perda de tempo. porque todo 
mundo que tã lá dentro sabe muito bem o que vai fazer 
aqui fora." 

Fica claro. que para alguns ex-presidiários não é preciso 

existir dentro da Penitenciária um tratamento de readaptação. 

porque o preso jã sabe muito bem o que vai fazer quando for 

libertado. Este tratamento. para estes. vem a ser um abuso de 

poder, uma invasão nas suas vidas. Já para outLOS. é 

importantíssimo. porque dá apoio. orienta e ajuda-os na 

difícil tarefa de tornar-se um cidadão responsável. Há 

também. indícios que demonstram uma sensível revolta dos ex

presidiários para com a sociedade. porque detectam que existe 

um menosprezo. uma discriminação. um preconceito. desta, para 

com a pobreza e para a condição de ex-preso. 

'pergunta Os presidiários recebem uma educação 

profissional para que possam sair da Penitenciária com algum 

tipo de profissão? 

Essa pergunta tem o objetivo de verificar se o Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro oferece ao detento 

uma educação profissionalizante para que este possa estar com 

algum tipo de profissão quando for libertado. Se o Sistema 

Penal tem a preocupação e o papel de reparar as falhas da 

Política Social. oferecendo uma educação profissionalizante 

para que o detento ao ser solto. possa obter oportunidades 

melhores no mercado de trabalho. 

100% afirmam que não existe uma educação 
profissionalizante dentro dos presídios. 
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Pode-se também. verificar através das respostas. se existe 

interesse por parte dos detentos em receber uma educação 

profissionalizante enquanto estão presos. 

68% manifestam interesse pela educação 
profissionalizante 

12% não querem participar de qualquer atividade 
educacional 

20% não dá para detectar se há ou 
não interesse 

Dos 68% que manifestam interesse pela educação 

profissionalizante. pode-se tentar relacionar com: 

Nível ~ Instrução 

11.76% sem instrução 
41.18% 12 Grau Incompleto 

5,881. 12 Grau Completo 
17.66% 2º Grau Incompleto 

5.88% 22 Grau Completo 
5.88% Superior Incompleto 

11.76% Superior Completo 

~ 
70,59% homens 
29.41% mulheres 

Ocupação Atual 
52,94% trabalham 
47,06 não trabalham 

Dos 12% que não querem participar de atividades educacionais. 

pode-se tentar relacionar com: 

Nível ~ Instrução 
33.33% 1º Grau Incompleto 
66.67% 12 Grau Completo 

~ 
100% dos que não querem participar da educação 

profissionalizante são homens 

Ocupação Atual 
100% dos que não querem participar da educação 

profissionalizante nunca quizeram trabalhar 

I 
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Serão descrito abaixo. alguns dos pontos de vistas dos ex

-presidiários a respeito da questão Penitenciária x Educação 

Profissionalizante. 

NãQ ~ interesse ~ ~~ç~~ ~f1ssionalizante 

-"Não existe. e ainda bem. Já pensou que saco ter que 
agora ficar sendo obrigado a assistir aulinhas. Eu acho 
que nesse ponto a prisão é ótima. A gente não vai usar 
nada disso aqui fora. porque na minha profissão não 
precisa nada disso. é só ser esperto. estar sempre 
atento e saber usar bem o trabuco." 

-"Não e ainda bem. Eu parei de estudar já a muito tempo. 
porque achava isso um saco. E como eu já disse eu não 
quero ter profissão nenhuma." 

-"Aquilo não é escola. e ainda .bem. porque se eu 
quizesse e gostasse de estudar. eu teria feito isso a 
muito tempo atrás." 

.I.run interesse ~ educação profissionalizante 

-"Pedi 
deu em 
prisão." 

várias vezes para a guarda e ao Diretor. mas não 
nada. Só fui estudar depois que eu sai da 

-"Não existe nada disso lá dentro. Também eles são 
espertos. Os guardas são na maioria das vezes pessoas 
com nível abaixo dos presos. Imagina se eles começam a 
ensinar os presos. aí o negócio vai ficar russo. É 
interesse deles que a gente fique burro. pois assim é 
mais fácil controlar a gente." 

-"Eles não ensinam nada a gente. Eu até que gostaria de 
aprender a ler e a escrever melhor. Já que tem que ficar 
aqui dentro. pelo menos faz alguma coisa que presta. que 
seja 61til pra mim." 

-"Eles não estão preocupados se a gente sabe ou deixa de 
saber. Aquilo lá é um depósito para a gente esfriar um 
pouco." 

-"Que nada. lá a gente aprende só a ter maus hábitos. 
nada que presta." I 
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-"Eu acho que se houvesse uma preocupação em fazer 
dentro da Penitenciária cursos profissionalizantes 
haveria uma redução da criminalidade, como também, 
ocuparia de certa forma ° tempo dos presos. A educação é 
algo importantissimo, mas que não é levada muito a sério 
no nosso pais." 

-"Não. eles não dão nenhum tipo de educação. Eu acho, 
que isso não deve ser interesse das autoridades, e isso 
é iguarzinho aqui fora. Você já viu pobre te estudo?" 

-"Para 
comum. 

eles bandido, marginal não precisa ter profissão 
Já tem que é ser bandido." 

-"Não hã interesse da Justiça e. portanto, do Governo de 
educar o preso, de prepará-lo para uma vida 
profissional. O problema da educação é muito mais sério, 
e vai além dos muros da Penitenciária. Não há interesse 
do Governo propiciar e custear a educação para a 
popUlação como um todo, porque temem que o povo 
conscientize-se e, consequentemente. comece a questionar 
a ideologia vigente." 

Observa-se, que o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro. segundo os entrevistados. não tem a função de 

reparar 

preencher 

Politica 

as distorções sociais, não tem o objetiVO de 

as lacunas 

Social não 

deixadas pela 

abrangente. 

implantação de 

A maioria dos 

uma 

ex-

presidiários. 68%. gostariam de ter a oportunidade de 

adquirir 

Estes. 

maiores conhecimentos dentro da Penitenciária. 

de uma certa forma. culpam tanto o Sistema 

Penitenciário, como a sociedade e o próprio Governo pela 

falta de uma Politica Educacional abrangente, que leve o 

ensino a todas as camadas sociais. Alguns ex-presidiários tem 

a conscientização de que o estudo é vetado pelo Governo, para 

que o povo não questione a sua atuação. Colocam a educação 

como um privilégio dos ricos. "Pobre e preso nasce e morre 

burro." 

Pergunta ~ - O presidiário quando é libertado, recebe algum 

tipo de apoio psicológico e social? 

Esta pergunta tenta certificar-se de que o Sistema I 
I 
l 
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Penitenciário, ao soltar o detento. oferece algum tipo de 

apoio social ou psicológico até este conseguir aprumar-se 

integralmente na sociedade. 

96% responderam que não receberam qualquer tipo de 
apoio ao sair da Penitenciária 

4% não souberam responder 

A grande maioria dos entrevistados tiveram de certo modo, 

dificuldades para entender o que vem a ser apoio social e, 

principalmente, apoio psicológico. 36% deixaram transparecer 

esta dúvida, nas suas respostas. 

Será descrito, a seguir, a opinião de alguns ex-presidiários 

sôbre a questão do apoio social e psicológico. 

-"o que voce quer dizer com apoio psicológico e social? 
Apesar que não precisa nem explicar, porque quando a 
gente sai de lá de dentro, não recebe nada deles. Também 
eles estão doidos para se livrarem da gente." 

-"o que é isso? Ah! Olha eu não recebi dinheiro nenhum e 
nem esse apoio pSiCô ai." 

-"Não, e nem é preciso. A gente não tem essa frescura. 
Isso é coisa para rico e não para pobre." 

-"Você acha que eles vão dá alguma coisa de graça? Você 
é que tem que se virá sozinho." 

-"Eles estão doidos que a gente volte pra atividades, 
pois isso acaba sendo interesse para eles, porque se a 
gente deixa de ser bandido, não é preciso mais de prisão 
e ai eles perdem o emprego." 

-"Se ele tem condições financeiras para recomeçar a vida 
aqui fora, não é problema da Justiça. A responsabilidade 
da Justiça acaba no momento em que o preso é posto em 
liberdade." 

-"A gente sai 
ajuda, tem é 
comum de novo." 

de lá numa maior pendura, sem nenhuma 
que pena muito pra se poder ter uma vida 

-"Quando a gente sai de lá, não recebe nada deles. Só 
algumas palavras corno: Vê se toma jeito, sai dessa 
vida. Até parece que é fácil. Se a gente não continua a 
levar essa vida, vai viver de que?" 

I 
I 
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-"Não hâ nenhum tipo de apoio do presidia. mas também. 
isso não é muito importante. porque quando saimos do 
presidio. a última coisa que queria. é manter qualquer 
tipo de dependência com ele. principalmente. quando 
estamos certos que vamos mudar de vida. ~ como aquele 
periodo fosse apagado da minha vida." 

-"A gente quando 
raiva deles, ou 
daquela emundice, 
no corpo." 

sai de lã, o que ganha ê uma bruta 
então algum tipo de doença por causa 

como eu que sai de lã cheia de perebas 

-"Eles não querem nem 
sobreviver aqui fora. 
preparado pra enfrentã o 
a mesma coisa que antes. 
é problema nosso." 

saber se você tem condições de 
Isso é problema seu. Se você tá 
mundo ou não, se você vai fazer 
se você vai passar fome ou não, 

-"Mas quando 
apenas a rua 
bastante." 

a gente sai de lá. eles não dão nada não. 
pra gente andar e olhe lá. isso já é o 

-"Em relação ao apoio terapêutico, esse é de suma 
importância, porque o preso ao entrar na Penitenciária. 
perde a sua identidade própria e passa por privações e 
situações bem traumáticas que o vão marcar pelo resto da 
vida. Até hoje. eu faço anãlise para tentar afastar uma 
série de fantasmas que me perseguem. fruto daquele tempo 
doentio que permaneci dentro da Penitenciãria." 

De acordo 
Penitenciário 

com 
do 

os dados das entrevistas. o Sistema 
Estado do Rio de Janeiro. quando liberta o 

preso, tira toda e qualquer responsabilidade do que possa 

estar por advir a pessoa. A falta de um apoio. facilita ou 

até mesmo colabora com a volta do detento para as atividades 

ilicitas. O ex-presidiário fica totalmente perdido no mundo. 

pois a sociedade fecha todas as portas. o presidio não lhe dá 

qualquer tipo de assistência. Os ex-presidiãrios. de uma 

certa forma. 

Penitenciário. 

têm um sentimento negativo para com o Sistema 

renegando ou desprezando qualquer tipo de 

ajuda que este possa oferecer. Existe uma visão deturpada por 

parte de alguns ex-presidiários de que o apoio social e. 

principalmente. psicológico é uma assistência voltada 

exclusivamente para os ricos. 

Pergunta A Existe um controle. bem como uma fiscalização I 
I 
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por parte da Justiça dos ex-presidjários? 

Esta pergunta tem a função de detectar se a Justiça exerce 

algum tipo de controle da vida dos ex-presidiários. 

44% afirmam que não existe um controle por parte da 
Justiça 

8% afirmam que existe um controle por parte da 
Justiça 

48% não sabem responder se existe est.e controle 

Os 8% que afirmaram que existe um controle da vida do ex

presidiário pela Justiça. são detentos que foram libertados 

através da condicional. Neste caso é necessário que alguém 

assuma a responsabilidade jurídica do detento, para poder 

responder por este. no juiz. toda vez que for necessário. 

Outro ponto que pode ser verificado com esta pergunta. é a 

questão de como o ex-presidiário vê a Justiça. isto é. se o 

ex-presidiário acredita na Justiça. 

36% não acreditam na Just.iça 
24% acreditam na Justiça 
40% não mencionam nada a esse respeito 

Algumas das respostas dadas pelos ex-presidiários a respeito 
do controle da Justiça no ex-detento. 

Acreditam M Justica 

-"Q,uando a gente é sol):o, cada um vai pro seu canto. A 
Justiça fica na dela e a gente vai viver a nossa vida. A 
gente só se encontra com~ ela, quando ela nos pega de 
novo." 

-"A única coisa é que nós ficamos fichados e caso eu 
venha cometer outro deslize. eu deixo de ser um réu 
primário. A Justiça não tem mais nada haver comigo. 
porque eu já paguei, e bem caro, pelo meu erro. Agora eu 
sou um cidadão como outro qualquer." 

-"Você vai preso, cumpri sua pena e depois fica livre da 
Justiça." 

I 
I 
I 
I 
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NjQ acreditam ~ Justiça 

-"Não me fale em Justiça, porque isso nã.o existe. Eu 
tenho um ódio danado dela, porque eu fui presa 
inocentemente. O Doutor que me defendeu disse que eu 
matei pra salvar minha honra, e a Justiça disse que 
prostituta não tem honra. Isso não é um abuso?" 

-tiA nossa Justiça está falida. As grandes autoridades da 
Justiça são altamente. corruptas. Ela não protege as 
pessoas em relação aos seus direitos e nem sabe cobrar 
os seus deveres. tI 

-tiA Justiça não sabe nem quem está preso ou solto. A 
Justiça aqui ê uma zona. e você vem com essa de 
controle. Isso é papo de filme americano." 

Segundo os depoimentos a Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

não fiscaliza e nem controla a vida dos ex-presidiários, a 

não ser em casos de liberdade condicional. Os detentos 

ao serem libertados rompem por completo a sua 

ligação para com a Justiça. A Justiça só vai preocupar-se com 

o ex-presidiário, caso este venha a cometer novamente algum 

crime. Um certo número de ex-presidiários. 36%. têm não só 

uma revolta para com a Justiça. bem como não acreditam na sua 

eficiência. 

Pergunta ~ As PenitenciArias consideram o trabalho como 

algo importante para o presidiário? 

Esta pergunta tem o interesse de verificar se o trabalho é 

enfatizado. bem como estimulado dentro do Sistema 

Penitenciário como algo importante para a vida do Homem. de 

forma que o detento o veja como um mecanismo. não só para 

ocupar o seu tempo. mas também. para ajudá-lo na sua 

recuperação e no seu crescimento enquanto ser humano. 

92% afirmam que o trabalho não é enfatizado como 
algo importante 

8% afirmam' que o trabalho é enfatizado como 
algo importante 
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05 81. que afirmam que o trabalho é enfatizado como algo 

importante dentro do Sistema Penitenciário. dão esta resposta 

porque foram submetidos a um excesso de trabalho e não. 

porque tiveram algum tipo de conscientização da real 

importância deste. 

-"Eu acho que sim. porque pra eles tudo é trabalho. Lá a 
gente dá um duro danado." 

-"Eu acho que eles consideram sim. porque lá dentro eles 
coloca a gente pra trabalhar pra cacete. Tudo é motivo 
de trabalho. Agora eu queria saber desde quando trabalho 
é bom. Eu acho trabalhar a pior coisa do mundo. Trabalho 
deixa a gente cançado. doente e com mau humos." 

Dos 92% que afirmam que o trabalho não é enfatizado como algo 

importante. pode-se verificar. como detectam a utilização do 

trabalho pelo Sistema Penitenciário. 

56.52% afirmam que o Sistema Penitenciário utiliza 
o trabalho como castigo 

43.38% não mencionam a forma como o trabalho é 
utilizado pelo Sistema Penitenciário. 

Dos 92%. pode-se também. verificar de que forma o Sistema 

Penitenciário repassa para os detentos a questão do trabalho. 

100% afirmam que o Sistema Penitenciário repassa 

uma visão negativa do trabalho 

Será descrito a seguir. algumas das respostas dos ex

presidiários a respeito da questão Trabalho x Penitenciária. 

Trabalho utilizado ~ castigo 

-"Eu sei que trabalhar forçadamente é a pior coisa que 
existe no mundo. e isso não pode ser considerado como 
algo lucrativo. Para mim o trabalho forçado é a volta a 
escravidão." 

-"o trabalho é utilizado como uma forma de castigo. Eles 
valorizam a parte negativa do trabalho. Nós presos 
ficamos com ódio e aversão ao trabalho." 
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-"Lã dentro o trabalho não era utilizado como algo 
importante, mas sim como instrumento de perseguição das 
guardas, e acabava servindo para ser um instrumento que 
media o status de cada prisioneira. Aquelas presas que 
trabalhavam eram as menos prestigiadas." 

-"Depende, se for o trabalho como algo bom, não. Agora 
se for trabalho como castigo, aí sim. Lã dentro eles 
usam o trabalho como uma forma de castigo. Isso para mim 
é péssimo, porque as pessoas lá dentro já não são muito 
chegadas ao trabalho, e com isso ficam com mais raiva e 
aversão ao trabalho." 

-"Essa questão do trabalho é muito interessante. No 
Brasil a prática do trabalho é vista de forma 
pejorativa. Para a população em si. trabalho significa 
castigo obrigação. tortura, e não algo que traga o 
enriquecimento, o crescimento, o desenvolvimento e a 
satisfação do indivíduo. ( ... ) Dentro da Penitenciária 
não poderia ser diferente, o trabalho tem um significado 
bem negativo, porque ele é utilizado como instrumento de 
punição. fazendo com que os presos tomem cada vez mais 
aversão ao trabalho." 

-"o trabalho lá dentro tem muito mais o significado de 
castigo. Nesse ponto eles tão certo cara. Existe maior 
castigo no mundo que o trabalho?" 

Não acreditam nQ trabalho 

-"Não e nem 
importante. O 
trabalho." 

podia, porque desde quando o trabalho é 
que vale nessa terra é grana e não 

-"Ainda bem que não, porque o trabalho nunca foi e nunca 
será algo importante para mim. Essa história de que o 
trabalho faz o Homem é conversa fiada. O trabalho acaba 
com o Homem. Meu pai foi um, o trabalho matou ele bem 
cedo." 

-"Não e ainda bem. Trabalho aqui fora já é ruim, imagina 
ter que trabalha pra aqueles putos. Prefiro levar 
porrada do que trabalhar pra aqueles sacanas. Eles é que 
têm que dá duro pra gente." 

-"Não, e ainda bem. Agora eu gostaria de saber quem te 
disse que trabalho é uma coisa importante para o 
presidiário. Trabalho não traz benefícios pra ninguém. 
só prejuízos. Ele traz cansaço, doenças e a pessoa 
envelhece mais rápido. Existem outras formas mais fáceis 
de se ganhar dinheiro sem ter que trabalhar." 



I 
i 
t 
i 

1 
i 

294 . 

Para 51% dos entrevistados. o Sistema Penitenclãrl0 do Estado I: 

do Rio de Janeiro utiliza o trabalho como forma de castigo. 

Porém o ex-presidiãrio pode estar cometendo um engano com 

relação a utilização do trabalho dentro da Penitenciãria. O 

fato do trabalho ser obrigado. pode fazer com que pensem que 

é urna forma de castigo. Segundo os entrevistados. dentro da 

Peenitenciária. não existe uma preparação prévia que enfatize 

e traga a conscientização da importância do trabalho. A falta 

desta conscientização é a responsável pela visão negativa e 

deturpada. que o detento tem do trabalho. O detento. de 

acordo com 8S respostas. já traz consigo a aversão pelo 

trabalho. se não for demonstrado ou até mesmo incorporado a 

sua importância enquanto fator de crescimento e 

enriquecimento do ser humano. tende a ser rejeitado. 

Pergunta ~ 

homicídios? 

As infrações mais comuns são de roubo e 

Esta pergunta tem o objetivo de detectar. sôbre a ótica do 

ex-presidiário. 

Penitenciâria~. 

o tipo de infração predominante nas 

16% roubo. homicídio e trâfico de drogas 
16Ya roubo e homicídio 
12% homicídio 

4% tráfico de drogas 
4% trâflco de drogas e roubo 

48% não sabem responder 

De acordo com a infração: 

29.73% homicídio 
21.62% roubo 
16.221. tráfico de drogas 
32.43% não sabem responder 

Ao comparar esses dados com as informações obtidas no IiRQ ~ 

Infração. verifica-se. que há uma coerência entre os 

resultados. Em todos os dois itens o homicídio é o tipo de 
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infração preponderante, seguido do roubo e depois do trãfico 
de drogas. 

Será relacionado 

presidiários a 

abaixo, 

respeito 

as respostas de alguns ex

da infração predominante nas 

Penitenciárias. 

Homicídio 

-"A maioria, na verdade, é por matar alguém, porque 
todos os outros crimes levam a morte. Vê bem, o roubo, 
as drogas, todos você tem que está disposto a tudo e 
sempre acaba em morte." 

-"Eu acredito que o tipo de crime mais comum seja o 
homicídio, porque todos os outros tipos de crimes levam 
de uma certa forma ao homicídio. Por exemplo, uma pessoa 
que rouba, mesmo que não tenha a intenção de matar, em 
algum momento terá que fazer isso para se defender. O 
mesmo ocorre com os outros, como por exemplo, o 
traficante, o estelionatário, etc. Outro ponto 
importante a esse respeito é que dependendo da situação, 
todo indivíduo pode ser um assassino." 

Tráfico ~ drogas 

-"Não sei, mas acho que a maioria é por causa de drogas 
e não por homicídio e roubo." 

Tráfico ~ drogas ~ roubo 

_Mpra mim os mais comuns são as drogas e o roubo. O 
homicídio acaba sendo consequência dos outros dois. Você 
nesse ramo tem que tá preparado pra tudo. E aí quando dá 
zebra, você tem que matá. é você ou o outro." 

Roubo , homicídio ~ tráfico de ~~ 

-"Eu acho que sim, e isso pode ser bem visto nos 
jornais. A maioria dos presos são pegos por causa de 
roubos e de assassinatos. Eu ainda acrescentaria a 
questão do tráfico de drogas que está muito em moda." 

-"~ roubo, homicídio e drogas são as mais comuns, e por 
sinal estão bem ligadas." 

( 
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Roubo ~ homicídio 

-"Hoje em dia n que a gente mais houve é histór~a de 
roubo e morte. ~ dificil você encontrar alguém nessa 
cidade que nunca foi assaltado e que não tem um 
conhecido que foi assassinado." 

Kão ~ responder 

-"Quanto o que os outros fizeram eu não sei. porque lã 
dentro a gente não se preocupa muito com isso- O que 
você fez lá fora não importa muito. e sim. o que faz lã 
dentro. A não ser aqueles que são conhecidos nossos lã 
de fora. os caras famosos e os que tentam intimidar os 
outros através do número de presunto que carregam." 

-"A minha pena foi por roubo e homicidio. mas as dos 
outros eu não sei não. O tempo que eu tive lã dentro 
nunca me inteíessel por isso." 

-"Eu não sei disso não. Isso é coisa pra você perguntar 
pros homens e nâo para mim." 

-"l'\ão sei. 
importa é 
dedo duro." 

Isso não é importante pra gente. O que 
se o companheiro é de confiança ou um marica 

-"Essa é uma pergunta 
não sabe porque o cara 
tona. Essa pergunta 
caras da prisão." 

dificil. porque lá dentro a gente 
foi pego e que crimes dele veio à 
você só vai ficar sabendo com os 

Observa-se. que 48% dos entrevistados. afirmam que os 

detentos não dão muita importância e nem fazem questão de 

saber quais foram os crimes cometidos pelos seus 

companheiros. Dão mais enfase ao comportamento que cada um 

vai exercer dentro da Penitenciãria. 

pergunta L - Os presidiãrios com formação universitãria são 

tratados diferentes dos outros presos? 

Esta pergunta tenta verificar se o Sistema Penitenclãrio 

cumpre a Lei 3689 de 03/11/41 do Artigo 295. Inciso VII do 

Código de Processo Penal que determina um tratamento 
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diferenciado 

universitária. 

para o presidiário que tem formação 

76% afirmam que os presos de nível superior são 
tratados diferentes 

24% não sabem se os presos de nível superior são 
tratados diferentes 

Dos 24r. que não sabem se os presos de nível superior são 

tratados diferentes. 

50% supoem que os presos de nível superior são 
tratados diferentes 

50% não têm uma opinião formada a esse respeito 

Através desta pergunta. pode-se detectar três outros dados: 

48% dos ex-presidiários consideram a atuação da 
Justiça discriminadora. Acreditam que só os 
pobres são condenados e mandados para a prisão 

44% dos ex-presidiários consideram que as pessoas 
com nível superior são ricas 

16% dos ex-presidiários acreditam que os presos com 
nível superior devem ser separados dos outros 
presos. pois senão serão massacrados 

A seguir. algumas das respostas dos ex-presidiários. 

~ presos ~ ~ superior devem ~ separados 

-"São. O tratamento de uma certa forma deveria ser igual 
para todos. mas as pessoas com nível superior deveriam 
cumprir pena separados. porque eles de uma certa forma 
não aquentariam viver junto com os outros presos. Para 
conviver com os outros presos é preciso ter vivência de 
rua. se não a barra fica muito pesada." 

-"Elas tem celas individuais. No período em que eu estava 
lá. só conheci uma e esta ficou pouco tempo. Agora eu 
tinha muita pena dela. porque as outras a xingavam. 
diziam horrores pra ela. Eu acho bem certo que haja esta 
diferenciação. e acho que deveria existir um presídio só 
para eles, para que não haja a mistura, porque o nível é 
muito diferente." 

I 
J 

I 
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-"São. mas isso eu acho certo. porque a gente acabaria 
com eles. Eles não iam aguentar o nosso pique. são todos 
uns frescos." 

Justiça discriminadora 

-"~ como sempre nesse pais. o rico tem sempre vantagens 
sôbre o pobre. Você vê esses politicos. roubam e fica 
tudo na mesma. A gente rouba e ai leva porrada e vai 
preso. e olha que a diferença dos roubos é bem grande. 
Eles roubam grana alta e a gente rouba merreca. A prisão 
só foi feita pra pobre. Você nunca vê nenhum rico lá 
dentro. Quando ocorre um descuido e aparece algum 
riquinho. este é tratado diferente, cheio de vantagens e 
frescuras. A falta de consideração com a gente é tão 
grande que isso ocorre na nossa cara. eles não tentam nem 
esconder essa pouca vergonha." 

-"Quando tem algum cara desse dentro do presidio. e isso 
é raro. ele tem um monte de mordomia. Isso é um abuso pra 
com a gente que tá lá dentro. Esta diferenciação é feita 
na nossa cara. Isso só pode ser feito pra provocá a 
gente. Eles são tão bandidos quanto a gente. Cometeram os 
mesmos crimes ou até piores que a gente. Eles não podiam 
ter essa frescura só porque estudaram. Se a gente não 
estudou é porque não tivemos chance pra isso. Você acha 
que eu não gostaria de ter uma vida igual a sua, ao invés 
de viver nessa merda de vida de bandido. Só que todas as 
chances de vida são dadas pra vocês, e a gente fica com 
as sobras, isto quando sobra alguma coisa. A gente fica 
sempre pra trás. Isso me irrita profundamente. Eu fico 
puto com essa diferenciação." 

-"São, 
gente 
homens 
alguém 

porque na verdade nem preso são. A gente vê muita 
boa metida com droga, com crime e na hora que os 

batem só vai preso o pobre. O rico sempre tem 
pra livrá a cara." 

-"Eu não sei, mas devem ser, porque presidio não foi 
feito para doutor e sim para João Ninguém como eu." 

-"São, e isso é 
misturam, não iam 
rouba é ladrão e 
desculpa." 

óbvio. Na vida, rico e pobre nunca se 
misturar dentro da prisão. Pobre que 
rico quando rouba tem sempre uma 

-"São. Porque bacana é bacana. E ai é interessante pra 
eles que os bacanas se recuperem, porque sai nos jornaiS 
que a prisão fez com que o preso fulano deixasse de ser 
criminoso. ~ tudo uma corja de safados, armam tudo." 

I 
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-"São. Os almofadinhas sempre levam vantagens. Como eu te 
disse: nessa terra o importante é a grana. Tem grana. tem 
mordomia." 

-"Como sempre nesse pais. os ricos tem sempre 
privilégios. Isso eu não concordo. porque instrução não 
quer dizer nada. Muitos deles podem ser piores que muito 
bandido pobre e burro. Todos tem que ser tratados iguais. 
Eles são universitários porque já foram privilegiados. 
Então é hora de parar com isso. Todos nós ficamos super 
revoltados com isso." 

-tlAh! Os bacanas. os doutores não frequentam a cadeia. O 
tempo em que eu tive lã dentro não esbarrei com nenhum 
cara desse tipo. Ouvi falar que tinham alguns desses na 
outra prisão do lado. mas não sei não. Cana não foi feita 
para bacana. mas só para pobretão como eu. Você pode ver 
bem isso nos jornais. Bacana rouba. bacana mata e arruma 
sempre um jeito para ficar solto. Agora quando é a gente 
leva logo porrada e vai direto em cana." 

-tlEu não gO~to de falar nisso. porque isso me di muita 
raiva. Nesse pais quem tem uma certa posição. sempre tem 
vantagens sôbre os menos favorecidos. Para mim os dois. 
tanto o analfabeto quanto o letrado cometeram um crime e 
devem pagar por ele igualmente. Se a gente for ver as 
coisas no pé da letra vai ver que o analfabeto deveria 
obter vantagens sôbre o letrado. porque muitas vezes. 
eles cometem um crime por burrice ou por ignorância e o 
outro não. sabe muito bem o que estã fazendo. tI 

Verifica-se. que o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro respeita a Lei 3689. oferecendo um tratamento 

diferenciado para os presos de nivel superior. Este ato. 

provoca uma certa revolta nos detentos comuns. porque não 

aceitam a existência desse tratamento diferenciado. Todos os 

dois cometeram 

devem cumprir 

-preSidiários 

uma ação criminosa. e foram condenados. logo 

suas penas de forma idêntica. 48% dos ex-

entrevistados consideram que a Justiça só 

funciona para os pobres. deixando sempre os ricos de fora. sem 

qualquer tipo de sanção. Para 44% dos entrevistados. as 

pessoas de nivel superior pertencem a classe privilegiada. 

porque consideram que a prãtica da educação é voltada 

exclusivamente para os ricos. Pobre não tem tempo e nem 

oportunidade de estudar. Observa-se que 16% dos ex-

presidiãrios tem uma imagem negativa de si mesmo. porque 

I 

i 
I 

i 
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afirmam que o preso de nível superior deve ser separado dos 

presos comuns, senão serão massacrados. Segundo 48% dos 

entrevistados, o Governo, a sociedade, a Justiça e o Sistema 

Penitenciário discriminam e renegam a pobreza. 

Pergunta .8 

reincidentes? 

Nas Penitenciárias existem muitos casos de 

Esta pergunta tenta verificar, diretamente, se é grande o 

número de reincidentes dentro da Penitenciária e, 

indiretamente, se o Sistema Penitenciário está cumprindo de 

forma eficiente o objetivo de recuperar os detentos. 

88% afirmam que é" grande o número de reincidentes 
12% não sabem responder 

Esta pergunta ajuda também, a detectar a percepção do motivo 
pelo qual os ex-presidiários não conseguem mudar de vida. 

20% afirmam que o detento não consegue recuperar-se, 

20% 

8% 

devido a 
tipo de 
situação 

Penitenciária não oferecer qualquer 
ajuda e apoio que venha inverter essa 

afirmam que o detento não consegue recuperar-se, 
deviqo a sociedade não ajudar e fechar todas as 
oportunidades de emprego 
afirmam que o detento não consegue recuperar-se, 
devido ao ambiente em que vivem e as más 
associações 

8% afirmam que o Governo, a sociedade e a Justiça 
não ajudam o detento recuperar-se 

4% afirmam que nem a sociedade e nem a 
Penitenciária ajudam o detento recuperar-se 

44% não mencionam nada a esse respeito 

Será descrito a seguir. algumas das respostas dadas pelos ex

-presidiários sôbre a questão da reincidência. 

Sociedade ~ ajuda ng recuperação ~ detento 
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·-"A maior parte dos caras lá da prisão são repetentes. 
alguns mais de três vezes. Mas também. quando o cara sai 
de lá só tem uma alternativa, que é voltar para as 
atividades de novo, porque emprego não tem e quando tem. 
se ganha tão pouco que não dá para nada. ou não aceitam 
presidiários. Muitos caras não sabem fazer nada. Agora 
comigo é diferente. porque eu tenho uma familia forte e 
sei trabalhar como bombeiro." 

-"Eu não sei disso não. mas acredito que deve ter sim. 
porque pra tú conseguir viver de novo aqui fora é uma 
barra. Você tem que rebolar, e ter muita força de vontade 
e um apoio grande pia não virã bandido novamente. O 
negócio aqui fora é bem pesado, é um sufoco." 

-"Lã dentro tá cheio disso. Eu já falei, aqui quando você 
faz alguma merda. tã fudido pro resto da vida. Não tem 
mais como você sai dessa. Ninguém te dá uma chance ou uma 
ajuda. Eu mesmo tentei mudá de vida, procurei emprego 
abessa e não consegui nada. A única coisa que sobra é 
voltá pra ser bandido." 

Ambiente ~ má associacão impedem ~ recuperação ~ detento 

-"Eu acho que isso ocorre porque estas mulheres, na 
verdade, vivem só em função de sexo, como eu já disse 
antes. que quase todas estavam lã dentro por causa de 
homens. Então elas saem do presidia e logo se associam a 
um mau caráter e começa tudo de novo. O ambiente onde ela 
vivem também. proporciona isso. Na verdade, elas cometem 
os erros sem pensar. porque elas não querem voltar para o 
presidia. Elas até querem mudar de vida, mas não 
conseguem." 

-"O cara que é condenado vive cercado da pobreza. da 
marginalização. logo ê normal que ele quando sai da 
penitenciária, continue a ter a mesma vida e com isso 
acabe cometendo novamente algum tipo de crime. O problema 
muitas vezes, não está na pessoa e sim no contato social, 
no tipo de vida que essa pessoa é obrigada a viver. 
Muitas vezes. as pessoas querem mudar de vida. mas não 
podem porque a vida não deixa." 

Penitenciária não ajuda ~ recuperação ~ detento 

-"Claro que existe. mas também pudera, eles não fazem 
nada para que o preso deixe de ter uma vida criminosa,
eles ainda. de uma forma. ajudam para que o preso saia de 
lã mais criminoso ainda." 
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-"Tã cheia. também eles não fazem nada pra mudã isso. 
Aquilo lã é uma bagunça." 

-"Eu diria que a grande maioria das presas são 
reincidentes. Isso também fica óbvio •• porque o presídio 
não dã condições nenhuma para que o preso deixe de ser um 
marginal. Não existe lã dentro nenhuma alma caridosa que 
te dê a mão para te tirar dessa vida suja. Lã você só 
encontra o contrãrio. um monte de pessoas, tanto do lado 
das presas, quanto das guardas, que ajudam você se afundã 
cada vez mais." 

-"t dentro do presidio o número de reincidentes é bem 
grande. Isso comprova de certa forma a vunerabilidade e a 
falta de eficãcia do Sistema Penitenciãrio. Lã dentro não 
é oferecido nenhum tipo de oportunidade e nem alguma 
alternativa para que o preso possa novamente engressar no 
sistema social." 

Sociedade ~ Presídio ~ a1udam ng recuperação ~. detento 

-"Eu diria que a grande maioria dos presos de uma 
Penitenciária são reincidentes. Como eu Ja disse 
anteriormente, o único caminho de sobrevivência de um ex
-preso é voltar a sua vida marginal. Os poucos que 
conseguem se regenerar, podem ser considerados casos 
raros. Tanto o presídio, quanto a sociedade não dão 
margem para que o ex-preso se recupere e se adapte a vida 
novamente." 

Governo. 
detento 

sociedade ~ Justiea ~ ajudam ng recuperação ~ 

-"Tã cheio, mas você queria o que? A gente não tem 
nenhuma condição de mudar de vida. A Justiça, o Governo, 
sei lã quem , não ajuda a gente. O mundo que a gente vive 
é cercado pela miséria. A única solução que a gente 
encontra é voltar a fazer o que fazia antes. E como eu jã 
disse, isso não é nenhuma maravilha, e não é fãcil como 
todo mundo pensa, . principalmente, quando você já foi 
preso, porque como eu Ja disse, você fica conhecido pelos 
homens, qualquer vacilo, você dança." 

Pergunta ~ ~ Pergunta i 

88% afirmam que o número de reincidentes é grande 
84% dizem' que não existe na Penitenciária um 

tratamento de recuperação 
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Pergunta ~ ~ Pergun1a Z 

88% afirmam que o número de reincidentes é grande 
100% afirmam que não existe uma educação 

profissionalizante dentro dos presidios 

Pergunta ~ ~ Pergunta ~ 

88% afirmam que o número de reincidentes é grande 
96% respondem que não receberam qualquer tipo de 

apoio ao sairem da Penitenciária 

Pergunta ~ ~ ~unta ~ 

88% afirmam que o número de reincidentes é grande 
92% afirmam que o trabalho não é enfatizado como 

algo importante 

Segundo os dados obtidos. o Sistema Penitenciário do Estado do 
Rio de Janeiro não está cumprindo com o objetivo de recuperar 

os detentos. devido ser alto o número de reincidentes. Pode-se 

ir até mais além. afirmando que o Sistema Penitenciário não 

tem o objetivo ou a prioridade de tentar recuperar o detento. 

uma vez que não existe um tratamento que tente suavizar o 

processo de readaptação. que ofereça uma educação 

profissionalizante. que conscientize sôbre a importância do 

trabalho. bem como que ofereça um maior apoio para que o 

detento consiga mudar de vida e restruture-se na sociedade. A 

falta de uma assistência e de um apOio por parte da 

Penitenciária. a discriminação da sociedade para com o ex

preSidiário. a miséria. as más associações. assim como o 

ambiente em que vivem. segundo os entrevistados. são alguns 

dos motivos que os levam a retornar as atividades ilicitas. 

Pergunta ~ 

Penitenciárias? 

o preSidiário é severamente punido nas 

I 

I 
r 
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Esta pergunta tem o objetivo de verificar o tipo de tratamento 

que é dado para os detentos. Se dentro das Penitenciãrias 

existe a prãtica de torturas ou punições severas. 

96% afirmam que existe punições severas dentro da 
Periltenciâria 

4% afirmam que não existe punições severas dentro 
da penitenciãria 

Os 4% que afirmam que não existe punições severas dentro da 

Penitenciãria são detentos de nível superior. 

Dos 96% que afirmam que existe punições severas dentro da 

Penitenciãria. pOde-se detectar. quais os tipos de punições 

que são praticadas dentro do Presídip. 

45.83% ser espancado 
4.17% ser espancado. trabalhar. levar choque e 

ficar sem comida 
4.17% ir para solitãria e ser espancado 
4.17% ter que trabalhai 
4.17% ser espancado. ficar sem ir ao pãtio. ir para 

a solitãria. ficar sem comida e levar choque 
4.17% ter que trabalhar e ser espancado 
4.17% ser espancado. ficar sem comida e ter que 

trabalhar 
4.17% ser espancado. ir para solitãria e ficar sem 

ir ao pãtl0 
4.17% ter que trabalhar. ir para solitãria. levar 

choque. tomar remédios para acalmar e ser 
espancado 

4.17% ser espancado. apagar o cigarro no corpo, 
sofrer abuso sexual. sofrer abuso sexual com 
ócassetete. ficar nú na cela no inverno. 
tomar banho de ducha com roupa 

16.64% não mencionare os tipos de punições 

De acordo com as punições 

I 

I 
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42.25% ser espancado 
il.ll~ ter que trabalhar 
8,88% ir para solitária 
6.67% ficar sem comida 
6.67% tomar choque 
4,44% ficar sem ir ao pátio 
2,22% tomar remédio para acalmar 

305. 

2,22% sofrer abuso sexual e sofrer abuso sexual 
com o cassetete 

2.22% tomar banho de ducha com roupa 
2,22% apagar o cigarro no corpo 
2.22% ficar nú na cela no inverno 
8.88% não mencionaram os tipos de punições 

Algumas das respostas dadas pelos ex-presidiários a respeito 

das punições que existem dentro da Penitenciária. 

-"Lã dentro a gente sofre.diversos tipos de castigos e as 
vezes por pouca coisa. Se a gente não fizer o que os 
guardas mandam a porrada come. Que tipos? Ah! São tantos: 
porrada, ficar sem ir ao pátio. ir para a solitária. 
ficar sem comer. Alguns falavam que eles levavam alguns 
caras pra o hospital para dar choque. Não sei se é 
verdade. porque eu nunca fui. Os guardas xingam e ameaçam 
muito a gente. Som9s tratados como cachorros e não como 
gente. Você fala de reclamar. Reclamar pra quem? Ninguém 
acredita na gente. porque entre a palavra de um de nós e 
de um guarda, a dele vale muito mais." 

-"Se a gente não se comportar lã dentro. a gente recebe 
um monte de punição como: fazer os piores trabalho dentro 
da prisão, ir para a solitária. ir para o hospital da 
penitenCiária do lado para tomar choque ou remédio para 
acalmar. levar porrada e outros. A gente é muito mau 
tratado se não seguir as normas da prisão." 

-"Essa questão da punição depende muito de quem tá 
levando a punição e de quem tá dando e da situação. 
Quando é um quebra-quebra causado por uma briga de bando. 
tudo bem. todo mundo leva porrada, uns sã6 postos na 
solitária para acalmar o a~biente. Quando for caso ã toa, 
aí os guardas pensam duas vezes. O preso que não tem 
muito prestígio toma porrada e toma castigo, mas o preso 
que é membro de uma guangue forte, eles não encostam a 
mão. Eles são espertos. sabem com quem podem mexer, se 
não eles tão fritos aqui fora e a mamata deles acaba. Tem 
alguns guardas que não entra nesse jogo. mas são bem 
poucos. e a gente dá um jeitinho de colocar eles longe da 
gente, vão fazer outro tipo de serviço dentro da prisão." 
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-"São. Os guardas não sabem tratar a gente de outra forma 
se não for dando porrada. nos xingando. colocando na 
so11târ1a. proibindo a ida ao pátio. Somos tratados como 
bestas e isso traz um sentimento de raiva e revolta. que 
a vontade da gente é avançar no gOgÓ daqueles filho da 
puta." 

-"Nós preso somos totalmente violentados tanto a nivel 
moral quanto a nivel fisico. Os guardas não sabem o que é 
respeito pelo ser humano. Nós somos pisados. humilhados. 
castigados a todo momento. com ou sem motivo. Somos 
colocados em celas sujas. pequenas e lotadas. a comida é 
a pior possivel. Nós homossexuais sofremos horrores com 
os guardas. porque além deles nos humilharem o máximo que 
podem. ainda fazem as coisas mais sujas possiveis. que 
não vale a pena contar. porque é muita baixaria. Eles 
antes de serem guardas deveriam ter aulas de como se deve 
tratar uma pessoa. bem como. que os homossexuais são 
pessoas iguais a todo mundo. pois só muda a preferência 
sexual." 

-"N6s somos muito castigados. Os guardas na maior parte. 
não respeitam nenhum dos presos. Eles nos tratam corno 
cachorros, dão paulada na gente. nos castigam. nos 
xingam. No meu caso ainda é pior. porque eles não 
respeitam nem um pouco os homossexuais. eles nos 
massacram. Nós homo~sexuais somos perseguidos 
descaradamente pelos guardas. Eles nos sacaneam, nos 
humilham, nos rebaixam na frente de todo mundo e ainda 
fazem coisas bem piores, que eu não gosto muito de falar. 
porque me faz lembrar de momentos bem horrorosos que eu 
passei lã dentro com esses guardas." 

-"Depende. Se você fica na sua. ai as coisas ficam fácil. 
mas se você começa a pisar na bola. ai a porrada come." 

-"Se você 
guardas. 
problemas 

for esperto e manter um bom contato com os 
através de propinas ou até um bom papo. não há 

nenhum para você e a punição deixa de existir 
para você. Agora se você for um imbecil. entra na 
porrada." 

-"Isso a gente era bem castigado. Aquelas guardas corno 
são metidas a gagarem cheiroso. se sentem o máximo e 
tratam a gente como merda. É ingraçado que elas não se 
mancam que elas são tão merdas como a gente. elas vem do 
mesmo buraco que a gente. tudo pobre fudida. Elas não tem 
nenhuma consideração com a gente." 

-"Se você não anda na linha a porrada come. agora se você 
fica na sua. não metendo o bedelho onde não é chamado. as 
coisas ficam mais brandas. As guardas não tem muita 
paciência. por poca coisa elas metem a porrada. h 
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-"Tem sim. Se você sai da linha entra na porrada. Os 
tira são uns estúpidos. grossos. que não aceitam nada. 
Tudo é motivo pra eles te encherem de porrada. Tem dois 
deles. que se eu encontra com eles na rua. eu vou dá 
tanta porrada neles. que eles vão ficar arriados. O pior 
de lá de dentro é que eles não querem nem saber quem tá 
certo. o que houve. Eles não te escutam. vão logo dando 
porrada. gritando. São uns animais. O pior é que eles não 
tem muita moral. tão metidos em todas as sacanagens e 
baixarias existentes lá dentro." 

-"Lá dentro se você nâo anda na linha entra na porrada. 
Os guardas não quer saber de nada. vão logo dando porrada 
pra depois perguntá o que houve." 

Não existe punições ~ penitenciária 

-"Já com o pessoal com curso universitário. isso era 
diferente. nós nunca recebiamos punições. porque nós não 
pertubavamos. em nada o funcionamento da Penitenciária." 

As punições severas. de acordo com os depoimentos. são 

praticadas dentro do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro. Os guardas utilizam-se da força para tentar manter o 

respeito. a ordem e a disciplina dentro da Penitenciária. Só 

que. muitas vezes. esta atitude dos guardas acaba formando um 

sentimento de revolta entre os detentos. aumentando o grau de 

violência desses indivíduos. A forma mais comum de punição vem 

a ser o espancamento e o tratamento dos guardas é de uma forma 

geral. extremamente hostil. porque xingam e humilham os 

detentos. Existe. também. uma denúncia de alguns ex-

presidiários entrevistados de que os guardas em sua maioria. 

protegem alguns grupos de detentosl não os pune. por medo de 

revanchismo ou por serem pagos para tal. 

pergunta ~ - Os preSidiários na maior parte do tempo ficam á 

toa. sem fazer nada? 

Esta pergunta tenta verificar se os presos. dentro da 

Penitenciária. ficam a maior parte do tempo. sem o que fazer. 

totalmente ociosos. 



68% afirmam que ficam totalmente ociosos 
28% afirmam que não ficam ociosos 

4% não responderam a questão 

308. 

Dos 28% que afirmam que não ficam ociosos. pode-se relacionar: 

Não ociosidade x Sexo 

57.14% mulheres 
42.86% homens 

Não ociosidade x Instituto Penal 

57.14% Instituto Penal Talavera Bruce 
28.57% Instituto Penal Ari Franco 
14.29% Instituto Penal MUniz Sodré 

Observa-se que das seis mulheres entrevistadas. quatro afirmam 

que não ficam ociosas dentro da prisão. Isto. pode vir a 

indicar que no Instituto Penal Talavera Bruce ( prisão 

feminina) os presos não ficam ociosos. Quanto aos outros dois 

Institutos. não pode-se elaborar nada a respeito. devido o 

número dos ex-presidiários que afirmam que não ficam ociosos 

ser menor que os que afirmam qu.e não fazem nada dentro do 

mesmo estabelecimento. 

Será exposto abaixo. algumas das respostas dos ex-presidiários 

a respeito da ociosidade. 

Não ficam ociosos 

Instituto Penal Talavera Bruce 

-"Quem dera. pucha isso ia ser ótimo. Mas como eu já 
disse antes. a gente tem que trabalhar um bocado lá 
dentro. É sempre formado vários grupos para trabalhar. é 
um saco. A gente não tem uma folguinha." 

-"Não a gente trabalha o dia todo. só tem folga ã noite e 
mesmo assim a gente tá estourado e vai dormir. Eu fico 
puta quando as pessoas falam que preso fica á toa. fica 
lá pra vê a dureza. O pior é que a gente dá um duro 
danado e ainda aquelas sapatonas nos dando porrada." 
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Instituto Penal Muniz Sodré 

-"Depende. Quando um grupo está escalado para certos 
trabalhos o resto fica à toa. depois há um revesamento. 
Isto acontece porque os presídios estão superlotados e 
não há trabalho para todo mundo. porque se houvesse. 
ninguém ia ficar à toa. pois eles sentem o prazer em nos 
obrigar a trabalhar." 

Instituto penal ALi Franco 

-"Quando a gente não está trabalhando de castigo. a gente 
fica à toa. mas isso não é muito comum. Eu mesmo ficava 
muito pouco ã toa." 

Ficam ociosos 

Instituto penal Milton ~ 

-"o que é pior dentro da prisão é a falta do que fazer. O 
tempo não passa. A pena parece que nunca vai acabar. Pra 
ocupar o tempo a gente começa a inventar um monte de 
coisas. como por exemplo. usar drogas, sacanear uns aos 
outros, sacanear os guardas e sonhar." 

-"Graças a Deus. Essa é ~ parte boa do presídiO. A gente 
pelo menos tem uma coisa boa lá dentro. A gente não é 
obrigado a trabalhar. e a gente pode escolher. controlar 
o nosso tempo e o que fazer dentro da cela." 

Instituto penal ALi Franco 

-"Nós 
celas 
fácil 
sujas 

ficamos ã toa, porque somos Jogados dentro das 
a maior parte do tempo, porque dessa forma fica 

eles controlarem a gente. O pior é que as celas são 
e superlotadas. não tem espaço para nada." 

-"A maior parte do tempo a gente fica ã toa, sem fazer 
nada. O pior é que no começo isso é legal. pra dá uma 
descançada. mas depois vai dando no saco. Já que não tem 
trabalho eles podiam deixar a gente fazer algum esporte 
ou sei lá o que." 

-"a a gente fica bastante tempo ã toa. A gente fica 
jogado nas celas esperando o tempo passar. Um bando de 
homens sUjos. fedidos. amontoados em celas pequenas sem 
fazer nada. só esperando o tempo passar." 
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-"Como eu já disse. a maior parte do tempo a gente fica ã 
toa. sem fazer nada. coçando o saco ou contando pentelho. 
trancado dentro daquela cela. Eles não dão trabalho pra 
gente e nem deixam a gente gastar as energias com algumas 
atividades como jogar bola. fazer ginástica. ou qualquer 
outra coisa. A gente fica mofando dentro daqueles 
cubiculos." 

Instituto Penal Muniz Sodré 

-"Não é ã toa. sem fazer nada cara. A gente faz um monte 
de coisa. Fica batendo papo. curtindo uma onda. jogando 
cartas. alguns trepando. montando planos de fuga. planos 
pra sacanear os outros bandos. um montão de coisas que o 
tempo não dã pra fazer nada." 

Instituto Penal Esmeraldino Bandeira 

-"A falta do que fazer dentro da Penitenciãria é uma das 
coisas mais irritante que possa existir. Nós ficamos 
muito tempo dentro daquelas celas sujas e apertadas. sem 
fazer nada. Eu acho que essa atitude deles de fazer com 
que nós fiquemos a maior parte do tempo ã toa é uma forma 
de segurança. porque não hã guardas suficientes para nos 
controlar." 

Instituto Penal Evaristo~ Moraes 

-"Quando não estamos sendo torturados. nós passavamos o 
tempo todo jogado dentro da cela. sem ter o que fazer e 
sozinhos. Era um verdadeiro tédio. porque o tempo não 
passava. cada minuto era uma eternidade e nós perdiamos 
totalmente a noção de dia. mês. ano e hora. Nós presos 
politicos não podiamos nem ler um livro dentro da cela. 
ficavamos olhando para ontem e esperando o tempo passar. 
Tinha horas que eu pedia para morrer. porque não 
aguentava mais aquela situação." 

Instituto Penal Ferreira ~ 

-"Quando a gente não tã trabalhando pra aqueles filhos da 
puta de castigo. a gente fica fechado dentro das celas 
sem podé fazer nada. olhando pro teto a espera do tempo 
passar e isso dã no saco. Isto é uma tremenda sacanagem 
que fazem com a gente." 
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Instituto penal Lemos ~ Brito 

-"Esse para mim era o pior castigo, ficar ã toa, 
esperando o tempo passar." 

Instituto Penal Talavera Bruce 

-"Na maior parte do tempo, elas realmente ficam ã toa, 
mas isso também, é uma opção delas, porque trabalho 
existe. Eu mesma trablhei bastante no ambulatório." 

É opinião de 68% dos ex-detentos entrevistados, que os presos. 

na maioria das vezes. ficam ociosos. sem o que fazer dentro 

das Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro. Alguns até 

trabalham, mas a maioria fica ociosa. Segundo. alguns 

entrevistados, as Penitenciárias. devido a superlotação. 

acabam não tendo uma estrutura para absorver toda essa mão de 

obra disponível. Através dos depoimentos. observa-se que não é 

oferecido aos detentos uma opção de lazer ou até mesmo 

cultural. fazendo com que os presos fiquem ã toa. A ociosidade 

pode trazer sérios prejuízos para a Penitenciária. porque o 

preso não tendo o que fazer. pode preenCher o seu tempo 

elaborando planos de fuga. arrumando brigas e confusões ou se 

drogandO. 

Pergunta li - Existe brigas entre os presidiários? 

Esta pergunta. tenta verificar. através da existência ou não 

de brigas. como é o relacionamento dos detentos dentro da 

Penitenciária. 

100% afirmam que os presos brigam entre si 

Através desta pergunta. pode-se detectar os motivos mais 

comuns que levam os detentos a brigarem entre si. 



24% guerra de grupos ou quadrilhas 
12% forma de um preso impor-se ao outro 

8% porque ficam ociosos 
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8% porque existe muito homem ou muita mulher 
juntos 

4% forma de um preso impor-se ao outro e por 
causa de roubo 

4% porque existe muito homem junto e ficam 
ociosos 

4% guerra de quadrilhas. por causa de preso 
dedo duro e porque existe muito homem junto 

4% briga de quadrilha e por disputar parceiros 
sexuais 

4% porque existe muito homem junto e porque 
existe uma mistura grande de temperamentos. 
personalidades e caráteres 

4% porque existe muito homem junto. porque existe 
uma mistura grande de temperamentos. 
personalidades e caráteres e porque estão 
amontoados em celas pequenas. deixando-os 
nervosos 

4% porque são amontoados em celas pequenas. 
deixando-os nervosos 

4% guerra de quadrilhas. roubo. disputa de 
parceiros sexuais e pelo motivo de um não ir 
com a cara do outro 

16% não mencionaram os motivos porque os presos 
brigam entre si 

De acordo com os motivos: 

25.00% guerra de bandos ou quadrilhas 
16.67% porque existe muito homem ou muita mulher 

juntos 
11.10% forma de um preso impor-se ao outro 

8.33% porque ficam ociosos 
5.56% porque existe uma mistura grande de 

temperamentos. personalidades e caráteres 
5.56% para disputar parceiros sexuais 
5.56% porque são amontoados em celas pequenas 

deixando-os nervosos 
5.56% por causa de roubo 
2.78% pelo motivo de não ir com a cara um do 

outro 
2.78% por causa de preso dedo-duro 

11.10% não mencionaram os motivos porque os 
presos brigam entre si. 

Alguns dos depoimentos dos ex-presidiários a respeito das 

brigas que existem dentro da Penitenciária. 
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Muito homem junto. briga ~ quadrilha ~ dedo-duro 

-"A gente de vez enquanto sai na bolacha. Também tanto 
homem junto, só podia dá nisso. Agora lá dentro também 
existia briga de quadrilha. Se as quadrilhas estivessem 
brigando aqui fora, podia contar que iam brigar lá 
dentro. Havia briga também, quando a gente descobria um 
dedo-duro, este se danava, porque a gente metia porrada 
nele." 

Roubo ~ forma ~ Ym preso impor-se ~ outro 

-"Existem muitas brigas lá dentro e sempre é por um 
motivo bem bobo, ou então por causa de roubo. Eu uma 
vez briguei com uma delas, porque ela roubou minha 
escova e meu sabonete. Para te respeitarem você tem que 
se impor, mesmo que seja no tapa. Se você deixa de 
lado, elas abusam e roubam tudo que é seu." 

Muito homem junto. mistura ~ temperamentos. personalidades 

~ caráteres ~ amontoados ~ celas pequenas 

-"Claro que existe brigas, também num lugar onde tem um 
monte de homens e ainda cada um com um caráter, e sendo 
amontoados numa cela bem pequena, só pode fazer com que 
a gente fique nervoso e acabe brigando." 

Briga ~ quadrilhas ~ disputa ~ parceiros sexuais 

_nA gente lá dentro forma um monte de bandos e um 
desse bando é o dono do lugar, manda e desmanda, e 
todos os outros tem que obedecer se não a porrada come. 
Na prisão tem dois ou três bandos fortes e um monte de 
bundão. Esses grupos fortes tão sempre brigando para 
ficar com a chefia da prisão, mas modesta parte, o ano 
que eu fiquei lá dentro, meu bando sempre era o 
poderoso. Também, a gente tinha um pessoal porreta. 
Eliminamos dois que quizeram folgar e se engraçar e aí 
ficou depois um beleza, ninguém folgou mais. Tem também 
muita briga por causa de parceiro, porque esses viados 
são uns filho da puta, vê um cassete maior já querem 
trocar de parceiros. Aí a porrada come." 

Forma ~ ~ preso impor-se ~ outro 



-"Claro. Você não pode di mole não. se não vira 
capacho." 

-"Claro que existe. Como eu disse antes. a 
Penitenciiria é a reprodução da rua. Para sobreviver é 
preciso usar de esperteza e de malícia. e você tem que 
está preparado para tudo. A todo momento um cara quer 
ser mais esperto que você e se você não estiver atento. 
entra feio. Você tem que brigar pelo seu espaço. mesmo 
que para isso você tem que matar. É esse tipo de 
relação que é reproduzido dentro da Penitenciiria. Uma 
coisa interessante que acontece com alguns caras é que 
eles pensam que homossexual é fracote e começam folgar 
com a gente. só que eles não sabem é que na hora de ser 
macho e cair na porrada. nós somos muito mais machos 
que muito homem por aí." 

Briga ~ grupos QY quadrilhas 

-"Tem. e aí é um maior barato. A gente faz até aposta 
pra vê quem ganha. é divertido. E tem tembém. as brigas 
de quadrilhas. aí ji não é tão divertido. O negócio 
fica preto. O ideal é você ficar em cima do muro. não 
tomar partido. aí você se di bem." 

-"Quando 
anima o 
briga é 
feio. e 
sobrando 

a briga é individual é um maior barato. porque 
presídio. corta a monotonia. Agora quando a 
de quadrilha. vem lá de fora. o negócio fica 
a gente fica até com medo. porque pode acabar 

para gente." 

-"Li dentro as pessoas se Juntam e formam grupos e aí 
começa existir uma rixa danada entre os grupos. Nessas 
brigas não ocorrem só porradas. mas também morte. O bom 
é você não fazer parte de grupo nenhum. é tentar ficar 
longe disso. se dar com todo mundo numa boa." 

Briga ~ quadrilhas. roubo. disputa ~ parceiro sexual ~ niQ 

.YjÜ com .a ~ .Y.m .dQ outro 

-"Agora existe virios tipos de brigas. Existe brigas de 
quadrilhas. brigas por causa de roubo. briga por causa 
de parceiros sexuais. brigas porque um não vai com a 
cara do outro e outras. Nós homossexuais somos 
disputados pelos presos. e nós temos que andar com o 
que vence. mesmo não querendo. Nós li dentro não temos 
querer. e aqueles que rejeitam levam uma surra danada 
ou até são mortos. Logo para sobreviver temos que 
seguir o jogo. Isso realmente é imundo e os guardas 
assistem isso tudo e não tomam nenhuma providência." 
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Muito homem junto ~ ~ ociosidade 

-"~. lã dentro tem muita briga sim. mas isso tinha que 
sê assim. Um bando de homem. tudo jã com a cabeça 
cheia. porque 
porque tã à 
diminuir bem 
cançado e não 
bate-bocas." 

tã lá dentro. tudo parado e irritado. 
toa. Se a gente tivesse o que fazer ia 
as brigas. porque todo mundo ia ficar 

ia tê tempo para brigar. a não ser alguns 

Ociosidade 

-"~ claro que lá dentro existe muita briga. A gente 
fica a maior parte do tempo sem fazer nada. cheio de 
energia pra gastá. e isso faz com que a gente fique 
puto. irritado e por qualquer coisa. até por uma 
olhada. é motivo de briga e ai a porrada come feio." 

Muito homem junto ~ muita mistura ~ temperamentos. 
personalidades ~ caráteres 

-"Existe é claro. Num lugar cheio de homem. com 
diferentes tipos de formação de vida e personalidade só 
pode acabar nisso." 

Muito homem junto 

-"Existe. Num lugar onde tem um bando de homens sempre 
sai uma confusão. Isso é até bom. porque movimenta. dá 
ação a prisão." 

Amontoados ~ celas pequenas 

De 

-"~ claro que existe. Também somos amontoados dentro de 
celas bem pequenas. e isso faz com que a gente fique 
nervoso. e por qualquer coisa. um olhar não muito 
agradável a gente sai na porrada." 

acordo com o depoimento dos ex-detentos. o 

relacionamento entre os presos. nas Penitenciárias do Estado 

do Rio de Janeiro. é extremamente conflituoso. Os presos 

brigam muito entre si. por motivos que vão desde uma simples 
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encarada. até para defender os interesses das quadrilhas 

criminosas. A guerra de quadrjlhas que ocorrem fora do 

estabelecimento penal acabam tendo um reflexo no interior 

destes. Muitas brigas não ficam apenas na agressão oral ou 

física. mas acabam levando até a morte de alguns 
presidiários. 

Pergunta A visita é um direito assegurado ao 
presidiário? 

Esta pergunta tenta verificar se as Penitenciárias cumprem 

com a lei que assegura. para o detento. o direito da visita. 

96% afirmam que tinham assegurado o direito da 
visita 

4% afirmam que não podiam receber visitas 

Os 4% que não podiam receber visitas. são presos pOlíticos. 

Através dos 96% que afirmam que tinham assegurado o direito 

da visita. pode-se detectar o sentimento do detento para com 
esta. 

58.33% gostavam da visita 
29.17% não gostavam da visita 
12.50% não mencionaram se gostavam 

visita 
ou não da 

Algumas das respostas dos ex-presidiários sôbre a questão da 
visita. 

Não podiam receber yjsitas 

-"Todo preso tem o direito de receber visitas. mas nós 
presos pOlíticos eramos proibidos. Nossos familiares 
nem sabiam do nosso par d " N-
ninguém a a elro. ao era informado a 

lista dos presos pOlíticos que estavam 
cumprindo pena naquela Penitenciária. M" h ' 
lev i ln a famllia 

, ou ma s de um ano para me localizar. e mesmo assim 
so consegUiu esta~ façanha. porque. como eu já disse. 
tinha grandes influencias no Governo da época." 
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Gostayam ~ visita 

-"~. também até que existe alguma coisa que venha nos 
favorecer. Na prisão a gente só tem deveres e nunca 
algum benefício. A visita é o nosso maior benefício. 
ela serve para manter contato com o mundo aqui fora. E 
é através dela que a gente pode manter nossos negócios 
em dia. Eu não era nem para te falar nisso. mas agora 
já disse." 

-"A visita é um direto nosso. Se a gente não pudesse 
receber nossa família também era demais. Para mim. o 
melhor dia era o da visita. pois assim eu poderia matar 
a saudade com a minha mulher e meus filhos. A visita é 
importante para gente saber que existe um mundo aqui 
fora e que a gente faz parte dele. Eu tinha muita pena 
dos cara que nunca recebiam visitas. Não sei corno eles 
aguentavam a barra lá de dentro. porque era a visita 
que me dava força para aguentar tudo que ocorria dentro 
da pr~sao. Dava força para eu suportaL tanta 
humilhação. Toda vez que eu começava a ficar nervoso. 
já era dia de visita e assim eu me acalmava. As visitas 
só eram interrompidas em casos de quebra-quebra. fugas. 
brigas ou se a gente fosse levado par~ solitária." 

-"Todo presidiário tem o direito de receber seus amigos 
e parentes nos dias de visita. No começo eu odiava esse 
dia. porque eu nunca recebia visitas. pois minha irmã 
nunca foi me visitar. Nos dias de visita eu sempre 
chorava muito. porque eu me sentia rejeitada e carente. 
até que eu resolvi escrever para minha prima contando 
tudo o que eu tinha feito. tudo o que eu estava 
passando e como eu me arrependia de tudo. Ela foi me 
visitar. porque ela ficou com muita pena de mim. Ela ia 
todos os dias de visita me dando muita força para eu 
suportar toda essa situação. A visita é muito 
importante para o presidiário. porque faz com que ele 
sinta que existe alguém que se importe com ele." 

-"Todo presidiário tem assegurado o direito ã visita de 
parentes e amigos. Isso é muito bom. porque a visita é 
o elo de ligação entre as duas realidades: o mundo das 
prisões e o mundo aqui fora." 

-"~ sim. e isso é uma coisa muito boa pra gente. ~ 
através da visita que a gente vê as nossas pessoas e é 
ela que dá força pra gente vivê e suportá a prisão. e é 
também. através dela que a gente vê quem é nosso amigo 
de verdade e quem gosta da gente aqui fora e com quem a 
gente pode contá quando saí daqui." 
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-"É todo preso tem o direito de receber visitas. Isso é 
muito importante para nós, porque é com a visita que 
nós podemos ser nós mesmos. Com a visita nós deixamos 
de ser presos, pessoas sem opinião, sem vontade 
própria, sem sentimentos para tornarmos marido, filho, 
pai, irmão e outros, pessoas com vida própria." 

-"É todo preso tem o direito de receber visitas, e isso 
é ótimo, porque assim a gente fica sabendo como as 
coisas estão indo aqui fora. Para mim mesmo, a visita 
era ótima, pois eu assim ficava sabendo se a minha 
barra aqui fora tava limpa ou não." 

NjQ gostam ~ visita 

-"É eu prefiria que não fosse. Eu ficava com tanta 
vergonha de ter que vê minha familia. Era um dia que eu 
ficava pra baixo." 

-~É e não sei pra que. Só vai gente lá pira apurrinhar 
a cuca da gente. Devia ser proibido visita, só assim a 
gente podia ficar livre da cara de muita gente." 

-"É direito nosso sim. A gente só tem essas merdas de 
direito. Isso e nada é a mesma coisa. O que adianta 
você fica vendo as pessoas, se você não pode nem falar 
direito com elas, porque tem sempre um urubú de olho na 
gente pra ouvi o que você tá falando. Outra coisa, 
também, horrivel da visita é que na hora que você tá 
gostando da coisa, tá na hora de acabar. Pra mim eles 
não deviam deixar a visita, porque ou deixa direito ou 
então não deixa. Essa coisa de meio termo não é 
comigo." 

-"-É um direito sim. Eu não gostava desse dia, porque 
eu ficava sempre com a esperança de que ia aparecer 
algum parente ou algum amigo meu. Só que eu sempre me 
decepcionava, porque não aparecia ninguém. Todo o tempo 
que eu passei lá dentro, não recebi nenhuma visita. Os 
meus pais e os meus irmãos abandonaram-me totalmente, e 
meus amigos antigos, também nunca apareceram. Isso foi 
bom para eu ver que amizade não é aquilo que eu 
pensava, e aquelas pessoas nunca foram minhas amigas e 
sim andavam comigo por conveniência." 

Observa-se, segundo os dados, que o Sistema Penitenciário do 

Estado do Rio de Janeiro assegura para todos os presidiários 

o direito de receberem a visita de seus amigos e familiares. 

A visita é uma prática importante, porque vem a ser o elo de 

ligação com o mundo, que faz com que o detento não perca o 
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um apoio que 
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a realidade social. A visita também. vem a ser 
ajuda o detento a enfrentar as situações 

difíceis dentro da Penitenciária. Alguns detentos não gostam 

da visita. porque são rejeitados por seus familiares e 

amigos. ou porque recebem urna série de cobranças destes. 

Através da visita. os detentos recebem as informações das 

quadrilhas criminosas de corno estão indo os negócios fora da 

prisão. 

Pergunta ~ Os presidiários tem o direito de receberem 

seus parceiros intimamente? 

Esta pergunta tenta verificar se na opinião do ex-detento é 

concedido ao preso. a possibilidade de receber intimamente o 

seu parceiro. 

96~ afirmam que 
parceiros 
afirmam que 
parceiros 

não podem receber intimamente seus 

podem receber intimamente seus 

Os 4~ que afirmam que podiam receber intimamente seus 

parceiros cumpriram pena no Instituto Penal Lemos de Brito e 

são detentos de nível superior. 

Será descrito a seguir. algumas das respostas dos ex

presidiários a respeito da questão Penitenciária x Sexo. 

Podem receber intimamente ~ parceiros 

-"Quando eu estava lá dentro era permitido os casados 
receberem suas mulheres intimamente. Parece que isso 
hoje em dia não é mais permitido. Esse retrocesso é 
realmente lamentável. porque isto é muito importante 
para o presidiário. é uma válvula de escape. diminui a 
tensão e o tédio da Penitenciária." 

NiQ podem receber intimamente ~ parceiros 

Homens 
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-"A gente não tem o direito de receber nossas mulheres 
mais intimamente. Eu acho que isso depende de cada 
prisão, porque tem algumas que deixam. Eu acho isso uma 
tremenda sacanagem. A gente fica um tempão lá dentro 
sem ver mulher, dai ocorrer tanta transação entre 
homens. O que eu acho engraçado é que depois eles 
condenam este tipo de relação. Mas o que eles queriam? 
A gente pra se aliviar só tem esta alternativa ou então 
se masturbar com as revistas de mulheres nuas que 
alguns guardas arrumam pra gente." 

-"Não. Eles não podiam transar com suas mulheres. Ainda 
bem, porque eu ia achar isso uma sacanagem, a não ser 
que eles arrumassem umas vadias para os presos que não 
tinham mulher." 

-"Infelizmente não. E isso é que é pra mim o maior 
desrespeito para com a gente, pois no Zoológico todo 
animal preso tem na sua jaula a sua femea. E a gente 
não. Somos tratados piores do que animais, e depois a 
sociedade nos culpa e falam que nós somos barbáros, e o 
que fazem com a gente não cohta?" 

-"Não. Eu acho isso um absurdo, porque o ser humano 
precisa de sexo para viver. A falta de sexo deixa as 
pessoas muito nervosas, e os caras ficam em cima dos 
homossexuais como bichos, e ainda acham que nós temos a 
obrigação de transarmos com eles. Só que eles se 
esquecem da nossa vontade. A única forma de você se 
livrar dessa pressão é ser o caso de um chefão de algum 
grupo importante, pois assim os outros caras te 
respeitam." 

-"Não. Isso é um absurdo. Como eu disse o preso não tem 
vontade, não tem sentimento, logo ele não precisa 
manter suas atividades sexuais, ele se torna 
assexuado." 

-"Não. A gente não pode receber mulher lá dentro. Você 
não tem idéia, mas aquilo lá é um inferno. A gente numa 
maior fissura e ai você sabe. o jeito é descascá uma 
banana ou então achá uma bicha pra aliviá. Isso é 
péssimo. você sabe cara, que quando eu sai de lá de 
dentro, eu tava viciado em comer bicha, que eu não tava 
ligando muito pra diferença entre mulher e homem, o que 
pintava na irea tava bom." 

-"Poxa cara, isso é piada. Se eles não deixam a gente 
fazer ginistica, você acha que eles vão deixar a gente 
trepi. Isso seria uma maravilha. Você que é homem, já 
pensou ficá dez anos lá dentro sem vê uma boca cabeluda 
ao vivo, só vendo em revista. Isso é a maior tortura 
que existe lá dentro. Para você se aliviá, você tem que 
fiei tocando punheta ou então comendo aqueles viados 
fedidos, sUjos e porcos." 
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-"Claro que não. Essa privação sexual é um dos itens do 
manual de tortura, faz parte do dia a dia da 
Penitenciária. Isso não ocorria só com os presos 
politicos, mas sim com todos os presos, e parece que 
essa prática ainda se repete hoje em dia. Isso é um dos 
maiores absurdos, porque vai diretamente contra a 
própria essência do homem." 

-"Não cara, como eu já disse, aquilo lá é linha dura. 
Eles acham que a gente não precisa disso. Essa coisa de 
sexo é besteira pra eles. Só que eles se esquecem que a 
gente por não ter uma boca cabeluda pra trepar, a 
gente fica muito mais agitado e muito mais agressivo, e 
tem que ficar procurando outros presos mais fracos pra 
serem nossas fêmeas. Aquilo lá acaba virando uma zona." 

Mulheres 

-"Não tem não. Eles tiram todos os nossos prazeres. A 
gente quando entra lá .dentro tem que morrer pro mundo, 
sem direito nenhum de se divertir. Essa parte de sexo é 
uma coisa engraçada, a gente sente uma falta danada 
disso, e essa falta só acaba quando a gente faz. A 
solução era uma fazer na outra, mas não é a mesma 
coisa." 

-"Não, e ainda bem, porque ai é que a porrada ia comê 
lá dentro, uma roubando o homem da outra. A gente 
mulher tem essa vantagem sob o homem, a gente pode 
guentar essa coisa de sexo sem muito problema." 

-"Eu não concordo com isso. Acho que esse procedimento 
ia bagunçar mais ainda o presidio, e as brigas iam ser 
muito maiores, pois iam começar a brigarem por causa de 
homem. Outra coisa é que essa medida não ia acabar com 
o homossexualismo, porque se fosse eu até concordaria, 
mas a Penitenciária está cheia de lesbicas a começar 
pelas guardas." 

-"Não e ainda bem. Só assim eu podia descançar a 
perseguida. Tá rindo. Você não sabe o que é vida de 
puta. Não é fácil não. Você tem que trepar três a 
quatro vezes ao dia. T6 fica com a bichinha enchada." 

-"Não. Nenhuma mulher pode receber seu homem 
intimamente. Eu acho isso muito certo, porque isso 
acabaria se tornando uma bagunça, e o presidio se 
tornaria no paraiso. Um lugar onde você come, dorme e 
ainda transa, não serviria de lição nenhuma e se 
tornaria numa Colônia de Férias." 

-"Não. Isso eu não me importei, porque eu na época 
estava totalmente sem amores, eu estava sozinha." 
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o Sistema Penitenciãrio do Estado do Rio de Janeiro. segundo 

os depoimentos. não permite que os preso recebam intimamente 

seus parceiros. Essa prãtica. vem contribuir para o 

crescimento da promiscuidade e o surgimento de doenças 

dentro da Penitenciãria. Os presos mais fortes acabam 

procurando os homossexuais. ou até mesmo forçando os mais 

fracos a servirem de parceiros sexuais. A energia sexual dos 

presos é totalmente castrada e. portanto. acaba sendo 

sublimada para outros pontos. tornando-o um ser hostil e 

violento ou gerando o homossexualismo. A não permissão dos 

presos receberem intimamente seus parceiros. vem punir tanto 

o detento como as esposas e os maridos. que de certa forma. 

ficam também sem o direito de ter um relacionamento mais 

íntimo com seus parceiros. 

Pergunta lA - As solicitações dos presidiários são atendidas 

prontamente pelos guardas? 

Esta pergunta. tenta verificar como é o relacionamento dos 

guardas com os detentos. Se os guardas atendem. dentro do 

possível. as revindicações e solicitações dos detentos. 

52% afirmam que as solicitações são e não são 
atendidas • isso vai depender 

44% afirmam que os guardas não atendem as suas 
solicitações 

4% afirmam que os guardas atendem as suas 
solicitações 

Os 4% que afirmam que os guardas atendem prontamente as 

solicitações dos presos. são detentos com nível superior. 

Dos 52% que responderam que depende. pode-se detectar os 

fatôres que vão variar o atendimento por parte dos guardas. 



38.46% 

23.08% 

15.39% 

7.69% 

7.69% 

7.69% 
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os guardas só atendem as solicitações dos 
presos. quando sao pagos através de 
dinheiro ou favores 
se você for legal para com os guardas 
tem as suas solicitações atendidas 
existem guardas legais que atendem numa 
boa as solicitações e guardas que só 
atendem os pedidos através de dinheiro e 
favores 
os guardas só atendem as solicitações 
dos seus protegidos 
os guardas só atendem as solicitações 
dos presos que fazem parte de quadrilhas 
fortes 
existem guardas legais que atendem numa 
boa as solicitações dos presos 

De acordo com os fatôres que vão variar o atendimento por 

parte dos guardas. 

46.66% os guardas só atendem as solicitações dos 
preso. quando são pagos através de 
dinheiro ou favores 

20.00% se você for legal para com os guardas. tem 
.as suas solicitações atendidas 

20.00% existem guardas legais que atendem numa 
boa as solicitações dos presos 

6.67% os guardas só atendem as solicitações 
dos presos que fazem parte de quadrilhas 
fortes 

6.67% os guardas só atendem as solici tações 
dos seus protegidos 

Dos 46.66% que afirmam que os guardas só atendem as 

solicitações dos presos através de dinheiro ou favores. 

pode-se verificar os tipos de solicitações que são 

atendidas. 

14.29% os guardas arrumam drogas. revistas e 
remédios 

14.29% os guardas arrumam drogas e faca e 
facilitam as fugas 

71.42% não mencionam' as solicitações 

De acordo com os tipos de solicitações que são atendidas. 



18,18% os guardas arrumam dro~as 
9,10% os guardas arrumam revIstas 
9,10% os guardas arrumam faca 
9,10% os guardas facilitam as fugas 
9,10% os guardas arrumam remédios 

45.42% nâo mencionam as solicitações 

324. 

Será descrito abaixo, algumas das respostas dos ex
presidiários sôbre essa questão. 

~ guardas atendem ~ solicitacõ~ ~ presos 

-"Eu sempre fui bem atendido pelos guardas. Não posso 
reclamar de nada. Sempre que precisava de alguma coisa, 
possível de ser atendida, eles faziam sem maiores 
problemas. Não sei se este tipo de tratamento era dado 
para os outros presos, os presos comuns." 

~ guardas nª-º atendem.ll solicitacÕes 

-"o que você pensa que é aquilo. Claro que não. Aqueles 
filhos da puta cagam pra nós. Só nos atendem quando a 
gente começa a gritar, fazer barulho, e mesmo assim, se 
eles puderem fingir que não tão vendo e não tão 
escutando, eles fingem." 

-"Claro que não. Os guardas não dão a mínima para nós. 
Eles não atendem nenhuma revindicação nossa. Você pode 
estar doente, que eles nem ligam para você, a não ser 
que você esteja morrendo." 

-"Os guardas não dão muita trela pro preso não. Eles 
tratam a gente só na base de grossura e da porrada." 

~ guardas atendem ~ nA2 atendem ~ solicitacões ~ presos 

filhos da puta não fazem nada para a 
Eles só nos atende se a gente pagar. 
consegue tudo: drogas, faca, fuga. o 
só pagar." 

-"Não. Aqueles 
gente de graça. 
Com dinheiro você 
que você quizer. ~ 

-"Como já falei. se você faz parte de uma gangue forte. 
eles te atendem na hora. mas se não. eles te sacaneam." 

-"Como já te disse. se você for legal com eles. eles te 
atendem numa boa. ~ questão de saber se relacionar com 
eles." 
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-"Solicitações? Desde quando preso pode pedir alguma 
coisa. O preso tem que aceitar aquilo que eles dão, 
pois ele não tem direito a pedir nada, a não ser que 
ele pague alto para que alguma guarda faça o favor para 
ele." 

-"Depende do pedido. Se eles vão lucrar com o pedido, 
aí eles te atendem, mas se não, você fica mofando. Você 
tem que esperar sentado, se não vai cansar." 

-"Olha cara, isso vai depender do guarda e do preso. 
Tem guarda que é gente fina, sabe tratá a gente bem e 
atende os nossos pedidos dentro do possível. Agora tem 
guarda que se julga ser muito mais que os presos e 
tratam a gente como cachorro, só dando coice e não 
fazendo nada pra ninguém, a não ser quando a gente 
compra eles, pois por dinheiro eles fazem tudo. O mesmo 
ocorre com o preso. A maioria sabe lidar com aquela 
raça, sabe bem o seu lugar, agora tem alguns que querem 
peitar os guardas, aí se fodem bonitinho, só tomando na 
cabeça. O pior é que muitos desses, mesmo se fudendo, 
não tomam vergonha, amanhã tão se fazendo de besta 
novamente." 

-"Depende dos guardas. Tem três tipos de guardas. Tem 
aquele que te atende numa boa e se o pedido puder ser 
liberado, ele libera. Só que estes são bem pouco. O 
outro tipo é aquele que não te dá a mínima, não ouve 
você por nada. E o último tipo é aquele que faz as 
coisas pra você, mas em troca de grana." 

-"Como eu já falei ~s guardas atendem bem só as suas 
protegidas, o resto elas não dão a mínima, fingim até 
que não estão ouvindo as presas. Quando a coisa é séria 
e elas tem que atender, elas fazem tudo xingando e numa 
tremenda cavalice." 

De acordo com os depoimentos dos ex-detentos, os guardas das 

Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro não atendem as 

solicitações dos presos, a não ser quando são pagos através 

de dinheiro ou favores, pelos seus serviços. Embora existem 

guardas sérios, que não entram nesse jogo e atendem dentro 

do possível, as solicitações dos presos. O relacionamento 

dos guardas com os detentos, segundo as opiniões levantadas, 

é baseado na exploração e no sistema de troca. Os guardas 

aproveitam-se da situação de total dependência dos presos, 

para tirar vantagens pessoais. O detento que não puder 

oferecer dinheiro ou qualquer tipo de favor aos guardas, na 
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maioria das vezes, não tem as suas solicitações atendidas. 

Este tipo de relação entre os guardas e os presos, não ocorre 

com os detentos de nível supeiror, integrantes da amostra da 

pesquisa. 

Pergunta ~ Os presidiários que colaboram com os guardas 

tem algum tipo de regalia? 

Esta pergunta vem reforçar a anterior, e tenta verificar se o 

relacionamento dos guardas com os detentos é baseado no 

sistema de troca. Se os presos que colaboram com os guardas 

têm algum tipo de regalia. 

Dos 64% 

64% afirmam que os presos que colaboram com os 
guardas tem algum tipo de regalia 

36% afirmam que não tem qualquer tipo de regalia 
mesmo colaborando com os guardas 

que afirmam ter regalias, pode-se relacionar quais 

são as colaborações que os detentos executam, para ganhar 

algum tipo de regalia. 

25,00% afirmam que é ser protegido dos guardas 
18,75% afirmam que é só dar dinheiro ou favores 
12,50% afirmam que é colaborar com os guardas 

e seguir as normas do presídio. 
6,25% afirmam que é ser preso especial, de nível 

superior 
6,25% afirmam que é deter informações que venham a 

comprometer as guardas 
6,25% afirmam que é dar dinheiro ou pertencer a 

uma quadrilha forte 
6,25% afirmam que é dar dinheiro ou oferecer 

drogas para os guardas 
6,25% afirmam que é pertencer a uma quadrilha 

forte ou ser dedo-duro ou pucha-saco 
6,25% afirmam que é oferecer drogas para os 

guardas , dar dinheiro ou deter informações 
que venham comprometer os guardas 

6,25% afirmam que é colaborar com os guardas ou 
ser dedo-duro, pucha-saco 

De acordo com as colaborações: 



23.81% afirmam que 
19.05% afirmam que 

é só dar dinheiro ou favores 
é ser protegido dos guardas 
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14.29% afirmam que 
e seguir as 

9.52% afirmam que 
9.52% afirmam que 

forte 

é colaborar com os guardas 
normas do presisio 
é ser dedo-duro ou pucha-saco 
é pertencer a uma quadrilha 

9.52% afirmam que é 
guardas 

oferecer drogas para os 

9.52% afirmam que é 
a comprometer 

4.77% afirmam que é 
nivel superior 

deter informações que venham 
os guardas 

ser preso especial. de 

Dos 64%. pode-se. também. detectar os tipos de regalias. 

12.50% não ser espancado 
6.25% utilizar drogas e 

trabalhar 
não ser posto para 

6.25% não ser espancado. ir ao pátio. não ser 
posto para trabalhar ou trabalhar na 
administração do presidio 

6.25% não ser posto para trabalhar 
68.75% não mencionaram os tipos de regalias 

De acordo com os tipos de regalias 

15% não ser posto para trabalhar 
15% não ser espancado 

5% ir trabalhar na administração do presidio 
5% utilizar drogas dentro da Penitenciária 
5% ir para o pátio 

55% não mencionaram os tipos de regalias 

Algumas das respostas dos ex-presidiários sôbre esta questão . 

.Nj.Q .1!tln regalia 

-"Não. 
sabendo 
marginal 
Você faz 

Você não pode confiar neles nem um pouco. Fica 
cara. que é mais seguro acreditar e confiar num 

do que naquela cambada de safados fardados. 
um favor pra eles. e eles poem na tua bunda." 

-"Claro que não. Colaborar com os guardas é obrigação da 
gente." 
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-"Não. Os guardas não dão moleza para ninguém. Eles 
sacaneam até aqueles presos babacas que são dede-duro e 
passam informações para eles. 

-"Os guardas são filhos da puta. que muitas vezes. 
entregam para os outros presos. por causa de interesses 
os dedos-duros. Eles não tem consideração nenhuma com os 
presos. 

~ regalias 

-"Isso depende. Os guardas legais. se a gente não pisa 
na bola. isto é. se a gente não fizer nada que venha 
sujar pra eles. estes guardas fingem que não veem nada e 
ainda facilitam o lado da gente. Agora o resto. trata a 
gente na dura. só tratando bem os pucha-sacos e os dedos 
duros. Estes por sinal tem várias regalias. As regalias 
são nunca levarem porrada. trabalharem na administração 
do presidio. saida para ir ao pátio." 

-"~. se você colaborar com eles. eles te dão uma certa 
folga. mas você tem que ter cuidado com eles. porque a 
qualquer momento eles armam uma para você. Eles não são 
nada confiáveis. Eles não valem nada." 

-"Depende do que você está chamando de colaboração. 
porque se for apenas de seguir as normas da prisão. não 
há regalia nenhuma. e eles ainda dizem que é obrigação 
nossa fica quietinhos. Agora se a gente dá dinheiro ou 
drogas para eles. ai eles nos dão em troca certos 
favores." 

-"Nós. os presos especiais. temos vários tipos de 
regalias. colaborando ou não com os guardas. Então fica 
dificil responder esta pergunta. Com relação aos outros 
preso. eu não sei se existia esta troca de favores entre 
eles e os guardas. Creio que não existia. porque a 
relação deles eram bem conflitante." 

-"Aqueles presos que tem cacife ou que tem alguma bocada 
boa para os guardas ou que tem algum pistolão forte. tem 
várias regalias. Agora os presos que não tem nada disso. 
sofrem uma grande pressão dos guardas. mesmo colaborando 
com eles. pois aquele preso sem prestigio que não 
colaborar com o guarda está fudido. apanha como um boi 
ladrão. Quando eu falo de preso com pistolão. eu estou 
me referindo. aquele preso que faz parte de algum grupo 
ou quadrilha importante. com força para influenciar os 
guardas do presidio." 

-"Claro. você tem que saber levar eles. Se você colabora 
com eles com gaita. droga e até algumas informações. 
você é super bem tratado." 
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-"Isso é verdade. Tem sempre um grupinho que os guardas 
tinham uma maior consideração. Também, se os guardas não 
tratassem eles bem, eles fudiam os guardas, pois todos 
eles tinham rabo preso com eles." 

-"Tem alguns presos que tem regalias dos guardas, mas 
para se ter esta regalia, tem que pagá caro. A maioria 
dos guardas são uns filhos da puta, uns safados. Quando 
você paga eles ou faz alguma coisa para eles, aí eles te 
dão moleza, só que esta dura pouco tempo. Se você pará 
de pagar, eles deixam de te dá moleza. Pra te moleza lá 
dentro tem que tá pagando sempre para aqueles safados." 

-"~ para os grupos que elas protegem, elas dão uma certa 
regalia, como por exemplo, não trabalhar, utilizar 
drogas e outras. As drogas, muitas vezes, são elas que 
arrumam para as presas. Mas tem que se tomar muito 
cuidado com elas, porque as guardas não são confiáveis, 
por qualquer motivo, podem deixar de te proteger para 
proteger outro grupo mais lucrativo." 

-"Ah! isso tem. Aqueles filhos da puta são piores que 
puta, se vendem por qualquer grana. Se algum preso 
molhar a mão deles, aí eles tratam aquele preso numa 
boa. Agora se você parar de dá grana, aí você volta a 
ser tratado como animal, sem nenhuma regalia .. " 

Observa-se, novamente, que na opinião dos ex-detentos, o 

relacionamento dos guardas com os detentos, dentro da 

Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, é baseado no 

sistema de trocas. Se os detentos colaboram de alguma forma 

com os guardas, serão agraciados com uma certa regalia. Esta 

colaboração pode ser desde o simples cumprimento das normas, 

até o oferecimento de dinheiro. As regalias que os presos 

ganham, são na maioria das vezes, deixar de apanhar, deixar 

de trabalhar, ir para o pátio a qualquer hora, ir trabalhar 

na administração do presídio e poder usar drogas dentro das 

instalações penais. 

Pergunta Nas Penitenciárias existem casos de 

presidiários que já cumpriram suas penas e ainda permanecem 

lá dentro? 

Esta pergunta tem o objetivo de verificar se a Justiça está 
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cumprindo com o seu papel. se não está deixando detido. os 
presos que já cumpriram suas penas. 

40% opinam que existe presos detidos. mesmo já 
tendo cumprido a sua pena 

12% opinam que não existe presos que já cumpriram 
suas penas. detidos 

48% não sabem responder 

Alguma das respostas dos ex-presidiários sôbre essa questão. 

Existem presos detidos ~ jj cumpriram ~ penas 

-"Isso eu não sei bem. Alguns falavam que jã tinham 
cumprido a sua pena. mas ainda estavam lá dentro. Não 
sei se isso era verdade. mas eu acho que era. porque pra 
eles colocarem a gente lã dentro correm. mas depois eles 
esquecem que a gente existe~ Se você não tiver alguém do 
lado de fora olhando isso pra você. a gente dana." 

-"Existe sim. eu mesmo passei por isso. e como eu. 
existem vãrias. A minha pena era para terminar em abril 
e eu só fui solta em novembro. O pior de tudo é que eu 
fui libertada. porque minha prima conhecia um advogado. 
e ele foi mexer com os pápeis. Se não fosse isso. eu 
poderia estar ainda lã dentro. Esta demora da Justiça é 
uma coisa muito errada. porque se a sua pena é de tantos 
anos. assim que você a cumprir tem que ser solto 
imediatamente." 

-"Ah! isso tã cheio. Pra dizer a verdade a Justiça aqui 
é uma merda. Solta quem não é para soltar. prende quem 
não é para prender. Logo você pode esperar tudo dela. é 
uma bagunça. Eu tive sorte. Minha pena era de cinco anos 
e assim que eu completei os cinco anos fui solto." 

-"Deve ter. como eu jã disse. aquilo é uma zona. Eles 
não sabem quem tã preso e quem não tã." 

-"Existe sim. e isso é muito comum. porque eles estão 
pouco se importando com a gente. se o cara jã cumpriu ou 
não a sua pena. Isso é problema seu. você é que tem que 
correr atrãs." 

-"Pode ocorrer. e deve ser bem comum. se o preso não 
tiver ninguém aqui fora olhando por ele. A administração 
da penitenciãria não tem estrutura montada capaz de 
identificar esses casos." 



_MOeve ter. Lã dentro tem de tudo, principalmente 
imbecil que dorme no ponto. Isso nâo é problema do 
presidio e sim do preso." 

-"Existem muitos caras que jã cumpriram suas penas e 
ainda permanecem lã dentro, porque são caras que não tem 
ninguém para olharem por eles. A Justiça no Brasil é uma 
merda e se você não tiver alguém aqui fora mexendo com a 
papelada, você se ferra." 

-"Lã dentro tem 
cumpriram suas 
cara deles. A 
sabem cobrar os 
se dã os nossos 

de tudo. Tens uns pobres coitados que já 
penas, mas por sacanagem não livraram a 
Justiça tã cagando pra gente. Eles só 

nossos deveres pra com ela e se esquecem 
direitos." 

Não existem presos detidos ~ JA cumpriram ~ penas 

-"Eu não sei, mas penso que não, porque pra eles é 
melhor mandar a gente pra rua, pois assim ficam livres 
da gente por algum tempo." 

-"Eu não sei disso não. Não vi ninguém lã assim. Eu não 
acredito nisso não, porque eles tão doido pra se livrã 
da gente, e assim quê você cumpre sua pena, eles te 
colocam pra fora correndo." 

Não sabiam responder 

-"Não sei. Eu não vi ninguém reclamando disso." 

-"Eu não sei. Lá dentro as pessoas não se preocupam com 
a vida do outro, lá é cada um por si." 

-"Como eu já te disse, não fico querendo saber da vida 
dos outros. Não sei nada disso." 

Pode-se supor que existe dentro das Penitenciãrias do Estado 

do Rio de Janeiro, detentos que ainda estão presos, mesmo já 

tendo cumprido as suas penas. A Penitenciária não tem 

autonomia para libertar os presos, depende de uma liminar da 

Justiça. A Justiça, muitas vezes, é lenta, não consegue 

julgar e liberar todos os processos em tempo hábil. Alguns 

ex-presidiários afirmam que para agilizar o processo, é 

necessãrio ter alguém fora do presídio, para dar andamento na 

papelada, porque se não o alvará de soltura, tende a demorar. 
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Pergunta ~ - O presidiário quando sai da Penitenciária tem 

alguma dificuldade para adaPtar-se à sociedade? 

Esta pergunta, tenta detectar se o detento tem dificuldade 

para readaptar-se à sociedade. 

68% 

32% 

afirmam que não tiveram dificuldades para 
readaptar-se à sociedade 
afirmam que tiveram muita dificuldade para 
readaptar-se à sociedade 

Pergunta lL ~ Ocupação Atual 

Dos 68% que afirmam que não tiveram dificuldades para 

readaptar-se à sociedade. 

76,47% não trabalham 
23,53% trabalham 

Dos 32% que afirmam que tiveram muita dificuldade para 

readaptar-se à sociedade. 

75% trabalham 
25% não trabalham 

Pode-se também, verificar através das respostas, o que os 

entrevistados entendem por readaptação à sociedade. 

40% entendem que é voltar a viver a vida de antes 
16% entendem que é ter urna vida normal e arrumar 

emprego 
16% entendem que é voltar a vida de antes ou mudar 

de vida 
12% entendem que é ter uma vida normal 

4% entendem que é mudar de vida e arrumar emprego 
4% entendem que é arrumar emprego 
4% entendem que é viver sem dificuldades 
4% entendem que é se encontrar 

De acordo com o entendimento dos entrevistados. 



333. 

46.67% entendem que é voltar a vida de antes 
23.33% entendem que é ter uma vida normal 
16.67% entendem que é mudar de vida 

6.67% entendem que é arrumar emprego 
3.33% entendem que é viver sem dificuldades 
3.33% entendem que é se encontrar 

Será descrito a seguir. algumas das respostas dos ex

presidiários a respeito da readaptação à sociedade . 

.lJu .Y.m.a .Yi.rul n o r ma I 

-"Voltar pra uma vida normal. não se tem chance nenhuma. 
porque as pessoas nunca mais aceitam a gente." 

-"Sem ·dfivida nenhuma. O preso quando sai da 
penitenciária. ele sai totalmente desorientado e cheio 
de marcas que vão o perseguir pelo resto da vida. O 
presídio destroi a identidade e o senso de orientação do 
indivíduo. Este sai lá de dentro totalmente perdido. sem 
saber qual o rumo que ele vai tomar aqui fora na 
sociedade. Por outro lado. a própria sociedade. fecha 
todas as portas para esse indivíduo. não lhe dando 
nenhuma oportunidade. bem como um apoio para ele poder 
se adaptar novamente a vida aqui fora. Na verdade. o 
indivíduo que vai para a penitenciária é punido 
duplamente. no momento em que ele tem a sua liberdade 
cassada e depois quando sai. ele é marginaiizado e 
discriminado pela sociedade." 

Mudar ~ ~ ~ arrumar emprego 

-"Não cara. Isso não existe lá não. Como eu já disse. eu 
quando sai de lá queria mudá de vida. saí cheio de 
vontade de arrumá um trabalho e levá a minha vida 
normal. Procurei abessa e não consegui nada e aí eu 
comecei a ver que aquela não era minha vida. que a minha 
vida é de ser ladrão. ai voltei pra as atividades." 

~ ~ ~ normal ~ arrumar emprego 
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-"o preso quando sai da penitenciária ganha um rótulo, 
cuidado é perigoso, não é digno de confiança, é um 
marginal. Isso faz com que alguns parentes e amigos se 
afastem de você, bem como se torna quase impossível você 
arrumar emprego, pois nenhuma empresa confia na sua 
reabilitação. Eu fiquei procurando emprego um ano e meio 
e recebi as mais variadas desculpas, mas que no fundo 
eram por eu ser ex-presidiário. Depois arrumei um 
emprego num colégio, porque minha irmã casou-se com um 
dono de colégio, e este confiou em mim e me deu esta 
oportunidade. Se não fosse isso, eu acho que até hoje 
ainda estava desempregado, porque a sociedade fecha 
todas as portas para um ex-presidiário." 

-"Tem e muita. Você quando sai da Penitenciária tem que 
construir de novo sua vida. Tem que começar do zero. Eu 
passei o pão que o diabo amassou. Eu passei até fome. A 
coisa mais dificil é arrumar um emprego, pois quando 
sabem que você é um ex-presidiário, fecham todas as 
portas. Logo vocé tem que negar isso sempre. Eu até que 
t~ve bastante sorte. pois só sofri sbte meses, isto 
porque eu já tinha uma profissão." 

Arrumar emprego 

-"Não. 
nenhum 
pra se 

Lá dentro não tem nada disso. Você sai de lá sem 
apoio ou ajuda. Aqui fora você tem que se virá 

adaptar. Você tem que pená pra arrumá emprego. Eu 
arrumei depois de dois anos e isso aconteceu porque em 
obra não tem uma fiscalização muito grande de sua vida 
passada. o que interessa pra eles é se você é bom no 
trabalho. 

Voltar a ~ ~ antes 

-"Não. porque a gente está sempre mantendo contato com o 
mundo externo e quando sai, nós assumimos nossa posição 
anterior sem nenhum problema. O que as vezes pode 
acontecer é que quando a gente voltá. encontrar algum 
espertinho que tenha roubado o nosso ponto. e ai a gente 
briga para retomar o ponto ou então procura outra 
parada." 

-"Não. 
também 
roubar. 
diante." 

A gente 
isso é 
matar 

a 
se 

se adapta a nossa vida rapidamente. 
nossa 6nica saida. Sair e voltar a 
for preciso. passar drogas e ai por 

-"Eu acho que não. Eu vejo por mim. não tJV8 a menor 
dificuldade. Fui morar onde morava antes. contínuei a 
fazer a mesma coisa que fazia antes. os meus amigos são 
os mesmos. não tive problema nenhum. foi moleza." 
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Leyar ~ .Yida ~ antes .QJJ mudar ~ ~ 

-"Depende do que ele quer ser. Se fOI tentar mudar de 
vida, sim, porque ninguém o aceita aqui fora. Agora se 
for ter a mesma vida, não, porque o retorno é moleza." 

-"Eu acho que não, porque \'oc{~ vai levar a mesma vida de 
antes, a não ser que você queira mudar de vida 
totalmente, ai sim você terá muita dificuldade." 

-"Depende. Como eu jã disse, se for para voltar a ter 
uma vida marginal não há tanta dificuldade, a não ser 
com as pessoas da família que não aceitam muito esse 
tipo de vida. Agora se for para mudar de vida, aí sim as 
coisas ficam pretas, muito difícil, pois a sociedade em 
nenhum momento perdoa o cara que cometeu um deslize. Ela 
não acredita na sua recuperação, fechando todas as 
oportunidades de trabalho para o ex-preso." 

-"Eu já te disse cara, que não é fácil você voltá pro 
mundo aqui fora. Se você qUizerO mudã de vida, isso é 
quase impossível, porque ninguém te dá uma chance. Se 
você quizer voltá pra as atividades, o negócio fica meio 
apertado por duas razões: a primeira é que você tem que 
ficá mais atento, porque os homens já te conhecem, aí 
você tem que fazer as coisas mais escondidas; a segunda 
é que os manda-chuvas da boca de fumo ficam meio 
grilados com você. ficam meio cabisbaixo. Até você ganhá 
a confiança deles de novo. leva tempo, porque eles 
desconfiam que você tã voltando porque é informante dos 
homens." 

Viver ~ dificuldade 

-"Já 
gente 
é." 

te 
tem 

Sg encont.rar 

falei. A gente já é desaptado. Dificuldade a 
todo dia. Vai ser puta que você vai ver como 

-"Essa pergunta é muito enrolada. Não entendo bem disso. 
Quando a gente sai aí é uma doideira, a gente quer fazer 
tudo aquilo que não fazia de uma vez só. Mas esta 
doideira é só no início, depois a gente se encontra." 

De acordo com os depoimentos, verifica-se que os presos 

encontram uma série de dificuldades para readaPtar-se ã 

sociedade, quando querem mudar de vida. O problema em si, não 
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é readaptar-sc ao sistema social, mas sim, aprumar-se, 

sobreviver de forma correta, honesta na sociedade. A 

sociedade fecha todas as oportunidades de emprego, bem como 

discrimina, rotula e marginaliza o ex-presidiário. De acordo 

com os dados, 75% dos ex-presidiários que afirmam que tiveram , 
muita dificuldade para readaptar-se à sociedade, estão 

trabalhando. Tiveram dificuldades porque mudaram de vida, 

tornaram-se cidadãos honestos. Muitos ex-presidiários tentam 

mudar de vida, mas ao deparar com tantas dificuldades, voltam 

para as suas antigas atividades. De acordo com 40% dos 

entrevistados a volta para as atividades ilícitas não 

apresenta dificuldades, 

Pergunta il 

fugas e motins? 

Dentro das Penitenciárias é comum casos de 

Esta pergunta, tem a função de detectar se é comum os casos 

de fugas e motins dentro das Penitenciárias, isto é, tenta 

verificar como está a segurança do Sistema Penitenciário. 

Dos 40% 

dentro da 

60% afirmam que as fugas e os motins não são comuns 
dentro da Penitenciária 

40% afirmam que as fugas e os motins são comuns 
dentro da Penitenciária 

que afirmam que as fugas e os moUns são comuns 

Penitenciária, pode-se observar que: . 

60% afirmam que as fugas são mais comuns que os 
motins 

40% afirmam que tanto as fugas como os motins são 
frequentes dentro da Penitenciária 

Será descrito a seguir, algumas das respostas dos ex

-presidiários sôbre a questão Penitenciária x fugas e motIns. 

Fugas ~ Motins .niQ ~ comuns 
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-"Não. Tanto as fugas como os motins não são tão comuns 
como as pessoas aqui fora pensam. ~os dois anos que eu 
tive lá, ocorreram pouquíssimas fugas e eu não vi nenhum 
motim." 

-"Não. A gente é muito controlado por aquelas sapatonas. 
Elas não te dão uma folga, tão sempre coladas em você." 

-"Comum é um pouco forte. parece que as fugas e os 
motins ocorrem todo dia. e isso não é verdade. Eu diria 
que nas Penitenciári~s ocorrem fugas e motins uma vez ou 
outra." 

-"Eu não posso dizer que não existe, mas também não 
posso dizer que é uma coisa diária, corriqueira. O que é 
mais comum são as tentativas frustradas de fuga." 

-"Os motins e as fugas não são tão comuns dentro do 
presídio, também lá dentro não há muito espaço para 
isso. A vigilância e o controle em cima da gente é bem 
rígido e constante." 

Fugas ~ Motins ~ comuns 

-"Caso de fuga existe bastante lá dentro. Como eu falei 
antes é muito difícil se adaptar lá dentro. daí a todo 
tempo os caras tentarem fugir. Agora o quebra-quebra na 
prisão é mais difícil de ocorrer. Mas de vez enquando a 
gente se revolta com os tratos. se une, e quebra tudo 
mesmo. Esta é a nossa única forma de defesa e a única 
forma de chamar atenção das autoridades contra o 
tratamento cachorro que nos dão. Dentro da prisão sempre 
vai existir esse tipo de coisa. A prisão é uma barra 
pesada, por isso eu já te falei que você não sabe o que 
é aquilo. Não é fácil viver lá dentro." 

-"As fugas são comuns. mas estas são quase sempre 
arrumadas. pagou bem. saiu. Os motins já são mais 
difíceis, pois a gente não tem condições de fazer 
qualquer tipo de arruaça, porque a segurança é grande. 
Muitos dos motins que saem no jornal são arrumados pelos 
homens do presídio para encobrir alguma morte dentro da 
prisão." 

-"Os motins não são tão comuns. Muitas vezes as coisas 
são confundidas lá dentro, as vezes é uma briga de 
grupos e aí eles falam que é motim, mas nâo é. Agora 
fuga, sempre que se tem oportunidade tá ocorrendo. A 
maioria das vezes não dá pra fugir. mas as tentativas 
são bem grandes. Eu mesmo tentei várias vezes, só que 
todas elas foram frustradas, os homens me pegaram." 
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-"Os casos de fugas sim. mas os casos de mot.ins não." 

-"tanto os casos de fugas e motins são comuns. pois 
ninguém aguenta ficar lá dentro mui to tempo." 

De acordo com 60~ dos entrevistados o Sistema Penitenciãrio 

do Estado do Rio de Janeiro tem uma boa segurança. pois nem 

as fugas e nem os motins ocorrem com frequêncla. Existe uma 

fiscalização e um constante controle em cima dos detentos. 

com o objetivo de manter a ordem. a disciplina e a segurança. 

Jã para 40% dos entrevistados. os motins e. principalmente. 

as fugas ocorrem com frequêncla dentro das Penitenciárias. 

Alguns entrevistados afirmam que as fugas e os motins vão 

sempre existir. porque os detentos não conseguem aguentar o 

regime dos presídios: 

Pergunta Existe na Penitenciária algum tipo de 

tratamento para recuperar o presidiãrio? 

Esta pergunta. verificar se existe dentro da 

Penitenciária. 

tenta 

algum tipo de tratamento voltado para 

recuperar o detento. assim como tenta detectar se o Sjstema 

Penitenciário cumpre o objetivo de recuperar o detento. 

100~ afirmam que não existe nenhum tipo de 

tratamento de recuperação 

Através desta pergunta pode-se detectar quatro outros dados. 

48% dos entrevistados afirmam que a Penitenciária 
não se importa e nem se preocupa com os 
detentos. se estes vão conseguir mudar de vida ou 
se vão continuar no mundo do crime 

24% dos entrevistados não acreditam na recuperação 
porque têm a certeza que não vão conseguir 
mudar de vida 
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16% dos entrevistados não querem participar de 
qualquer tipo de tratamento de recuperação, 
porque não querem recuperar-se 

4% dos erltrevistados afirmam que o trabalho 
de recuperação deveria ser feito inicialmente 
na sociedade e depois com o detento, porque a 
sociedade fecha todas as oportunidades e 
discrimina o ex-detento. dificultando ou até 
anulando o tratamento de recuperação 
a ser executado na prisão 

exposto abaixo, algumas das respostas dos ex-

presidiários com vista na questão Penitenciária x tratamento 

de recuperação. 

Penitenciária njQ ~ preocupa ~ Q detento 

-"Não. Dentro das Penitenciárias não é feito nada para o 
presidiário. A gente tá lá dentro para pagar pelo nosso 
crime, passando por severas punições como o de maus 
tratos, de alojamentos péssimos, alimentação ruim e 
outros." 

-"Não. Não existe nenhuma preocupação em tentar fazer 
com que deixemos de ser criminosos. Nesse ponto eles 
estão certos, porque o que adianta tentar fazer com que 
a gente mude de vida, se aqui fora não temos nenhuma 
oportunidade de sobrevivermos, a não ser como bandidos." 

-"Não. Como eu já disse não existe uma preocupação dos 
guardas em recuperar o preso. Se o preso quer se 
recuperar, a forma como ele vai conseguir isso, é 
problema exclusivo dele e não dos guardas." 

-"Não. lá dentro ninguém tá preocupado com isso. Se você 
vai mudar de vida ou não e a forma como você vai fazer 
isso acontecer é problema seu e não deles." 

-"Não. Como eu já disse antes, dentro de uma 
penitenciária não existe nenhum tipo de preocupação com 
a pessoa do presidiário. O que o preso vai fazer quando 
sair de lá, não é problema do presídio. A única coisa 
que o presídio faz é punir, castigar o preso e não 
tentar recuperá-lo." 

-"Não existe nada disso cara. Como eu já cansei de te 
dizer que eles não se preocupam com a gente. Eu acho até 
que não é interesse deles que a gente mude de vida." 
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º Detento niQ acredita ~ recupera~ 

-"Não, lá dentro 
isso, eles sabem 
nâo sabe daquele 
indireita." 

eles não dão muita importância pra 
que a gente não tem mais jeito. Você 

ditado que pau que nasce torto não se 

--"Não. Eles não vão perder tempo com isso. O crime é via t 
de mão finiea. uma voz voeê foi. não dA pra retornar." I 

.Q Detento D..ã.Q .9...Y.ru:. par ticipar .M gualg\Uli tratamenlQ ~ 

recuperação 

-"Se recuperar de que? A gente não tá doente não cara. A 
única salda pra gente sobreviver aqui fora é continuar 
fazendo o que a gente f~zia." 

-"Não, e como 
recuperação tem 
imposta." 

eu 
que 

já disse, graças 
partir de você 

a Deus, porque 
e não uma coisa 

-"Não tem, e ainda bem, porque seria um tratamento que 
não teria validade nenhuma, porque como eu já disse a 
maioria dos presos não querem se recuperar. A vida que a 
gente leva é muito melhor que a de muito trabalhador." 

.Q trabalho 

sociedade 

recuperação ~ ~ feito primeiro na 

A 

-"Não. Para mim não existe nenhum tipo de tratamento 
porque a sociedade não está preparada para aceitar o ex
-presidiário. Ela não acredita na reabilitação do preso. 
Quem erra uma vez, erra duas, três e assim por diante. 
Para que a Justiça mantivesse algum tipo de trabalho 
desse tipo, teria que fazer antes um trabalho com a 
sociedade, porque se não, seria uma perda de tempo e um 
onus muito grande para a administração." 

partir dos depoimentos, observa-se, que dentro das 

Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro não existe um 

programa com diversos tratamentos e atividades voltadas para 

tentar recuperar o detento. Segundo 48% dos entrevistados, 

não existe por parte da Penitenciária uma preocupação em 

tentar recuperar os detentos. Sem dúvida, alguns detentos, 

16% dos entrevistados, não querem participar desse 
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tratamento, assim como 24% dos entrevistados, não acreditam 
na recuperação. Porém é nesse momento, que a Penitenciária 

tem que usar a sua criatividade, junto com as técnicas 

existentes, pars. tentar, anteriormente ao tratamento, 

conscientizar os detentos da importância e das vantagens que 

este pode oferecer-lhes. O tratamento de recuperação não 

pode ficar somente dentro do presídio, o preso ao ser 

liberado, tem que receber uma apoio até aprumar-se na 

sociedade. A sociedade fecha todas as oportunidades e 

discrimina o ex-presidiário. Para que o ex-detento possa 

enfrentar esta situação é necessário que tenha um apoio, 

tanto a nível econômico como social e psíquico. 

Pergunta II 

criminalidade? 

A Penitenciária é uma solução para diminuir a 

Esta pergunta, tem o objetivo de verificar se o Sistema 

Penitenciário recupera o detento. Se o Sistema Penitenciário 

é uma solução para diminuir a criminalidade. 

92% afirmam que a Penitenciária não é uma solução 
para diminuir a criminalidade 

81. afirmam que a Penitenciária é uma solução para 
diminuir a criminalidade 

Dos 92% que afirmaram que a Penitenciária não é uma solução 

para diminuir a criminalidade, pode-se detectar para que 

serve a Penitenciária, na opinião dos ex-detentos. 

39,14% 

34,78% 

13,04% 

13,04% 

afirmam que a Penitenciária mantém a 
criminalidade 
afirmam que a Penitenciária incentiva a 
criminalidade 
afirmam que a Penitenciária mantém e 
incentiva a criminalidade 
não mencionaram nada a respeito 

Algumas das respostas dadas pelos ex-presidiáriOS s0hre esta 

questão. 

I , 
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Penitenci6ria diminui A criminalidade 

-~Eu acho que sim. Como eu jã disse a Penitenciãria faz 
com que a gente se sinta o ser mais desprezivel do mundo 
e isso faz com que a gente pense melhor em nós. A partir 
dai nós vamos tentar mudar de vida para nunca mais 
voltarmos para lã e, consequentemente, não vamos mais 
sentir esse menosprezo. Toda vez que estivermos para 
fazer alguma coisa errada, nós vamos nos lembrar do 
presidio e das coisas que passamos lã dentro." 

Penitenciária mantém ~ criminalidade 

-"Nem a prisão, nem aqui fora se preocupam com a gente. 
A gente cometeu um erro e tem que pagar por ele pra o 
resto da vida. A prisão serve pra gente ver de perto a 
nossa condição de que a gente foi bandido e vai morrer 
como bandido. Com isso a gente pode ver que a prisão não 
diminui o crime. Mas ela também não aumenta o crime .. Ela 
apenas mantém o crime." 

-"Não. A Penitenciária serve para afastar e punir o 
criminoso. Ela não serve para acabar com o crime, porque 
como eu disse. todos quando saem de lá voltam a fazer o 
que faziam antes." 

-"Claro que não. Ela serve pra gente dá um tempo, dá uma 
descançada, mas depois a única solução é voltar pra 
atividades." 

-"A Penitenciária não colabora para diminuir ou aumentar 
a criminalidade, ela simplesmente mantém a 
criminalidade. O que aumenta a criminalidade é a 
situação econom1ca do pais. pois a m1ser1a está 
crescendo assustadoramente e com isso o crime." 

Penitenciária incentiva ~ crjminalidade 

-"Claro que não, ela simplesmente reproduz a 
marginalização. Como eu disse antes, ela reproduz a rua. 
o nosso meio social." 

-"Não. A Penitenciãria em nenhum momento é uma solução 
para diminuir a criminalidade e sim ao contrário, ela 
faz com que o preso saia de lã mais violento, logo ela 
ao meu ver contribui para aumentar a criminalidade." 

-"Não. Em nenhum momento o presidio diminui o crime. Eu 
diria até que ele incentiva o crime. O preso q~ando sai. 
sai mais revoltado, mais puto com a vida, muito mais 
violento. O preso também mantém um intercambio de 
informações e costumes muito grande um com o outro, um 
preso acaba contaminando o outro." 

I 
i 

I 
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-"Não, aquilo serve pra aumentar o crime. O modo como 
tratam a gente é tão repugnante, que faz com que a gente 
fique é com ódio de todo o sistema. Depois pra piorã, a 
gente sai de lá e aqui fora não tem nenhuma chance, 
nenhuma oportunidade pra arrumá algum emprego. Ninguém 
ajuda a gente a mudá de vida e sim ajudam afundá a gente 
cada vez mais na merda." 

-"Ela em nenhum momento serve para acabar ou até mesmo 
diminuir a criminalidade. Lá dentro ocorre tanta coisa 
terrível, que a pessoa que entra lá dentro, se já não 
for bandida, acaba virando. Eu diria que o presídio 
acaba produzindo ou aperfeiçoando os bandidos. Lá não 
dão chance nem apoio para você mudar de vida." 

Penitenciária mantém ~ incentiva ~ criminalidade 

-"Claro que não. Ela não só mantém a criminalidade como 
também incentiva a criminalidade. Mesmo que a gente 
tenha vontade de mudar de vida, o tratamento que nos é 
dado é tão ruim que traz uma revolta enorme e um ódio de 
tudo que vem da Justiça." I 

O Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, segundo 

os depoimentos, não está sendo um instrumento eficiente para 

diminuir acriminalidade. Alguns ex-presidiários, 39,14%, 

afirmam que este não aumenta e nem diminui a criminalidade, 

apenas a mantém. Já 34,78% . afirmam que o Sistema 

Penitenciário incentiva a criminalidade, porque o preso passa 

por uma série de humilhações e privações, bem como aprende 

certos comportamentos hostis com os outros detentos e, 

portanto, tende a sair mais violento de quando entrou. 

Pergunta Como estão as instalações físicas da 

Penitenciária? 

Esta pergunta tenta verificar como estão as instalações 

físicas das Penitenciárias. 

88% afirmam que as instalações físicas da 
Penitenciária estão péssimas 

12% afirmam que as instalações físicas da 
Penitenciárias não estão tão ruins 

! 

I 
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pergunta ~ ~ Instituição Penal 

Dos 88% que afirmam que as instalações físicas da 

Penitenciária estão pésSimas. 

27.26% Instituto Penal Ar i Franco 
22.72% Instituto Penal Talvera Bruce 
18.18% Instituto Penal Milton Dias 
13.64% Instituto Penal Muniz Sodré 

4.55% Instituto Penal Lemos de Brito 
4.55% Instituto Penal Ferreira Neto 
4.55~" Instituto Penal Esmeraldino Bandeira 
4.55% Instituto Penal Evaristo de Moraes 

Dos 12% que afirmam que as instalações da Penitenciária não 

estão tão ruins. " 

33.33% Instituto Penal Talavera Bruce I 
33.33% Instituto Penal Ari Franco 
33.33% Instituto Penal Muniz Sodré 

Através desta pergunta. pode-se tentar verificar se as 

instalações físicas das Penitenciárias oferecem condições 

para que os presos possam sobreviver de forma digna. 

88% afirmam que as instalações das Penitenciárias 
não oferecem condições dignas para sobreviver 

12% afirmam que as instalações das Penitenciárias 
oferecem condições para sobreviver 

Através dos 88% que responderam que as instalações das 

Penitenciárias não oferecem condições dignas para 

sobreviver pOde-se detectar os tipos de problemas 

mais sérios nas instalções da Penitenciária. 

13.64% afirmam que a 
9.10% afirmam que a 

nada funciona 
9.10% afirmam que a 

desabando 

Penitenciária está desabando 
Penitenciária está suja 

lá dentro 
Penitenciária está suja 

e 

e 

9.10% afirmam que a Penitenciária fede, está 
desabando e que nada funciona lá dentro 

9.10% afirmam que a Penitenciária está suja e 
cheia de ratos e insetos 

I 

I 
I 

I • • I 

I 
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4.55% afirmam que as paredes da Penitenciária 
estão escorrendo água e os ralos estão 
entupidos 

4.55% afirmam que a Penitenciária fede 
4.55% afirmam que as celas são pequenas. sUjas. 

frias e cheias de vazamento 
4.55% afirmam que a Penitenciária é suja e fede 

e as celas são pequenas e apertadas 
4.55% afirmam que a Penitenciária é suja. 

esburacada. cheia de ratos e insetos. está 
desabando e é um foco epidêmico 

4.55% afirmam que a Penitenciária está suja 
22.78% não mencionaram o estado das instalações 

De acordo com os tipos de problemas nas instalações da 

Penitenciária. 

20.00% afirmam que a Penitenciária é suja 
17.14% afirmam que a Penitenciária está desabando 

8.57% afirmam que a Penitenciária fede 
8.57% afirmam que nada funciona na Penitenciária 
8.57% afirmam que a Penitenciária está cheia de 

ratos e insetos 
5.71% afirmam que a Penitenciária é fria 
2.86% afirmam que as paredes da Penitenciária 

estão escorrendo água 
2.86% afirmam que os ralos da Penitenciária estão 

entupidos 
2.86% afirmam que as celas são pequenas. sujas. 

frias e cheias de vazamento 
2.86~ afirmam que as celas são pequenas e 

apertadas 
2.86% afirmam que a Penitenciária é um foco 

epidêmico 
2.86% afirmam que a Penitenciária está esburacada 

Algumas das respostas ~os ex-presidiários 
instalações fisicas da Penitenciária. 

~ instalaçÕes oferecem condições ~ sobreviver 

-"Não tá bom nem ruim. dá pro galho." 

sôbre as 

-"Não é nenhuma maravilha. mas também pra aquele bando 
de homens o lugar tã até bom. Eu não sei se é porque eu 
trabalho em obra e a gente muitas vezes dorme em cima de 
toco de madeira. na poeira. Por isso eu acho que a 
prisão tá boa." 
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~ instalaçÕes ni2 oferecem condiçÕes ~ sobreviver 

-"A prisão estã caindo aos pedaços. As paredes estão 
esburacadas, os banheiros sujos e vazando água por todo 
lado, a prisão está suja, tem ratos por todo lado, é um 
verdadeiro chiqueiro. No frio é horrível por causa da 
umidade. Na verdade aquela prisão não servia nem para 
criar porcos." 

-"Tão uma 
que dá um 
baratas." 

merda. 
jeito. 

Isso era outra coisa que eles tinham 
Ti muito suja, cheia de ratos e 

"Altamente precárias. A situação das Penitenciárias é 
péssima. Elas estão sujas, esburacadas, cheias de lixos, 
de ratos, moscas e mosquitos. As autoridades tem que 
tomar uma providência urgente, porque aquelas que não 
desabarem com o tempo, se tornarão num grande foco 
epidêmico." 

-"Péssimas. Pior não pbderla estar. As celas são 
pequenas, suja~, frias, cheias de vazamentos. As 
Penitenciárias deveriam ser demolidas, porque do jeito 
que estão não servem para abrigar nem animais 
abandonados e muito menos pessoas." 

-"As instalaçÕes físicas dos presídiOS são péSSimas como 
tudo lá dentro, não dando condições para sobreviver lá 
dentro." 

-"Péssimas. As prisões deveriam ser reformuladas com 
urgência, pois da maneila que estão, não dá pra ninguém 
viver lá dentro." 

-"Se a gente pode chamar aquilo de instalações eu não 
sei, só sei que estão péSSimas, não dando condições de 
sêres humanos viverem lá dentro. Precisa de uma reforma 
com urgência." 

-"As instalações 
Nada funciona 
Penitenciária 

das Penitenciárias são bem precárias. 
lá dentro e a higiene é nula. A 

é suja, velha, enfim, preCisa de uma 
urgênCia, porque no estado que ela se 
dá para colocar ninguém lá dentro." 

reforma com 
encontra, nâo 

-"Aquilo lá tá uma merda. Não dá pra viver lá dentro do 
modo que tá. Aquilo lá é uma sujeirada, uma imundice, um 
fedor danado e ninguém torna uma providência. AqUilo lá 
não serve nem pra botá animais. É preciso tomá alguma 
providência. Outra coisa é o apertamento das celas, 
estas são uns cubículos que ninguém consegue viver lá 
dentro." 

I 
~ 

I 

I 
I 
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-"Olha cara. aquilo lá tá muito ruim. e olha que eu sou 
um cara que não reclamo de nada. Aquilo lá não dá pra 
ninguém vivé lá dentro. Lá nada funciona direito. tá uma 
sujeira e a comida é terrível. a gente só come pra não 
morrer de fome." 

Segundo os entrevistados. as instalações físicas das 

Penitenciárias do Estado do Rio de Janeiro estão extremamente 

precárias. não oferecem as mínimas condições de 

sobrevivência. As Penitenciárias sofrem de vários problemas 

como: vazamentos. sujeira. entupimentos. proliferação de 

ratos e insetos nocivos e mau cheiro. podendo tornar-se num 

foco epidêmico. 

Pergunta li 

Penitenciárias? 

o Estado gasta muito dinheiro para manter as 

Esta pergunta foi elaborada para verificar se o detento tem a 

consciência do onus que representa para o Estado. 

Será 

32% afirmam que o Estado gasta muito para manter as 
Penitenciárias 

24% afirmam que o Estado não gasta muito para 
manter as Penitenciárias 

44% não sabem responder 

exposto a seguir. algumas das respostas dos ex-

presidiários sôbre essa questão. 

~ Estado gasta muito ~ manter ~ Penitenciária 

-"É deve gastar. mas isso é obrigação deles. Eles não 
podem nem reclamar." 

-"O Estado deve gastar muito dinheiro para manter uma 
Penitenciária. porque é um investimento caro. que não 
tem nenhum retorno financeiro." 

-"Os gastos do Governo com os presidias devem ser muito 
grande. porque para manter aquilo tudo. fora os roubos 
da cúpula do presidia é necessário muita grana." 
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-~Sem dúvida nenhuma o Estado deve gastar urna fortuna 
para sustentar todo o Sistema Pen1tenciário. A situação 
caótica das instalações das Penitenciárias é devido o 
Estado não tcr verba para tal fim. Melhorar as condições 
de vida dentro das Penitenciárias não ê meta do Governo 
e, portanto, as verbas destinadas para esse fim são 
irris6rias." 

~ Estado niQ gasta muito ~ manter ~ penitenciária 

-"Eu não entendo bem disso, e também não quero entender. 
Eu creio que eles não tem um custo muito alto com as 
prisões, porque eles não fazem nenhuma obra dentro da 
prisão pra melhorá-la, e a comida dada por eles é tão 
ruim que não deve custar muito. Isto pra mim é obrigação 
deles manter as prisõcs." 

-"Acho que não. porque se estivessem. as prisões não 
estavam como estão." 

-"o Estado não gasta dinheiro em lugar nenhum que é 
feito pra pobre. Eles só gastam nos bolsos deles. São 
todos uma cambada de ladrões. que só sabem nos fuder." 

-"Eu acho que não. porque não existe preocupação do 
Estado para com a gente. para com pessoas do nosso tipo. 
Logo não ia gastar muito com coisa para bandido." 

-"Eu acho que eles não gastam quase nada. porque as I! 
instalações físicas estão caindo aos pedaços. a comida é ', .. < 

a pior po~sivel. os guardas reclamam que ganham uma < 

miséria, logo fica claro que o Governo não tem gasto ~ 
muito dinheiro com as Penitenciárias ultimamente." 

-"Olha cara. eu acho que o 
dinheiro não, a não ser 
dinheiro que eles mandam. 
sempre na mesma e a comida 
há nunca uma melhora." 

NjQ sabem responder 

Estado não deve gastá muito 
que alguém esteja mamando o 

Lá dentro as coisas ficam 
é de péssima qualidade. ~ão 

-"Não sei se gasta ou 
preocupado com isso. Isso 

não e também não to muito 
é problema deles e não meu.~ 

-"Ah! Cara. isso eu não tenho a menor jdéia. Quando 
entra pOlítica. Governo, eu t6 por fora." 

-"Olha isso eu também não sei responde não. Pra te dizer 
a verdade eu nem sabia que era o Governo que bancava a 
prisão. Eu achava que era a polícia." 
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Segundo os depoimentos. verifica·-se que 68~ dos entrevistados 

(44% não souberam responder e 24% afirmam que o Estado não 

gasta muito para manter as Penitenciárias) não tem uma 

conscientização do anus que representa para o Estado. Para 

alguns ex-presidiários esta falta de conscientização é 

reforçada pelas condições precárias das instalações físicas e 

a má qualidade da comida. 

Pergunta Z1 

Penitenciária? 

Como você vê o problema da AIDS dentro da 

Esta pergunta tenta verificar como o ex-presidiário vê a 

questão da Aids dentro da Penitenciária. 

60% vê a questão da Aids como um problema muito 
sério para a Penitenciária 

40~ não vê a questão da Aids como um problema 
sério para a Penitenciária 

Através desta pergunta. pode-se verificar como é visto a 

questão da saúde dentro da Penitenciária. 

Pode-se. 

28~ afirmam que na Penitenciária não existe uma 
preocupação com a saúde do detento 

72~ não mencionaram nada a respeito 

também. observar se a ex-presidiário tem uma 

consciência do que vem ser a Aids. 

56% não tem consciência da doença 
44% tem consciência da doença 

Será relacionado abaixo. algumas das respostas dos ex

presidiãrios uôbre a questão da Aids no presídio. 

Acredita ~ ~ ~ problema sério ~ ~ presídio ~ ~ 

consciência ~ doença 

I 
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-"o caso da Aids é muito sério. Quando eu estava lá 
dentro não fiquei sabendo de nenhum caso de Aids. O 
risco é grande. principalmente entre as viciadas,. pois 
estas usam uma seringa bem velha e esta passa de mão em 
mão. Caso entre uma contaminada será uma grande 
epidemia. Eu não quero nem pensar nisso. Acho que 
deveria ter um apoio maior em relação a saúde. porque 
existe uma deficiência muito grande nesta área." 

-"~ um problema muito sório. porque a promiscuidade 
dentro da Penitenciária é muito grande. e ainda 
proibindo as visitas intimas a tendência é de aumentar a 
promiscuidade e assim os casos de Aids." 

-"Esse problema é um problema muito sério. não só dentro 
das prlsoes como aqui fora. A coisa mais importante é 
que as autoridades não tratam desse assunto como devia. 
por muitas vezes. até existia uma omisão por parte 
deles. Outro ponto interessante é que a Aids no Brasil é 
considerada como doença de homossexual e drogado e na 
verdade não é bem isso. O preconceito contra os 
homossexuais aumentou muito por causa dessa doença." 

-"Esse problema dentro da Penitenciária é muito sério. 
Eu morria de medo de pegar Aids. porque eu era obrigado 
a transar com um monte de cara. Tinha que haver um maior 
controle dos guardas para que isso não acontecesse. pois 
se isso continuar como está. em pouco tempo, quase todos 
os presos estarão contaminados por essa doença." 

-"Isso é um problema muito sério. O número de aidéticos 
está crescendo cada vez mais. A minha maior preocupação 
é de que a Justiça junto com os diretores das 
penitenciárias coloquem alguns aidéticos dentro do 
presídio de propósito para contaminar todos os outros 
presos. Isso pode ató ser usado como arma para acabar. 
exterminar os presos que eles não gostam. ou os presos 
que sabem demais. Todo preso que entrasse no presídio 
deveria fazer exames e se tivesse contaminado com Aids 
ou qualquer outra doença infecciosa não deveria entrar 
no presídio." 

-"O problema da Aids dentro do presídio é muito sério, 
mas não se pode esquecer que essa não é a única doença 
existente dentro do presídio. Na verdade. o presídio, 
devido a falta de tratos e de higiene. é um tremendo 
foco de várias doenças tão sérias como a Aids. Não 
existe dentro do presídio. bem como aqui fora. uma 
preocupação com a saúde e nem cuidados necessários para 
a prevenção de doenças." 

Acredita ~ ~ Mm problema sério ~ Q presídio ~ niQ ~ 

consciência ~ doença 



I 
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-"Isso é um problema bem séfio lã dentro. porque o 
relacionamento homossexual lá e muito grande. porque a 
gente não tem aonde se descarregá. Se algumas bjcha 
daquela tiver a doença. fudeu. porque todo mundo vai 
pegar. Eles deviam liberar a entrada das mulheres no 
presídio o mais rápido possível." 

-"Eu tõ ouvindo muito falar nisso. Agora eu sei que isso 
ê doença de bicha. A prisão corre um risco danado. 
porque lá tá cheio de bicha." 

Acredita ~ njQ ~ Mm problema sério ~ Q presídio ~ ~ 

consciência ga doença 

-"Eu vejo diferença da Aids na prisão e a Aids aqui 
fora. O relacionamentó sexual. dentro das prisões é 
muito mais fixo do que aqui fora. Lá se escolhe um 
parceiro e (ica com ele por muito tempo. Lã dentro é 
muito difícil ·se trocar de parceiros. A falta de higiene 
e de cuidados lá dentro é muito pid." 

Acredita ~ niQ ~ Mm problema sério ~ Q presídio ~ niQ 

~ consciência ~ doença 

-"Ah! Não sei. Para mim esse papo de Aids é uma balela. 
O risco é igual aqui fora ou lá dentro. Eu transo com o 
que pintar e nunca peguei essa tal de Aids. Não estou 
muito preocupado com isso." 

-"Eu não sei e não quero sabê nada sõbre essa doença. A 
gente que é bandido não pode ficá muito assustado com 
doença. e se esta vai matar ou não. A gente lida todo 
dia com a morte. porque num ganho que a gente vai faze 
pode voltá morto. A gente tá pra o que dê e vié. A gente 
não pode tê medo de nada." 

-"Não estou muito por dentro disso e nem procuro saber. 
porque tõ livre disso. Isso é doença de viado e de quem 
anda com eles. Eu não faço isso. Acho que é fácil acabar 
com essa doença. é só matar todos os viados. Esses putos 
não servem pra nada. só pra trazer doenças." 

A Aids é um problema muito sério para o Sistema Penitenciário 

do Estado do Rio de Janeiro. porque se não houver um maior 

controle e conscientização da doença. pOderá ocorrer o risco 

de uma contaminação em massa. 56% dos entrevistados não tem 

uma conscientização do que vem a ser a Aids. apesar de alguns 
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até considerar que esta doença é um problema muito sério para 

a Penitenciária. 

Pergunta li - Como voc(~ sentiu-se dentro da Peni tenciár ia? 

Esta pergunta tenta verificar como o ex-presidiário sentiu-se 

dentro da Penitenciária. 

76% afirmam que não sentiram-se bem dentro da 
Penitenciária 

24% afirmam que sentiram-se bem dentro da 
Penitenciária 

Através desta pergunta, pode-se verificar também, o que o 

Sistema Penitenciário trouxe para as vidas dos detentos. 

8% afirmam que a Penitenciária trouxe um ódio para 
com os guardas e a Justiça 

4% afirmam que a Penitenciária trouxe um 
crescimento e um amadurecimento enquanto 
pessoa 

4% afirmam que a Penitenciária trouxe um 
sentimento de revolta 

4% afirmam que a Penitenciária garantiu a sua vida 
porque se estivesse nas ruas, estariam mortos 

4% afirmam que a Penitenciária trouxe lesões 
físicas e psíquicas 

76% não mencionaram nada a esse respeito 

Será exposto a seguir, algumas das respostas dos ex
presidiários sôbre essa questão. 

Penitenciária trouxe crescimento ~ amadurecimento 

-"Tudo na vida tem dois lados: o bom e ruim. O ruim é 
que você fica se sentindo suja, desprezível e humilhada. 
Você é machucada. Você fica com cicatrizes. O bom é que 
a prisão contribuiu para o meu crescimento, o meu 
amadurecimento enquanto pessoa, como também contribuiu 
para eu achar a minha profissão." 



353. 

Penitenciária garantiu ~ ~ Yida 

-"Para mim foi ótimo, porque graças ao presidio é que eu 
to vivo, porque se naquela época eu ficasse aqui fora eu 
tava morto a muito tempo. A única coisa que eu não 
gostava. corno eu já disse é a questão da gente não tê 
mulheres para transar e as instalações do presidio que 
deveriam ser melhores. Agora o resto eu tirei de letra." 

Penitenciária trouxe lesões fisicas ~ psíquicas 

-"Não existe um termo certo para expressar como eu me 
senti dentro da Penitenciária. Só sei que hoje em dia eu 
carrego comigo uma série de lesões físicas corno 
psíqUicas." 

Penitenciária trouxe YID sentimento ~ revolta 

-"Muito revoltado pelo tipo de tratamento que é dado lá 
dentro. Somos castigados e abandonados." 

Penitenciária trouxe ~ QdiQ ~ ~ Q§ guardas ~ g Justiça 

-"Como já ficou bem claro, péssimo e com ódio e um nojo 
enorme de todos os guardas e da Justiça." 

-"Eu fiquei muito puta. porque eu passei por tudo 
aquilo. por todo esse sofrimento sendo inocente. Eu 
tenho uma bruta raiva daquele lugar e dos homens da 
Justiça." 

Não mencionam ~ g ~ respeitQ 

-"Me senti irritado pela falta de mulher. mas fora isso. 
tudo bem, dá pra aguentar." 

-"Otimamente bem. deu até pra dá uma descançada. A única I 
coisa ruim, como eu já disse. é que fiquei com uma puta I 
tesão." 

-"Não sei nem dizer o que senti lá dentro, mas sei que 
foi o pior ano da minha vida. e sei também, que eu 
prefiro ser morto do que se apanhado novamente." 

-"Como eu já te falei, urna merda. Lá dentro não dá pra 
você viveI. Aquilo lá é horrível. Você lá fica sem ação. 
não pode fuder com mulher, dorme mal, come mal, é uma 
porra. Se existe inferno, aquilo lá é o próprio." 
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Observa-se. que o Sistema PenitenciArio do Estado do Rio de 

Janeiro. segundo os entrevistados. proporciona uma experiência 

de vida extremamente traumãtica. A maioria dos detentos. 76% 

tem uma péssima recordação da Penitenciãria. porque passam por 

uma série de humilhações e privações e. muitas vezes. perdem a 

sua própria identidade. 

Pergunta ~ - Se você fosse Diretor de uma Penitenciãria. que 

mudanças executaria? 

Esta pergunta tenta verificar que propostas. os presidiãrios. 

teriam para melhorar o Sistema Penitenciàrio. 

16% propostas para a estrutura fisica. 
e relacionamento 

alimentação 

4% 

4% 

proposta para o relacionamento 
proposta de acabar com a prisão 
propostas para saúde e estrutura fisica 
propostas para a estrutura física. lazer e 
relacionamento 
propostas para educação e readaptação 
proposta para a Justiça 
proposta sôbre os guardas 
propostas sôbre guardas e relacionamento 
propostas para relacionamento e readaptação 
propostas para o relacionamento. ~alimentação. 
estrutura física e sôbre guardas 
propostas para o relacionamento e estrutura 
física 
propostas para a alimentação. estrutura física. 
relacionamento e deixar o preso ir para casa no 
final do dia 
proposta de criar uma Penitenciãria para 
homossexuais com guardas homossexuais 
propostas sôbre guardas. saúde e ocupar o tempo 
com algo produtivo que trouxesse o crescimento 
dos detentos 

20% não fizeram proposta 

De acordo com as propostas. 



26.09% propostas para o relacionamento 
19.57% propostas para a estrutura fisica 
8.70~ propostas para a alimentação 
8.70% propostas para os guardas 
4.351. propostas para acabar com a prisão 
4.35% propostas para a saúde 
4.35% propostas para a readaptação 
2.17% proposta para a educação 
2.17% proposta para o lazer 
2.17% proposta para a Justiça 
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2.17% proposta para deixar o preso ir para casa 
no final do dia 

Propostas 

2.17% proposta para criar uma Penitenciária para 
homossexuais com guardas homossexuais 

2.17% proposta para ocupar o tempo dos detentos com 
algo importante para o seu crescimento 

10.87% não fizeram propostas 

Estrutura Física Indireitar todo o presidio 

mudar as instalações físicas 

manter as instalações limpas 

Relacionamento: proibir as relações homossexuais 

permitir a entrada de mulheres 

separar os presos primários 

mudar c tratamento que é dado aos presos 

tirar os castigos 

maior liberdade para os presos 

Saúde: criar grupos de A.A. e T.A. 
proibir o uso de drogas 

maior preocupação com a saúde do detento 

equipar o ambulatório 

colocar urna boa equipe médica 

Guardas: Melhorar a escolha dos guardas 

fiscalizar os guardas 

mudar os guardas 

Lazer: aumentar o tempo no pátio 



Educação: dar ao preso uma profissão 

dar ao preso uma educação 

Readaptação: dar apoio financeiro ao ex-detento 

356. 

criai uma agêncIa de empregos para os ex-presos 

ajudar o preso a mudar de vida 

arrumar emprego para os ex-detentos 

Alimentação: melhorar a qualidade da comida 

Justiça: verificar se os presos são realmente culpados 

Será relatado a seguir, algumas das propostas elaboradas pelos 

ex-presidiários. 

"A única mudança que eu faria era em relação a saúde. Lã 
dentro não existe muita higiene e nem preocupação com a 
saúde dos presos. Eu montaria um ambulatório mais 
equipado, com uma boa equipe médica e faria com que as 
presas mantivessem o presidio totalmente limpo." 

-"Se eu fosse diretor, acabaria com a prisão. pois dessa 
forma acabaria com as mamatas que existem lã dentro. Não 
adianta prender ninguém nessas condições. porque o que 
acontece é que a gente fica muito mais perigoso e muito 
mais violento do que o ódio que a gente sente de tudo que 
vem da prisão." 

-"Eu melhoraria a comida. tirava os castigos e limpava e 
arrumava melhor a prisão." 

-"Se eu fosse diretor de uma penitenciária. eu não sei 
por onde começaria. porque tem tanta coisa errada lá 
dentro que eu acho que acabaria me perdendo. Além do 
mais, muita coisa errada que ocorre dentro das 
penitenciárias não é culpa do diretor e sim das 
autoridades, porque muitas decisões a serem tomadas não 
dependem do diretor e sim do Estado." 

-"Eu proibiria que as .guardas batessem nas presas e faria 
com que o trabalho não fosse obrigatório." 

-"Nenhuma. Aquilo como estA, tá ótimo." 

I 
I 
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-"Eu mudaria o tratamento que é dado aos presos, as 
instalações físicas e a comida. Os presos seriam tratados 
como sêres vivos." 

-"Eu se fosse o diretor, o que eu fazia, era mudar todos 
os guardas e arrumar outros. Depois ia ficar de olho 
nesses guardas novos, para acabar com a pouca vergonha 
deles. São todos uma cambada de safados e ladrões." 

-"Se eu fosse um bacana, a última coisa que eu queria ser 
er~ direto~ da P~nitenciãria~" 

-"Ah! A primeira coisa que eu faria era liberar mulheres 
pra todos os presos. a segunda era melhorar as celas e 
limpar a prisão, e o terceiro era discretamente matar 
todos os viados da prisão. que só trazem probiemas." 

-"Tentaria fazer com que o presidio fosse um lugar onde 
ensinassem o preso a ter uma profissão, uma educação. 
Levaria em conta a opinião de cada preso. Daria apoio 
financeiro e farta uma agência de empregos para os ex
presidiãrios. enfim transformaria o presídio num 
instrumento capaz de recuperar o preso." 

-"Olha eu separava os presos de primeira viagem dos 
outros, pois esse contato não é bom." 

-"Eu inventava uma prisão onde a pessoa pudesse fazer o 
~ue. quizer e não ficar obrigado a se~uii oid~ns d6s 
outros. E também, tirava tudo que é tira lã de dentro, 
porque eles é que pioram a situação da prisão." 

-"O Sistema Penitenciãrio precisa de tantas mudanças. e é 
um campo tão complexo. porque envolve vãiiã~eis, que eu 
não me" sint"o capaz de fazer qualquer proposta." 

Observa-se. que as propostas elaboradas pelos ex-presidiãrios, 

referem-se aos pontos negativos que lhes causaram maior 

aflição ou agonia dentro da Penitenciãria. As propostas de 

maior incidência foram: mudar todos os guardas, melhorar a 

higiene dos presídios, melhorar o tratamento oferecido aos 

detentos. deixar os presos receberem mulheres, melhorar as 

instalações físicas da penitenciãria e melhorar a alimentação. 

2 - Conclusão 

Através do ponto de vista dos ex-presidiários, observa-se que 
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o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro está 
sofrendo uma série de problemas que atingem tanto a sua 

estrutura fisica. quanto a sua estrutura funcional. 

A principio. verifica-se que o Sistema Penitenciário não tem 

a preocupação e nem o objetivo de tentar recuperar o detento. 

Não utiliza-se de qualquer programa. atividade ou tratamento 

que ~jude a orientar e apoiar o detento na dificil tarefa de 

s& recuperar. Como foi visto nesta análise. não existe dentro 

da Penitenciária. um tratamento de readaptação social e 

recuperação. uma educação profissionalizante. um apoio social 

e psicológico para o ex-presidiário e nem a conscientização 

da importância do trabalho. Estes pontos. vem a ser a base 

primordial para que se tente enquadrar o detento novamente na 

sociedade. de forma que torne-se um cidadão digno. 

respeitável como outro qualquer. 

Pode-se. também. afirmar. que o Sistema Penitenciário não tem 

como objetivo. como meta a punição. Esta ocorre dentro dos 

presidios. muito mais como um resquicio da conflituosa e 

hostil relação entre guardas e detentos. 

A relação dos guardas para com os detentos é baseada no 

sistema de trocas. Se o detento cumprir com suas obrigações. 

não pertubar a ordem do presidio. terá certas regalias. do 

contrário. será castigado. Os guardas. muitas vezes. abusam 

da sua posição e utilizam-se da força para manter a ordem e a 

disciplina dentro da Penitenciária. ou até mesmo. partem para 

situações mais extremas. explorando e extorquindo dinheiro ou 

favores especiais dos presos. 

De acordo com a ótica do ex-presidiário certos grupos de 

detentos vão ter mais regalias. porque pagam por esta. ou 

porque ameaçam os guardas. Quando os presos pertencem a 

alguma quadrilha forte. os guardas os tratam bem. com medo 

que ocorra qualquer retalhação ou revanchismo por parte 



desses grupos criminosos. 

Os grupos criminosos, 

representantes dentro da 

segundo os 

Penitenciária 
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depoimentos, tem 

e passam todas as 

informações necessárias para estes, nos dias de visitas, 

através de familiares dos detentos ou até mesmo por um membro 

do grupo. 

Apesar desta infiltração dos grupos criminosos dentro da 

Penitenciária, esta ainda tem um esquema de segurança que 

consegue de uma certa forma, impedir as fugas e os motins. 

Para 60% dos ex-presidiários entrevistados as fugas e , 

principalmente, os motins são ações não muito comuns dentro 

do presidi9, porque existe um rígida controle e uma forte 

fiscalização por parte dos guardas. 

O que ocorre muitas vezes, dentro da Penitenciária são as 

tentativas de fuga ou brigas entre presos. O relacionamento 

dos detentos, também, é extremamente conflituoso. Acabam 

brigando por qualquer motivo, desde uma simples encarada até 

porque 

fora. 

as quadrilhas a que pertencem, estão em guerra aqui 

Estas brigas, muitas vezes, podem a vir a trazer a 

morte de alguns presos. 

Outro ponto importante sôbre a relação entre os presos, na 

ótica desta amostra, é que não interessa muito para os 

detentos o que cada um fez aqui fora e sim, como comporta-se 

dentro do presídio. 

A relaçãd dos presos é, também, conflituosa, porque, na 

maioria das vezes, ficam totalmente ociosos. Os presos não 

tendo o que fazer, começam a provocar uns aos outros. A 

Penitenciária não tem condições e nem interesse de absorver 

no seu estabelecimento, este elevado número de mão de obra 

disponível. 
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As instalações físicas das Penitenciárias estão em péssimo 

estado e não oferecem uma condição digna de sobrevivência 

para os detentos. Há muita sujeira, vazamentos, proliferação 

de ratos e insetos nocivos, rachaduras e entupimentos, 

podendo até tornar-se num foco epidêmico. 

Falando de foco epidêmico, lembra-se, que segundo os 

depoimentos não existe uma estrutura higiênico-sanitária 

montada adequadamente, que permite controlar as doenças 

dentro da Penitenciária. Como exemplo, pode-se citar a 

questão da Aids, pois se não houver um controle, uma 

prevenção e uma conscientização da doença no presídio, pode 

vir a ocorrer uma contaminação em massa. Deve-se ressaltar 

que 60% dos entrevistados demonstraram não ter uma 

conscientização do que vem a ser esta doença e das precauções 

que devem tomar. 

Na ótica desta amostra, o Sistema Penitenciário é uma 

instituição discriminadora, serve muito mais para punir os 

membros da classe menos privilegiada. A Penitenciária por 

~umprir a Lei 3689 é totalmente criticada pelos ex-

presidiários, pois estes não aceitam o fato de que todo 

detento de nível superior deva receber um tratamento 

diferenciado. 

Os ex-presidiários acreditam que no Estado do Rio de Janeiro, 

somente os pobres são condenados, pois os ricos sempre dão um 

jeito e acabam saindo totalmente ilesos. Este fato, faz com 

que os ex-presidiários passem a não acreditar na eficácia da 

Justiça. 

Outra falha da Justiça, apontada pelos ex-presidiários, é que 

esta é extremamente lenta, não conseguem, muitas vezes, 

liberar os processos dos presos que já cumpriram as suas 

penas, em tempo hábil, fazendo com que estes permaneçam 

dentro da Penitenciária. 



361 . 

o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro não tem 

conseguido. segundo os depoimentos, ser um instrumento 

eficiente para diminuir a criminalidade. 

Observa-se, que para alguns ex-presidiários a Penitenciária 

vem a ser um instrumento que mantém a criminalidade e para 

outros, um instrumento que incentiva a criminalidade, através 

do tratamento humilhante e precário que oferece aos detentos, 

bem como através do contágio com outros presos mais 

violentos. 

O ex-presidiário de nossa amostra está consciente de que o 

Sistema Penitenciário não pode ser considerado o único 

responsável pelo número elevado de reincidentes e pelo 

crescimento da criminalidade. O detento, muitas vezes, não 

quer participar de qualquer atividade ou tratamento de 

recuperação, assim como a sociedade, também. não facilita 

este processo, porque fecha todas as oportunidades de 

emprego, bem como rotula, discrimina e marginaliza o ex

presidiário. 

A tarefa de mudar de vida. sem dúvida, é extremamente árdua, 

pois o ex-presidiário, na maioria das vezes, fica sem 

condições de sobreviver de forma honesta, tendo como única 

saída a volta para o crime. 
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CAPtTULO Yl..l 

CONS I DERACOES F I NA I S 

Neste capítulo apresentar-se-á uma proposta 
de reformulação do Sistema Penitenciário do 
Estado do Rio de Janeiro. bem como um 
conjunto de conclusões que encerram este 
trabalho. 

1 - Modelo Humanístico ~ ~ Sistema penitenciário 

Numa sociedade humanística não é necessário a existência de 

Penitenciárias. porque não há a prática da violência e nem do 

crime. o indivíduo enquanto ser social tem internalizado os 

seus deveres. garantido os seus direitos e é seguidor do 

respeito mútuo. da solidariedade. do amor fraterno e da Paz 

Social. 

No mundo não existe uma sociedade que é extritamente regida 

.. pelos fundamentos humanistas. Isto é facilmente visualizado 

pela onda de crimes e violência que estão afetando todas as 

nações. 

Segundo Edgar Rodrigues a humanidade caminha passo a passo 

para a sua própria destruição. e se não encontrar com rapidez 

uma saída para este problema irá: 

"assistir em breves anos. a transformação 
das nações em imensos hospitáis sem leito 
e o mundo em colossal cemitério sem 
coveiros."(1) 

(1) Rodrigues. Edgar - Violência. Autoridade f Humanismo. 
Empresa Gráfica Carioca S.A .• RJ. p. 99. 
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necessário 

desse pensamento de Edgar 

estudar a violência 

Rodrigues, 

no Brasil 
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achou-se 

e mais 

especificamente, as estatísticas policiais do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Ao se deparar com as principais formas de violência 

encontradas no Brasil e com as estatísticas policiais do 

Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que a criminalidade e a 

violência estão crescendo num rítmo bem acelerado e que a 

sociedade brasileira e, mais especificamente, a sociedade do 

Estado do Rio de Janeiro, estão afastando-se cada vez mais 

dos princípios humanistas. 

A sociedade brasileira nunca foi ~egida pelos fundamentos 

humanistas, mas detinha algumas características como a 

solidariedade, o calor humano, o pacifismo e o cordialismo. 

Hoje em dia, a sociedade brasileira deixou para trás estas 

características para mergulhar numa total delinquência, onde 

os valôres, as normas, as leis e a reflexão ética 

desapareceram por completo dando margem ao desrespeito, ao 

vandalismo, a corrupção, a violência e ao crime. (2) 

o Estado diante da inversão de valôres da sociedade 

brasileira e do elevado índice de violência e criminalidade, 

elabora e implanta uma Política de Segurança Pública que 

delinea a competência e a estrutura de diversos orgâos e 

instituições a fim de combater a criminalidade e impedir o 

caos social. 

(2) Castello, José - A cultura da Razão Cínica, Jornal do 
Brasil, 21/05/88, p. 6-7. 
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Dentre os diversos orgãos e instituições que fazem parte da 

estrutura de implementação da Politica de Segurança Pública. 

pretende-se aprofundar apenas num. o Sistema Penitenciário. 

o Sistema Penitenciário é em si. uma instituição contrária 

aos pressupostos humanistas. visto que utiliza-se como 

principio a privação da liberdade de forma involuntária. 

Uma proposta realmente humanista. seria a de acabar com o 

Sistema Penitenciário. Mas como se poderia acabar com a 

Penitenciária. numa sociedade onde não existe a 

internalização por parte dos cidadãos de seus direitos. do 

amor fraterno. da solidariedade. do apoio mútuo e da Paz 

Social e nem a garantia dos dire.itos individuais e sociais? 

Numa sociedade 

humanistas. a 

porque seria 

onde não há a internalização dos principios 

Penitenciária torna-se um mal necessário. 

a principio a única forma capaz de combater a 

criminalidade. representando um limite para todas as ações 

criminosas. 

Já que não se pode extinguir a Penitenciária. pode-se tentar 

humanizá-la de forma que esta não só contribua para diminuir 

a criminalidade. mas também. consiga implantar na sociedade 

um embrião das idéias humanistas. 

Cria-se. dentro da visão humanista. um modelo ideal para que 

o Sistema Penitenciário possa ser um eficaz instrumento de 

prevenção da criminlidade. 

l-a preocupação central do Sistema deve estar voltada 

exclusivamente para o homem; 

2-0 objetivo de recuperar o detento. deve ser o único e 

primordial; 

3-deve existir um apoio pSicoterapeútico para todos os 

detentos. Este porém. deve ser utilizado apenas de 

forma voluntária; 
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4-deve haver um programa educacional e cultural voltado 

para o crescimento. amadurecimento e conscientização 

do detento. assim como um programa de educação 

profissionalizante com o objetivo de oferecer a 

oportunidade de uma profissão; 

5-os detentos devem ser tratados como cidadãos. 

conscientes de seus deveres e direitos. assim como não 

deve existir qualquer tipo de punição que proporcione 

a humilhação e o sofrimento; 

6-as instalações físicas devem ser limpas. confortáveis 

e adequadas. capazes de oferecer uma condição de vida 

digna e humana para os detentos; 

7-a alimentação deve ser altamente nutritiva. limpa. de 

boa aparência. agr~dável e rica em proteínas; 

8-deve haver montado toda uma estrutura de lazer. para 

que o detento possa canalizar parte de suas energias; 

9-todos os detentos. periodicamente. devem ser 

assistidos por médicos e dentistas. com o intuito de 

diminuir as incidências epidêmicas e proporcionar um 

eficiente e satisfatório sistema de saúde dentro da 

Penitenciária; 

10-0 trabalho deve ser utilizado como ocupação principal 

deste sistema. Todos os detentos devem contrair o 

hábito e o gosto pelo trabalho. Deve ser passado a 

todo momento. a importância e a necessidade de uma 

vida laboriosa. pois só assim acredita-se que se está 

chegando a um sinal avançado de amor pelo dever; 

ll-todos os detentos devem ser preparados para a sua 

liberdade e a sua readaptação à sociedade; 

12-deve ser dado para todos os ex-presidiários um apoio 

psíquico. econômico e social. por um período de dois 

anos. Este período de tempo poderá ser estendido de 

acordo com a situação; 

13-a Penitenciária é que deve ter o poder de decidir o 

tempo de permanencia de cada detento." porque só esta 

tem condições de determinar se o detento está apto ou 

não para ser libertado; 
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14-deve-se criar uma série de mecanismos que estimule o 
detento a pensar e a refletir sôbre seus atos. para 

que possa tomar consciência da situação e. a partir 

dai. procure mudar o seu comportamento; e 

15-0 relacionamento dos guardas com os detentos não deve 

ser baseado no sistema de trocas e sim. através do 

diálogo. 

2 Proposta ~ Reformulacão ºº Sistema Penitenciário ºº 
Estado ºº Ri2 ~ Janeiro 

Traçar uma proposta de reformulação do Sistema Penitenciário 

não é uma tarefa muito fácil. porque este como qualquer outro 

sistema. sofre a interferência de diversas variáveis sociais. 

politicas e econômicas. 

A proposta de reformulação que será apresentada está baseada 

no modelo humanistico e será dividida em cinco etapas. 

2.1 - ~ etapa 

A primeira etapa seria a de tentar mudar o pensamento sôbre a 

finalidade das Penitenciárias. As Penitenciárias. de uma 

forma geral. utilizam-se de três objetivos: punir o detento. 

salvaguardar à sociedade e recuperar o presidiário. 

A Penitenciária utiliza-se do objetivo de castigar e punir o 

detento. porque segue a linha do pensamento behavorista. onde 

acredita-se que através da punição. reforço negativo. o 

individuo deixará de se comportar como um criminoso. Toda vez 

que um individuo fosse cometer um ato criminoso. ele pensaria 

duas vezes. pois ia temer a punição. Na prática o que ocorre 

é que a punição passa a reforçar o comportamento criminoso. 

Atos violentos sempre geram mais violência. A punição faz com 



que o individuo revolte-se e. consequentemente. volte-se 

contra o próprio sistema. 

A Penitenciária também. tem o objetivo de afastar o detento 

da sociedade. para assim protegê-la. O simples fato de 

afastar o detento da sociedade. não garante que este ao sair 

da penitenciária. não volte a ser um criminoso. 

A finalidade das Penitenciárias deve ser apenas a de tentar 

recuperar o detento. Para tal. é preciso criar dentro desses 

estabelecimentos. toda uma infra-estrutura pSico-pedagógica 

que permita oferecer um respaldo e um apoio para que o 

detento possa se encontrar e. portanto. possa se tornar um 

cidadão integro. cumpridor de seus deveres. readaptado à 

sociedade. 

No processo de recuperação. a grande preocupação deve ser com 

o bem estar do detento. logo é necessário que se faça uma 

análise do intelecto deste. para assim poder obter um maior 

conhecimento de suas potencialidades. A recuperação não é um 

processo que se dá externamente. mas sim dentro do próprio 

individuo. 

O Homem 

próprio 

tem potencialidades suficientes 

julgamento. É importante que 

para fazer o seu 

haja dentro das 

penitenciárias. estímulos que promovam o autojulgamento. O 

autojulgamento faz com que o individuo tome consciência de 

seus atos e se arrependa. tornando mais fácil o processo de 

recuperação. Edgar Rodrigues lembra o escritor humanista 

Eugen Relgis. que afirma que: 

"enfrentar 
consciência 
determinante 
julgamento." 

seu próprio processo de 
é mais preciso e mais 

que qualquer outro 
(3) 

(3) Relgis. Eugen citado por Edgar Rodrigues - Op. Cito • 
p. 19. 
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A segunda etapa seria a de criar. dentro da Penitenciária. um 

departamento jurídico com autonomia para expedir a liberação 

dos detentos que estão aptos. para julgar os pedidos de 

condicional. assim corno para fixar o período da pena. 

Os pedidos de condicional e a fixação da pena devem ser 

analisados junto com as fichas de comportamento dos detentos 

mais o parecer do técnico ou técnicos responsáveis pelo 

respectivo detento. 

A criação deste departamento jurídico traria três vantagens: 

a primeira seria a de aliviar o sobrecarregado Sistema 

Jurídico. deixando para este o julgamento do réu e a 

fiscalização do departamento jurídico; a segunda seria a de 

trazer as decisões mais para perto da realidade dos detentos; 

e a terceira seria a de trazer uma maior agilização para o 

processo juridico. não deixando nenhum pedido de condicional 

sem resposta e nenhum detento. que já está apto. recuperado. 

sem a sua liberdade. 

Através deste departamento jurídico. a Penitenciária teria um 

maior controle do quadro dos detentos. assim como a 

determinação do número real de vagas. 

A criação deste 

Penitenciária. pode 

departamento Jurídico. dentro da 

ser extremamente criticado. Muitos 

juristas podem afirmar que este orgão estará passível de 

fraudes. Só que não se deve esquecer que este orgão será 

fiscalizado pelo Sistema Jurídico do Estado. 

2.3 - ~ etapa 

A terceira etapa seria a de eliminar a detenção em 
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penitenciárias de réus primários, a não ser em casos de 

homicídios, estupros e sequestros. 

Para os réus primários deveria ser estipulado uma multa. O 

valor da multa seria calculado de acordo com o tipo de 

ocorrência infringida. 

O infrator que não tivesse como pagar a multa, teria que 

trabalhar para o Estado ou para a pessoa lesada, num período 

de tempo equivalente ao valor da multa. Este trabalho poderia 

ser feito nos finais de semana ou em algumas horas durante a 

semana. 

Todo réu primário 

psicoterapêutico. 

2.4 - 4!l etapa 

teria a seu dispor um tratamento 

A quarta etapa seria a de transformar as Penitenciárias em 

Fábricas Presídios. Cada Penitenciária deveria se transformar 

em uma respectiva fábrica, como por exemplo, de artesanato, 

de brinquedos, de peças eletrônicas, de tecelagem e outras. 

Dentro de cada Fábrica não haveria mais celas e sim, 

alojamentos, com toda uma infra-estrutura higiênica e 

sanitária. Deveria existir também, dentro dessas fábricas uma 

estrutura montada para que os detentos nos finais de semana 

ou após o trabalho pUdessem desfrutar de algumas horas de 

lazer. 

A lotação dessas fábricas deveria ser elaborada a partir de 

um exame prévio da habilitação de cada detento. Os detentos 

seriam encaminhados paras as respectivas fábricas, dependendo 

da habilitação profissional de cada um. 

Os presos que não tivessem uma profissão definida, deveriam 
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ser encaminhados para as fábricas a fim de serem treinados 
numa atividade do seu próprio interesse. 

extinguir-se a função dos guardas carcerários. Os Deveria 

antigos 

atividades 

guardas deveriam 

de supervisão. O 

ser treinados 

supervisor 

para exercerem 

teria a função de 

observar a produtividade. de avaliar o detento quanto ao 

comportamento e a produtividade e de assegurar a ordem dentro 

do estabelecimento sem usar qualquer mecanismo de punição ou 

repressão. 

Para assegurar a segurança das Fábricas Presídios deveria 

existir uma rígida vigilância em volta desta. mas nunca 

dentro dos estabelecimentos da fábrica. 

A direção dos presídios teria que mudar o seu enfoque de 

trabalho. pois ela não estaria administrando mas um presídio 

e sim. uma fábrica. Os diretores deveriam ser administradores 

ou economistas ou engenheiros. isto vai variar de acordo com 

o ramo de negócio a ser empregado pela fábrica. 

Dentro dessas fábricas era preciso criar todo um apoio 

administrativo e técnico como: Departamento de Recursos 

Humanos. Departamento 

Compra. Departamento 

qualidade e outros 

qualquer organização. 

de Produção. Departamento de Venda e 

Médico. Departamento de controle de 

mais para manter o bom funcionamento de 

Deveria acabar com a Lei 3689. que determina tratamentos 

especiais para os detentos de nível superior. O fato de ter 

instrução de nível superior. não pode ser considerado um 

fator preponderante que o diferencie dos outros detentos. É 

hora de se acabar com todas as medidas discriminadoras que 

garantam os privilégios. Com o fim desta Lei. os presos de 

nível superior. também seriam eviados para as Fábricas 

Presídios. Estes profissionais seriam muito úteis e 

indispensáveis para este projeto. 



371 . 

Cada detento teria um salário pela função que exerce dentro da 
Fábrica Presídio. respectivo ao preço de mercado. O salário 

deveria ser dividido em três partes: uma para o detento. outra 

para a sua famiia e a última deveria ser depositada numa 

caderneta de poupança para ser entregue ao detento quando este 

fosse libertado. 

Todo detento teria não só o direito de receber visitas. como 

também. o direito de receberem seus parceiros intimamente. A 

energia sexual dos detentos não pode ser castrada. porque 

seria sublimada dando origem a comportamentos hostis e 

violentos. Esta sublimação poderia colocar em risco o 

funcionamento da Fábrica Presídio. 

Dentro destas fábricas deveria existir um aparato psíquico e 

pedagógico a disposição de qualquer detento. assim como um 

programa de palestras que tentassem enfatizar a importância do 

trabalho e da recuperação • dando condições para que o preso 

pudesse refletir sôbre as suas ações passadas e presentes. 

Os presos de alta periculosidade e os presos que não se 

adaptassem as Fábricas Presídios. deveriam ser encaminhados 

para os Presídios Agrícolas. porque o trabalho no campo é 

árduo e extremamente cansativo. não dá margem para planos de 

fugas ou motins. O tratamento utilizado nos Presídios 

Agrícolas deve ser o mesmo que é utilizado nas Fábricas 

Presídios. 

Esta transformação fará com que o detento não mais fique no 

total estado de ociosidade que estava acostumado. Esta medida 

de uma certa forma. fará com que diminua ou até desapareça a 

promiscuidade. os planos e as tentativas de fugas ou motins. O 

trabalho. sem dúvida nenhuma. pode ser considerado como um 

fator terapêutico. que ajuda bastante no processo de 

recuperação do detento. 
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Esta proposta faz com que o Estado não mais precise sustentar 

financeiramente as penitenciárias, porque estas passarão a se 

auto-sustentar. 

2.5 - ~ etapa 

A quinta etapa seria a de oferecer para todos os detentos que 

estivessem terminando as suas penas, um treinamento de 

desligamento da Fábrica Presídio, enfatizando a sua inserção à 

sociedade. 

o detento quando fosse libertado teria a sua disposição um 

apoio social, psicológico e econômico até conseguir aprumar-se 

na sociedade. 

As Fábricas Presídios deveriam manter uma série de convênios 

com outros estabelecimentos fabris, para que o detento possa 

sair destas, com alguma proposta de emprego. 

Esta proposta de reformulação tem uma desvantagem, pois seria 

preciso uma verba avultosa para levar avante esta 

transformação das Penitenciárias em Fábricas Presídios. Mas 

isto poderia ser resolvido, se o Estado vendesse os terrenos 

das antigas Penitenciárias, que estão localizadas em pontos 

bem valorizados, e comprasse terras mais afastadas e 

construisse as tais Fábricas. A própria construção poderia ser 

feita com a mão de obra dos próprios detentos. 

Estas medidas, com certeza, faria com que os detentos saíssem 

mais ajustados e com isso o Sistema Penitenciário, ou melhor, 

o Sistema de Fábricas Presídios, seria um excelente 

instrumento para combater e diminuir a criminalidade. 

A prisão tem que ser elaborada de forma mais humana, porque o 

detento em geral é uma pessoa carente, que necessita de apoio. 

bem como de uma oportunidade para se integrar à sociedade. 
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Esta proposta traz para o detento um tratamento digno. bem 

como faz com que este cresça internamente. porque a todo 

momento ele está sendo valorizado e respeitado. O detento 

ganha um voto de confiança das autoridades. pois o sucesso da 

Fábrica Presídio estará nas suas próprias mãos. 

O detento ao ser solto não estará tão defasado em relação ao 

mundo. porque a Fábrica Presídio está muito mais perto da 

realidade que o antigo Sistema Penitenciário. e todo o detento 

que estiver no final de sua pena. receberá um treinamento. que 

o prepare para a vida externa. O detento. também deverá ser 

mais aceito pela sociedade. porque se terá mais confiança na 

eficácia deste sistema. 

Este novo Sistema protegerá mais a sociedade. bem como será um 

excelente instrumento de combate a onda de crimes que vem 

ocorrendo em todo o Estado do Rio de Janeiro. 

Esta proposta de reformulação é baseada nos pressupostos da 

doutrina humanista. Sabe-se. porém que a sociedade brasileira. 

e mais especificamente. a sociedade do Estado do Rio de 

Janeiro estão bem longe dos pressupostos humanistas. Mas isto 

não impede em nada que a reformulação do Sistema Penitenciário 

seja baseado nesta concepção. pois tem-se que humanizar esta 

sociedade. não importando de onde se comece. 

3 - Sistema Penitenciário ~ Estado ~ ~ ~ Janeiro 

Esta análise do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro será elaborada a partir dos depoimentos selecionados 

dos jornais e revistas e da ótica dos vinte e cinco ex

-presidiários entrevistados. 

O Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro está 

arcaico. defasado e sofre uma série de problemas que atingem 

tanto a sua estrutura funcional. quanto a sua estrutura 
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fisica. 

3.1 - Estrutura funcional 

o objetivo primordial do Sistema Penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro. atualmente. é salvaguardar à sociedade. A 

Penitenciária afasta temporariamente os infratores do meio 

social. mantendo-os por um certo per iodo. sem qualquer tipo de 

tratamento. a fim de proteger à sociedade. 

A Penitenciária não tem uma preocupação e nem uma intenção de 

tentar recuperar os detentos. Segundo os ex-presidiários 

entrevistados não existe den~ro da prisão. qualquer tipo de 

tratamento ou programa que ofereça ao criminoso a oportunidade 

de refletir sôbre os seus próprios atos e nem qualquer tipo de 

apoio psiquico. social e pedagógico para que o criminoso possa 

vir a mudar de vida. 

o detento fica simplesmente jogado em suas celas. ociosos. a 

espera do tempo passar. sem qualquer tipo de atenção. 

o trabalho que deveria ser um processo terapêutico. não é 

valorizado. pelo contrário. é utilizado como forma de punição. 

castigo. trazendo uma visão negativa e deturpada da única 

forma possivel que irá garantir a inserção do detento ao 

mundo social. 

A relação dos presos com os guardas é extremamente hostil e é 

baseado no sistema de trocas. Esta relação não traz em nenhum 

momento a reflexão. a conscientização e o diálogo e sim. o 

jogo de interesse. Se o detento fizer tudo que o guarda deseja 

será recompensado. mas se não. será castigado. Os detentos 

passam a seguir as normas e o comportamento exigido pelos 

guardas para se precaver das punições e não. porque as 

incorporaram. 
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Este tipo de relação também instaura a discriminação. porque 

os guardas vão tratar de forma diferenciada os detentos que 

lhes oferecem maiores beneficios ou que os ameaçam. pelo fato 

de pertencerem a quadrilhas de criminosos. 

A relação entre os presos também é muito difícil. Os presos 

mais for tes tentam através da coerção intimidar os presos mais fracos. 

Os presos brigam mui to en t re si. e es tas br igas. algumas vezes. 

são extremamente violentas. principalmente quando envolve as 

quadrilhas. 

Os grupos criminosos começam a invadir o cenário 

penitenciário. controlando não só os detentos. como também. 

alguns guardas. Este fato coloca em risco não só a segurança 

da Penitenciária. assim como a segurança dos detentos que não 

fazem parte desses grupos. 

Este contágio dos detentos com os grupos criminosos é 

extremamente negativo. porque incentiva a criminalidade. 

A falta de autonomia da Penitenciária para julgar os pedidos 

de condicional e para expedir o alvará de liberdade para os 

detentos que já cumpriram suas penas. faz com que os presos 

fiquem revoltado e passem a não acreditar na seriedade do 

sistema. Isto ocorre. porque a Justiça do Estado é 

extremamente lenta. não consegue julgar os pedidos de 

condicional e nem liberar os alvarás em tempo hábil. fazendo 

com que o preso fique esperando, dentro da Penitenciária. 

mesmo que já tenha passado o tempo de sua pena. 

Os presos criticam muito a Penitenciária e, principalmente. a 

Justiça. porque consideram que nesse Estado só o pobre é 

condenado. que os ricos sempre dão um jeito e nunca vão parar 

nas Penitenciárias. Acreditam que tanto a Penitenciária quanto 

a Justiça são instituições discriminadoras. classistas, 

voltadas apenas para punir os membros da classe menos 
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privilegiada e não, para fazer justiça ampla e irrestrita em 

todo o Estado. 

Os presos ficam sem espaço para colocar as suas energias para 

fora, pois não é oferecido nenhuma oportunidade de lazer, 

assim como não é permitido a estes, a visita íntima dos seus 

parceiros. A energia do detento é totalmente castrada e, 

portanto, acaba sendo sublimada para outros pontos, tornando-o 

num ser hostil e violento ou até mesmo gerando o 

homossexualismo. 

A Penitenciária não oferece ao detento atividades educacionais 

ou culturais que elevem o conhecimento, que proporcione o 

crescimento e q~e traga a conscientização frente aos .seus 

direitos e deveres. Ela funciona apenas com uma única 

finalidade que é manter encarcerados os criminosos em ordem e 

segurança. 

A segurança das Penitenciárias é extremamente precária. Os 

presos conseguem fugir, muitas vezes, com o apoio dos próprios 

guardas. 

3.2 - Estrutura Física 

As instalações físicas das penitenciárias do Estado do Rio de 

Janeiro não oferecem as mínimas condições para se sobreviver 

de forma digna e humana. Existe muita sujeira, vazamentos, 

rachaduras, entupimentos de ralos e esgôto, mau cheiro e a 

proliferação de ratos, baratas, moscas e mosquitos. 

A falta de higiene somada a falta de um atendimento médico 

preventivo e curativo pode fazer com que o Sistema 

Penitenciário torne-se num foco epidêmico, que ameaça não só a 

saúde do detento, como também, dos visitantes, dos 

funcionários e da populaçâo que vive em volta do presídio. 
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A superlotação é outro problema sério. porque faz com que os 

detentos fiquem amontoados em celas pequenas. Este 

procedimento faz com que um detento invada o espaço psíquico 

do outro. gerando comportamentos hostis e extremamente 

violentos. 

As instalações físicas das Penitenciárias não conseguem 

oferecer ao detento condições necessárias para elevar a sua 

moral mas sim. contribuem para abaixá-la cada vez mais. 

cOlocando-os numa posição de revolta e ódio. 

o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. segundo 

os depoimentos dos jornais e revistas e de acordo com os ex

presidiários entrevistados, não é um instrumento voltado para 

,combater e diminuir a criminalidade mas sim. para manter e 

incentivá-la. 

4 - Proposta ~ reformulacão ~ Sistema Penitenciário ~ Estado 

ºº Rio ~ Janeiro 

Esta proposta traz grandes mudanças no Sistema Penitenciário 

do Estado do Rio de Janeiro. porque mexe com a sua estrutura 

física, assim como desarticula todo o seu funcionamento. 

implantando e introduzindo uma nova prática. que visa combater 

o crime através da reflexão. do crescimento. da 

conscientização e do conhecimento. 

Lembrando-se do pensamento de Platão. de que o homem só 

poderia praticar o bem. a virtude. se conhecesse a verdade. é 

que se pretende oferecer ao detento não só a oportunidade de 

se conhecer melhor. através da psicoterapia. como também. 

torná-lo consciente do seu papel enquanto cidadão. onde tem 

deveres a cumprir e direitos a eXigir. Este pensamento entra 

totalmente em choque com a filosofia empregada pelo Sistema 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. 
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o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, como está 
estruturado atualmente, não consegue combater a criminalidade 

e está longe de qualquer pressuposto humanista. O preso é 

tratado de forma brutal e é encarcerado em celas sujas, 

pequenas, sem a mínima condição de sobrevivência digna e 

humana. Este tipo de tratamento faz com que o preso permaneça 

na sua própria ignorância, reforçando cada vez mais os seus 

atos anti-sociais e, portanto, tende a sair da Penitenciária 

tão ou mais criminoso do que antes. 

Se o Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro é uma 

instituição que mantém e incentiva o crime, supoem-se, porque 

os fatos não ocorrem por mero acaso, que o Governo não tem 

interesse em combater de forma sistemática a criminalidade. É 

devéras, que se o Governo tivesse um interesse real de 

combater a criminalidade, já teria elaborado alguma mudança na 

estrutura e na filosofia do Sistema Penitenciário. 

O Governo não tem interesse, porque de uma certa forma está 

tirando proveito da figura do criminoso. Como afirma Paulo 

Rogério M. Menandro, o Governo utiliza-se do Sistema 

Penitenciário para perpetuar e manter a desigualdade, a 

exclusão e a discriminação, assim como para esconder, 

dissimular a atenção da população frente a sua ineficiência e 

o seu desleixo para com a área social. (4) 

O criminoso passa a ser um instrumento a serviço do governo, 

porque desvia a atenção da população frente as políticas 

recessivas, que oprimem as classes menos previlegiadas em 

(4) Menandro, Paulo Rogério M. - A Questão Carcerári~: um 
problema técnico, Arq. Bras. de Psicologia, Jul/Set, 
1984, p. 97-8. 
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benefício 

políticoS 

da classe 

corruptos. 

dominante. assim corno escondem os 

os atravessadores. enfim todos os 

criminosos do "colarinho branco". 

Um assalto a banco. um estupro. um sequestro e um homicídio 

são notícias de impacto. que sensibilizam a opiniâo pública a 

tal ponto. que esta deixa de visualizar ou até mesmo deixa de 

cobrar soluções para os problemas sociais que envolvem o dia a 

dia do Estado. 

A criminalidade não só é estimulada. corno produzida a serviço 

das classes dominantes. A má distribuição de renda gera um 

acúmulo de capital nas mãos de urna minoria e faz com que urna 

parte da população operária torne-se inevitavelmente 

supérflua. As pessoas que são eliminadas do processo produtivo 

acabam sendo marginalizadas e condenadas a fome. só tendo corno 

alternativa para sobreviver. a criminalidade. De forma mais 

drástica. o criminoso é um produto do sistema social. 

econômico e político que rege a sociedade brasileira. 

Paulo Rogério M. Menandro afirma que: 

"a penalidade de detenção deve ser 

percebida corno últil. cumprindo uma função 

que serve aos setores dominantes da 

sociedade. pois fabrica urna delinquência 

fechada. localizada. patologizada. 

politicamente inofensiva e economicamente 

irrelevante." (5) 

(5) Menandro. Paulo Rogério M. - Op. Cito • p. 87. 
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Para se implantar estas propostas de reformulação no Estado do 

Rio de Janeiro, é necessário mudar a filosofia de combate ao 

crime empregadas pelas autoridades governamentais, ou até 

mesmo será preciso mudar a filosofia que rege as decisões 

políticas no País. 

A questão carcerária deixa de ser um problema da área 

jurídica, para se tornar numa questão extritamente política e, 

portanto, as decisões devem ser levadas para esta esfera. 

Para que o Sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro 

seja humanizado e se torne num instrumento eficaz para 

combater a criminalidade, será necessário a criação de um 

movimento que una os grupos de pressão, alguns partidos 

políticos e, principalmente, a opinião pública. Este movimento 

deve pressionar o Congresso Nacional a se decidir por uma 

solução ao combate do crime mais humana e eficaz. 

5 - Depoimentos ºº Filme "Por .t..riul ~ YJIlil porta fechada" 

A seguir será apresentado alguns dos depoimentos do filme "Por 

trás de uma porta fechada", porque estes de uma certa forma 

vão reforçar tudo que foi mencionado nesta conclusão. 

"Assim que me colocaram nesta cela, o 
primeiro pensamento que veio a minha 
cabeça, foi que eu morreria aqui. Aí o ódio 
cresceu, aumentou e avisou a minha alma que 
eu não morreria neste confinamento 
desumano, não morreria neste buraco, não 
como um animal. Mas que de alguma forma, 
algum dia, eu seria livre para morrer como 
um homem. Que de alguma forma, algum dia, 
eu viveria como um homem livre." 



"Eles nos cercam com a pobreza e nos 
bombardeam com comerciais. Isso é o 
bastante para sairmos por ai roubando o que 
eles esperam que a gente goste. Eles nos 
colocam nas cadeias e nos chamam de vítimas 
de nossa personalidade. É. eles tem razão. 
somos sim. mas também. somos vítimas de 
você sociedade capitalista. Porque os 
pobres vão para a cadeia. Onde estão os 
grandes criminosos e os caras que envenenam 
a atmosfera. bombardeiam cidades. aumentam 
os preços. Onde estão as pessoas ricas. Não 
estão aqui. estão lá fora. porque a Justiça 
pode usar uma venda. mas quando se trata de 
dinheiro. podem acreditar que ela vê." 

"Estou cumprindo a minha pena. tudo que 
peço é para verem o meu lado. Eu me julgava 
muito vivo. que podia fazer qualquer coisa. 
Infringir quálquer lei. mas isso tudo 
morreu. Vejam os meus olhos. Agora me dizem 
o que fazer. me dizem aonde e como fazer. 
Me dizem quando tomo sol. não tenho mais 
direitos. Eu de fato nada mais faço por 
mim. Eu quero ir para casa. quero ter 
integridade. Quero seguir para o oeste. 
ficar na minha terra. Eu quero ser livre." 

"Eu anseio por grandeza. por alegria. por 
vida. Oh! Deus. Deus nem uma chama é clara 
o bastante para acender a escuridão do meu 
coração. Nem uma noite é escura o bastante 
e nem uma escada é alta o bastante para 
escalar o meu muro de vergonha." 

"É nos somos a minoria. os bandidos e 
aleijados. espancados. incomodados e 
oprimidos. Mas em nós está a semente de 
todos os potenciais. só precisamos que nos 
mostrem o caminho. 

"Erva daninha crescendo. rastejando pela 
cidade. Sabendo que ninguém as quer sob 
seus pés. Cresc~ndo. Tentando fazer que 
alguém lhes dê uma chance na vida. Mas sei 
que nunca irá conseguir. pois nem os anos 
1rao mudar a situação. Eu só me decepciono 
e vou ficando cada vez mais fraco. Meu Deus 
quero mudar. mas eles nunca mudarão. Ervas 
daninhas por mais que eu tente. vejo que 
nada consigo. Por mais que eu lute. não 
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çonsigo nem o pâo. Eu saio e eu tento, mas 
e sempre o mesmo. Por mais que eu tente é 
sempre a mesma coisa." 

"Eu vi uma prisão. Estava cheia de ervas 
daninhas. Elas nasciam em cada fenda. 
Algum dia as raizes vão derrubar o muro e 
eu nâo estarei por perto. Mas eu as vi no 
verão passado e elas estavam crescendo. 
Estavam subindo pelas paredes com toda 
força possível para dizer ao mundo que 
estavam lá. As abelhas chegaram e pegaram 
seu néctar como em qualquer flôr de jardim. 
Elas também tinham néctar para dar." 
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