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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Ao parafrasear o livro "Educação para além do capital" de Mészáros (2008) este trabalho

questiona se seria possível pensar a prisão em uma outra perspectiva, diferente do modelo

punitivo e reprodutor de violência a que se tem visto, numa proposta com vistas à

emancipação humana. Trata-se de um breve ensaio baseado nos estudos que subsidiaram o

entendimento da prisão como espaço educativo configurando-se em um recorte da dissertação

da presente autora (AMORIM-SILVA, 2016). Intentou-se pensar nas condições socio-

históricas e concretas da realidade desta instituição e, em suas contradições, questionar onde,

como e quando seria possível superá-la e transformá-la. Baseia-se na concepção de sociedade

apresentada por Marx e Engels (1987) compreendendo que a sociedade capitalista é

constituída a partir de suas forças materiais, definindo classes sociais, de disputas e controle

dos meios de produção. Nesta premissa, buscou-se analisar a prisão questionando qual lugar

ela ocupa nesta sociedade, a qual classe serve e de qual origem social são os indivíduos

reclusos. E então, surgem algumas indagações: haveria possibilidade de sua transformação,



com vistas à emancipação humana, neste sistema que a mantêm? Onde e como se daria a

intervenção? Quais são os reais interesses políticos, sociais e econômicos que alimentam o

encarceramento? Wacquant (2013) afirma que as prisões na atualidade são fruto de um Estado

Penal, que promove o hiperencarceramento atuando sobre determinados grupos sociais,

segregando-os e retroalimentado um fluxo contínuo destes: prende para soltar e solta para

prender, atendendo à determinadas condições sociais da sociedade capitalista. Então

questiona-se: para que serve a prisão se esta não tem cumprido o papel de

socialização/humanização/emancipação do ser humano? Neste sentido, Garland (1985) chama

atenção para se compreender a prisão enquanto uma instituição social e Julião (2012) e

Onofre (2013) indicam a necessidade de uma revisão nas instituições carcerárias quanto a sua

característica disciplinadora, em que sua funcionalidade se paute numa perspectiva

socioeducacional. Nota-se um longo caminho a percorrer e muitos desafios para

transformações e quebras de paradigmas na questão carcerária, no entanto, acredita-se que é

possível se realmente adentrar em sua realidade concreta de existência por meio,

principalmente, da mudança em sua concepção do punir/curar para o socioeducar e na luta

pela efetivação da garantia dos direitos humanos da pessoa reclusa.

PALAVRAS-CHVE: Prisão; Emancipação Humana; Socioeducação.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este texto parafraseia o livro "Educação para além do capital" de Mészáros (2008)

questionando se seria possível pensar a prisão numa outra perspectiva, diferente do modelo

punitivo e reprodutor de violência a que se tem visto, numa proposta com vistas à

emancipação humana e não na lógica baseada na desumanização do indivíduo. Pretendeu-se

tecer um breve ensaio baseado nos estudos que embasaram o entendimento da prisão como

espaço educativo em contradição aos interesses da sociedade capitalista, configurando-se em

um recorte da dissertação da presente autora (AMORIM-SILVA, 2016). Se propõe  pensar

nas condições socio-históricas e concretas da realidade dessa instituição e, em suas

contradições, questionar onde, como e quando seria possível superá-la e transformá-la.

A concepção de sociedade apresentada por Marx e Engels (1987) no  livro Ideologia

Alemã, leva a compreender que a sociedade capitalista é constituída a partir de suas forças



materiais, definindo classes sociais, de disputas e controle dos meios de produção. Mas não só

dos meios de produção, da cultura também; existindo todo um controle para manter a relação

de só quem vende força de trabalho e quem detém os meios de produção. Desse modo, a

análise de uma instituição como a prisão implica em perguntar qual lugar ela ocupa nesta

sociedade, a qual classe serve e de qual origem social são os indivíduos privados de liberdade.

O processo de institucionalização da prisão ocorre na transição do sistema feudal para

o sistema capitalista. Configura-se como um modelo que serve aos interesses do capital e,

nesta assertiva, busca-se compreender a prisão a partir das contradições geradas pelo próprio

sistema capitalista e produzidas/reproduzidas em seu interior/exterior, funcionamento e lógica

que a engendra. Haveria possibilidade de sua transformação neste sistema que a mantêm?

Onde e como se daria a intervenção? Intentou-se ao máximo pensar de forma materialista, ou

seja, focada nas condições materiais de existência dessa instituição a fim de não ficar só no

campo das ideias.

Não coube neste ensaio analisar se a prisão é uma instituição certa ou errada, mas sim

entendê-la no contexto da sociedade capitalista, sendo esta uma sociedade que não

proporciona ao ser humano sua emancipação. Então, como pensá-la nesta perspectiva se para

Marx (1968), o Estado é fruto das contradições sociais, sendo uma instituição criada para

defender a classe dominante. E se para  Althusser (1983) o Estado é uma força de execução e

de intervenção repressiva a serviço da classe dominante, estando a prisão no corpo das

instituições do Aparelho Repressivo do Estado, cujo funcionamento se dá predominantemente

através da violência. Assim, pergunta-se quais são os reais interesses políticos, sociais e

econômicos que alimentam o encarceramento? Se o aprisionamento em massa atende à

determinadas condições e camadas sociais da sociedade capitalista, pergunta-se: para que

serve a prisão se esta não tem cumprido o papel de socialização/humanização/emancipação do

ser humano?

Ao longo de sua institucionalização e decorrer de sua história, a prisão vai

constituindo-se na ideia do punir e curar como seus fins. Entende-se que seu surgimento se

compara ao desenvolvimento de outras instituições que compartilham técnicas disciplinares

(escola, fábrica, asilo, hospital). Surge de uma relação particular com a sociedade capitalista e

desenvolvida para controlar e regular as populações, ou ao menos intentar este fim. Servem,

portanto, aos interesses da classe dominante desde o início do seu funcionamento. Então como

ela poderia estar numa posição de não atender nem a um, nem a outro grupo, mas na

possibilidade de constituir-se na perspectiva da transformação? Tais questões coadunam com



o entendimento de Gramsci (2011) de que a educação impõe-se como organicamente

necessária às relações de dominação e de direção em qualquer sociedade. A partir desse

pressuposto, pode-se caracterizar da mesma forma a execução penal e a própria instituição

prisão, dado os fins de controle e ordenamentos dos sujeitos inseridos na sociedade carcerária.

A proposta é pensar numa perspectiva socioeducacional para o sistema prisional,

independente dos fins que destinam à prisão, enfatizando a necessidade da promoção

permanente dos processos socializadores do indivíduo privado de liberdade a partir da

garantia e efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. Para sustentação dessa visão

mais ampla ampara-se no entendimento da prisão como uma instituição social (Garland,

1985). Acredita-se que a partir desta compreensão será possível conceber o papel da prisão na

sociedade capitalista atual pensando-a para além do discurso jurídico e dos alegados fins da

detenção, para além do capital.

Toda a discussão aqui tecida buscou escopo na afirmação de Mészáros (2008, p. 15):

"O objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a alienação e a intolerância é

a emancipação humana."

TECENDO ALGUMAS CONSTATAÇÕES E REFLEXÕES

Entende-se que as formas punitivas ao longo da história da humanidade foram e (ainda

são) estabelecidas segundo a sociedade e sua cultura em determinada época e contexto

histórico; criando leis e delimitando o que é considerado crime.

Todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que correspondem às
suas relações de produção. É pois, necessário pesquisar a origem e a forma dos
sistemas penais, o uso e a rejeição de certas punições e a intensidade das práticas
penais, uma vez que elas são determinadas por forças sociais, sobretudo pelas forças
econômicas e, consequentemente, fiscais. (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004, p.
20).

A prisão, configura-se como local de cumprimento de pena a partir da Idade Moderna que,

gradativamente, abandona os suplícios e as punições corporais que baseavam-se somente na

ideia de castigo, interessando apenas, com sua aplicação, afirmar e fazer prevalecer a figura

de poder do Estado Soberano sobre o corpo dos sujeitos. (FOUCAULT, 1987). Tal mudança

não é atemporal, esse modelo de instituição nasce no processo de substituição do modo de

produção feudal pelo modo de produção capitalista, concomitantemente com a ascensão do

Iluminismo, datada do fim dos anos 1700 e início dos anos 1800. Rusche e Kirchheimer



(2004, p. 23) apontam que "os diferentes sistemas penais e suas variações estão intimamente

relacionados às fases do desenvolvimento econômico."

Estudiosos, inspirados nos ideais iluministas e ideologia religiosa - conferindo à pena

a função de expiação da falta cometida - ressaltaram a necessidade do fim dos castigos físicos.

Reforçaram, então, a urgência de se estabelecer a pena privativa de liberdade que deveria ser

cumprida em uma prisão, sendo considerada uma forma humanizada de cumprimento de

pena, objetivando a mudança do condenado. (FOUCAULT, 1987). Passa-se, então, a

incorporar um discurso que justifique esse meio punitivo para que o sujeito criminoso,

enquanto recluso possa ser regenerado e reeducado, conferindo à pena também caráter

educativo. Tal discurso constituiu-se como o cerne do processo denominado Reforma Penal

dessa época.

Neste contexto Johnston (2008) alerta para a necessidade de se pensar sobre o poder e

suas relações, as motivações econômicas e filantrópicas dos reformadores, os interesses da

classe governante e a operação do poder estatal. Assim, imersa na concepção burguesa de

tempo, “concepção da vida baseada no valor-trabalho medido pelo tempo” (MELOSSI;

PAVARINI, 2006, p. 92), a punição é defendida por uma racionalização da pena privativa de

liberdade, tornando-se seu princípio fundamental. Ou seja, para cada crime, o infrator teria um

determinado período de seu tempo retirado, sendo este caracterizado pela duração de sua

reclusão e, concomitantemente, seria regulado e usado com objetivo de total controle de seu

corpo e mente. (MAIA et al, 2009).

Rusche e Kirchheimer (2004, p.123)  concluem que a reforma penal "encontrou um

terreno fértil somente em função da coincidência de seus princípios humanitários com a

necessidade econômica" do sistema capitalista de produção que emergia. No entanto, ao tentar

colocar em prática as novas ideias proposta por essa reforma, parte de sua sustentação sobre a

qual surgiu deixam de existir, refletindo tal situação nas condições precárias de vida na prisão

desde o seu início.

Talvez isso se explique porque a real preocupação não era tanto com as formas com as

quais a pena privativa de liberdade deveria ser executa, mas sim pelos ideais dos quais ela

surgiu na nova concepção de modelo social. Melossi e Pavarini (2006, p. 115) afirmam que o

ensejo por esta renovação penal significou, antes de tudo, o desejo e técnica para o exercício

de uma hegemonia burguesa. Que deveria ser capaz, "em todos os aspectos da vida social, de

destruir as velhas concepções e de apresentar uma visão orgânica, ao mesmo tempo concreta e

detalhada do mundo e do novo modo de regular as relações sociais".



Vê-se em Marx (1968), ao tratar da chamada acumulação primitiva, que a

intensificação dos conflitos sociais marcou a transição ao capitalismo, levando à criação de

leis penais mais rígidas, voltadas contra as classes subalternas. Devido às tensões provocadas

por essa transição, ocasionando um aumento da pobreza na Europa e um crescente número de

miseráveis e delinquentes, as questões de classe e seus embates foram intensificados.

A ideia de prisão como forma de privação de liberdade surge, na verdade, mais
como uma ideologia do modo de produção capitalista do que com o propósito
humanitário e idealista da reabilitação do condenado, havia uma necessidade urgente
e emergente de mão-de-obra e, também, de controlar essa massa delinquente que
acabara de surgir. (CALDEIRA, 2009, p. 14)

Rusche e Kirchheimer (2004) relatam que as penas impostas diferenciavam-se de

acordo com a classe social do condenado. Um ato desonesto contra a propriedade não era

analisado sob a ótica de seu furto, por exemplo, mas sim pelo ângulo da situação da pessoa

que infringiu. Tais autores concluem que o nascimento da pena privativa de liberdade

configura-se como sendo a forma especificamente burguesa de punição, na passagem à

sociedade capitalista, baseando-se no princípio do less eligibility1,  relacionado ao mercado de

trabalho. Isso fez com que o Direito Penal passasse a ser utilizado como instrumento de

segregação social e a prisão como o local de sua efetivação.

Importante enfatizar que as prisões modernas teriam suas raízes em experiências de

repressão à vagabundagem e mendicância que viriam desde o século XVI, com as bridewells,

workhouses e rasphuis - modelos de casas de correção, comumente na Holanda e Inglaterra,

nas quais o Estado fazia uso pragmático da força de trabalho a sua disposição. Estas

instituições caracterizavam-se como uma forma nova e original de segregação punitiva,

marcada pelo controle da força de trabalho, da educação e domesticação do trabalhador.

Todos os esforços foram feitos para aproveitar a reserva de mão-de-obra disponível, não

apenas para absorvê-la às atividades econômicas, mas, sobretudo, para "ressocializá-la" de tal

forma que futuramente ela entraria no mercado de trabalho espontaneamente. (RUSCHE;

1 "A menor elegibilidade" - pressupõe que as condições de vida no cárcere devem, sempre, ser inferiores às das
classes mais baixas e impossibilitadas economicamente de uma sociedade. Originária na Inglaterra, em 1834,
com a "Poor Law Amendment Act" (lei do alívio dos pobres), seu significado inicial era o seguinte: "as
condições de trabalho nas prisões (nas "workhouses") deveriam ser piores que o pior emprego fora desses
reformatórios”. A condição do mendigo no reformatório não pode ser mais atraente que a de um trabalhador da
classe mais baixa fora dele. As razões desse princípio foram: (a) não estimular o trabalhador a querer ingressar
nesses reformatórios (a ambiência dentro dos reformatórios tem que ser a "menos elegível" pelas classes pobres);
b) impedir que as pessoas reivindicassem mais assistência aos pobres dentro dos reformatórios (se fora tem gente
em pior condição, por que reivindicar melhores vivências para os que estão dentro dos reformatórios).
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/19887/a-menor-elegibilidade-less-eligibility-da-prisao>. Acessado em:
07/04/2015.

http://jus.com.br/artigos/19887/a-menor-elegibilidade-less-eligibility-da-prisao


KIRCHHEIMER, 2004, p. 68). "Essas mudanças não resultariam de considerações

humanitárias, mas de certo desenvolvimento econômico que revelava o valor potencial de

uma massa de material humano completamente à disposição das autoridades". (RUSCHE e

KIRCHHEIMER, 2004, p. 43).

Melossi e Pavarini (2006) mostram que, para além do discurso de tratamento do

indivíduo, a prisão, como uma nova forma de controle social caracteriza-se como um

instrumento punitivo, legalmente utilizado e servindo aos interesses da sociedade industrial. A

punição passa a ser não mais o ato de vingança do Soberano, mas um direito da sociedade de

se defender contra os indivíduos que sejam uma ameaça e coloquem em risco a propriedade,

em outras palavras, a defesa da "sociedade burguesa" (p. 50). Para eles, as casas de correção

surgem da necessidade de uso de instrumentos que impusessem submissão dos delinquentes

ao regime dominante para que aprendessem a disciplina capitalista de produção.

Serviam como instrumento de dominação, tanto no aspecto político como
econômico e ideológico, impondo a hegemonia de uma classe sobre a outra,
eliminando, consequentemente, toda possibilidade de surgir uma ação que ponha em
perigo a homogeneidade do bloco de dominação socioeconômica. (JULIÃO, 2012,
p. 44).

No fim do século XIX surge a concepção de tratamento penitenciário, que consiste em

proporcionar meios para que o sujeito transgressor tenha condições de se recuperar. Trata-se

do discurso médico introduzido pelo psiquiatra Cesare Lombroso que, na perspectiva da

escola penal positivista, deu ao estudo do crime um rigoroso determinismo biológico, numa

visão antropológica, agregando fatores psicológicos e sociais. Assim, acentua-se "as

características do delito como elemento sintomático da personalidade do autor, dirigindo

sobre tal elemento a pesquisa para o tratamento adequado." (BARATTA, 2002, p. 39). Nesse

sentido, "a pena não age de modo exclusivamente repressivo, segregando o delinquente e

dissuadindo com sua ameaça aos possíveis autores de delitos; mas, também e, sobretudo, de

modo curativo e reeducativo". (p. 40).

A partir do século XIX, além do objetivo de punir o delinquente, defender a
sociedade do mesmo, isolando-o para evitar o contágio do mal e inspirando o temor
ao seu destino, a meta de reabilitar passou a merecer ênfase especial. Ora sendo vista
como semelhante à finalidade do hospital, ora como a da escola, a função da prisão
passa a ser designada por terapêutica, cura, recuperação, ato regenerativo,
readaptação, ressocialização, reeducação. (JULIÃO, 2012, p. 18).

No decorrer de sua história, a pena privativa de liberdade vai adotando padrões de



funcionamento conforme o contexto sócio-político-econômico no qual está inserida. Assim,

diversos autores têm se debruçado na análise da prisão e de suas finalidades. Autores clássicos

como Goffman (1974) e Foucault (1987) contribuíram de forma significativa para

subsidiarem o início das discussões e entendimento sobre as prisões no século XX,

principalmente no Brasil. No entanto suas ideias não encerram a problemática das prisões,

especialmente ao se pensá-las na contemporaneidade. Johnston (2008) apresenta Ignatieff

(1978), Rothman (1971) e Platt (1969) como autores também de uma linha revisionista assim

como Foucault mas que avançam um pouco na discussão e aborda traços que permitem

compreender a prisão na atualidade, principalmente no que tange à importância  dada aos

interesses de classe para se entender a posição ocupada pelas prisões nas sociedades

contemporâneas.

Foucault (1987) questiona a ideia dos reformistas, e habitualmente aceita, de que a

prisão é uma forma humanista de cumprir pena, uma vez que o suplício deixa de ser físico e,

na prisão, passa a ser moral e psicológico. Além de questionar os paradoxos do

encarceramento reabilitador, pois através dela o sujeito infrator passa a ser definido em

oposição ao "cidadão normal", primeiro como louco, depois como meliante, malvado, e

finalmente como anormal. Para ele, a prisão caracteriza-se como o exercício de controle e

poder sobre o disciplinamento dos indivíduos conforme as concepções político-econômicas

das camadas dominantes da sociedade para, assim, transformar os corpos e mentes "rebeldes"

em instrumentos dóceis de serem controlados. No intuito de submeter os indivíduos a padrões

e enquadramentos ideais para as exigências modernas, atendendo aos interesses hegemônicos

políticos, econômicos e sociais, esse disciplinamento na concepção foucaultiana encontra suas

determinações materiais na relação capital/trabalho assalariado, porque existe como

adestramento da força de trabalho.

Goffman (1974) apresenta sua definição clássica da prisão como uma instituição total

e estigmatizante. Considera a prisão como local de dessocialização do sujeito à vida livre,

adaptando-o tão somente a uma vida encarcerada, que para se chegar ao objetivo de moldar os

comportamentos, passa a fazer uso de técnicas de confinamento usualmente nas instituições

que o autor denominou de instituições totais como, por exemplo, manicômios, quartéis e

conventos. Estas, em sua visão, se caracterizam por um rígido controle, disciplina e

subordinação com a finalidade de administração da vida de seus membros, em situações

semelhantes, levando uma vida fechada e separada da sociedade mais ampla. No limite, ela

submete os internos a uma rígida rotina, com regras restritivas e isso implica na desadaptação



dos presos à vida livre e na adaptação aos padrões e procedimentos impostos e

institucionalizados.

Em se tratando de uma instituição que estigmatiza, que promove a adaptação do

sujeito ao encarceramento, que passa a conviver com os efeitos da prisionização, autores

como Sykes (1958) e Clemmer (1950) também observaram em suas pesquisas. No entanto,

tais autores avançaram um pouco mais ao não considerar os sujeitos presos tão passivos, ou

seja, estes também criam formas de vivência e resistência ao cárcere enquanto reclusos com

regras, valores e atitudes. A isso Sykes denominou de "Sociedade dos cativos" que seria

aquela que se fortalece dentro da prisão e que em meio aberto se reconecta com seus

semelhantes estabelecidos na reclusão. O autor leva à compreensão de que a prisão produz um

outro modelo de sociedade, a sociedade dos cativos, constituída à margem e, talvez até em

detrimento, desta que se pretende disciplinar. E neste sentido, a prisão atual passa a ser

destinada à reorganizar a criminalidade.

É neste sentido que refutam a ideia de instituição total de Goffman, pois a prisão não é

totalmente fechada. Ela é interpenetrada pelas relações sociais produzidas interna e

externamente. Sykes enfatiza que é necessário romper com a divisão de análise entre dentro e

fora da prisão, pois até mesmo o próprio estigma ultrapassa toda a pessoa presa, atingindo

inclusive seus familiares. Porém, é importante considerar que parte da definição de Gofman

do que seja instituição total se aplica ao que se presencia no funcionamento das prisões, é uma

instituição administrada por meio de rotina e (tentativa) de manutenção de controle sobre os

internos. Talvez o equívoco seja o uso do termo total.

Assim, seguindo as discussões atuais, pode-se pensar a instituição prisão como social,

uma vez que não há como negar a existência de um ciclo constante entre o mundo interno e

externo e que muitas vezes se cruzam. Garland (1991) enfatiza a necessidade de se entender o

papel da punição dentro de uma série de processos sociais, para além dos objetivos aparentes.

Esta perspectiva constitui-se na tentativa de explicar a relação entre o sistema punitivo e

outras instituições externas ao contexto penal; mais especificamente a relação entre as

mudanças nas penalidades e as ocorridas de maneira mais ampla nas formas de organização

social. O autor sugere, então, que as ações penais não podem ser vistas de forma isolada,

como um evento único e peculiar, mas sim como uma instituição social que arrola uma

estrutura complexa e repleta de significados.

Wacquant (2001), analisando a atual política penal neoliberal dos Estados Unidos,

caracteriza o cárcere como as "prisões da miséria", que criminalizam a miséria e punem os



pobres, servindo como instrumento de segregação racial e social pelo modelo econômico

capitalista para gerenciar as desigualdades de classes que este produz. Ele considera que o

objetivo de recuperação, como um dos fins da prisão, no contexto das políticas criminais é

gradativamente ignorado em detrimento de um moderno modelo de punição. Este

caracterizado mais para a imobilização e neutralização dos desviantes do que para a correção

e recuperação, constitui-se fruto de um Estado Penal que encarcera cada vez mais um número

maior de indivíduos orientado por classe, raça e local de moradia (guetos). Os sujeitos presos

pertencem a uma camada da população marcada pela pobreza, produzidos por um modelo

econômico excludente e que em sua maioria não tiveram acesso aos direitos fundamentais.

Portanto, ao final do século XVIII e início do século XIX a pena privativa de liberdade

torna-se, em quase todo o mundo, o principal meio de cumprimento de pena

institucionalizando-se assim a prisão. Questionamentos pós Declaração Universal dos Direitos

Humanos fazem-se quanto à sua permanência e solidificação. Salla (2006), em seus estudos

sobre as prisões, declara que "quase dois séculos de existência das prisões, com a tarefa de

corrigir os criminosos, não haviam conseguido dar um padrão constante de dignidade para o

cumprimento das penas privativas de liberdade." (p. 23). Nesta mesma linha, Maia (et al;

2009, p. 10), refletindo sobre o atual contexto carcerário e sua efetividade diz que:

A superpopulação carcerária afronta a condição humana dos detentos, aumenta a
insegurança penitenciária, o abuso sexual, o consumo de drogas, diminui as chances
de reinserção social do sentenciado, além de contrariar as condições mínimas de
exigências dos organismos internacionais. O que fazer com os sentenciados e como
corrigi-los sempre assombrou a sociedade. Punição, vigilância, correção. Eis o
aparato para "tratar" o sentenciado.

Em se tratando deste assunto, o Brasil possui2 726.712 pessoas privadas de liberdade

para 368.039 vagas disponíveis, totalizando um déficit de 358.663 mil vagas e uma taxa de

ocupação média de 197,4% em todo o país. Aponta-se a tendência ao hiperencarceramento na

atual política penal do país. Ainda, segundo tais dados, a população prisional brasileira

caracteriza-se por maioria negros, de classes economicamente desfavorecidas e com baixa

escolaridade. Há claramente posto a seletividade racial e econômica do sistema penal

brasileiro, uma vez que o Estado mostra-se incapaz de garantir direitos a esta população,

concentrando-se em punir e encarcerar.

E, voltando-se a Wacquant (2013) nota-se que ele caracterizou esse fenômeno como

2 Segundo dados Infopen, junho/2016. Disponível em:
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/infopen>. Acesso em 07 jun. 2018.



uma dimensão do Estado Penal no qual, através da sua expansão e intensificação das

atividades de justiça criminal e policial, sua ação punitiva é focada em certos grupos sociais.

Enfatiza que esse surgiu a partir da concepção de marginalidade urbana desde o fim da era

fordista, inserido na lógica de alteração macrossocietal, mudanças nas relações do trabalho

assalariado, a diminuição da segurança social e aglutinação espacial, e o estigma da pobreza.

Em contexto de superlotação, como é o caso brasileiro, a única preocupação é a

manutenção da ordem. E este é o principal argumento sustentado por Rothamn (1971),

Ignatieff (1978) e Platt (1969) para a prisão na atualidade em que a filantropia e preocupações

humanísticas são relegadas à segundo plano em razão do protagonismo da manutenção da

ordem.

Neste contexto Johnston (2008) aponta dois conceitos que representam aquilo que

poderia ser configurado como efeitos atuais da prisão: encarceramento em massa

(GARLAND, 1985) e novo punitivismo (PRATT et al, 2005). O encarceramento em massa

não é aquele compreendido como sendo apenas o grande número de pessoas em prisão, mas

também os efeitos da prisão numa concentração social, ou seja, quando deixa de ser o

encarceramento de delinquentes individuais e se torna o sistema prisional de grupos inteiros

da população. Para Wacquant (2013), o hiperencarceramento foi adotado para disciplinar os

pobres e controlar os afroamericanos desonrados e de classe baixa. O novo punitivismo é

baseado unicamente no encarceramento, ou seja, mais a prisão é reconhecida como punição

civilizada, mais ela passa a ser empregada para qualquer tipo de desvio. Além disso torna-se

uma experiência normal para determinadas classes, agindo num fluxo contínuo: prende para

soltar e solta para prender.

Pode-se concluir, que a prisão na atualidade ainda permanece como instrumento de

segregação social, sob condições precárias de funcionamento e como reguladora das relações

sociais, bem como servindo aos interesse da sociedade capitalista pós-moderna e de uma elite

dominante que busca introduzir modos de vivência culturais "aceitáveis" para a manutenção

de seu status quo. Além disso é marcada pela seletividade penal (encarceramento em massa

ou hiperencarceramento), numa perspectiva de vingança social (prisão para qualquer tipo de

desvio) contra determinados grupos sociais numa banalização do uso da pena privativa de

liberdade. Vai constituindo-se imersa na contradição colocada como seus fins: ora servindo

como sistema punitivo, ora como curativo e, ora de forma complementares, sendo que as duas

concepções dos propósitos das prisões têm a pretensão contraditória de socializar o indivíduo,

isolando-o da sociedade.

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/infopen


Compreende-se que a construção histórica em torno da prisão reafirma que, desde a

sua instituição, ela se destina aos fins de retirar do convívio social e isolar justamente os

indivíduos considerados desqualificados política, econômica, social e culturalmente; por se

configurarem como aqueles que incomodam a ordem estabelecida por essa elite que precisa a

todo custo manter a máquina capitalista em funcionamento a fim de ter sempre em suas mãos

um maior acúmulo de bens e produtos. Assim, percebe-se que não é de hoje que a principal

política utilizada para sanar o problema da criminalidade nas classes menos favorecidas é o

encarceramento.

Mantem-se, ainda, o discurso reformista, este talvez para subsidiar sua permanência,

pois tal como antigamente, nota-se uma despreocupação com as formas como a pena privativa

de liberdade é executada, mas tão somente com os interesses da concepção social atual. Para

além de uma instituição total ela se configura como uma instituição social onde interno e

externo se entrecruzam ao mesmo tempo em que tenta se impor como um instrumento da

sociedade que se pretende disciplinar. E, talvez, este seja o apontamento para início de uma

possível intervenção e superação, compreendendo-a para além de seus muros, em uma

perspectiva social.

POSSÍVEIS CAMINHOS A SE TRILHAR

Segundo Munõz (2011) após a II Guerra Mundial, momento em que se fomentou uma

ampla discussão sobre o respeito à dignidade da pessoa humana e que desencadeou na

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a comunidade internacional passa a

preocupar-se com a humanização da justiça penal e a proteção aos direitos humanos da pessoa

reclusa. Isto, inserido no bojo da discussão da luta por direitos, levou à elaboração de

regimentos internacionais que pudessem subsidiar políticas que rompessem com a produção

da estigmatização, da indiferença e da marginalização que as instituições carcerárias

produzem. Tais documentos afirmam a importância de uma nova compreensão de modelo

prisional, no intuito de que seja efetivada em seu interior a garantia dos direitos fundamentais

da pessoa privada de liberdade.

Dessa forma, por volta de meados do século XX surge um movimento de mudança nas

formas de interpretação da criminologia e das concepções quanto à aplicação da pena

privativa de liberdade e, consequentemente, das finalidades da instituição prisão. Há um



rompimento com a Teoria Positivista cujo foco encontra-se na consideração da personalidade

e a conduta social do indivíduo infrator, dando uma nova significação para o Direito Penal.

Essa vertente denomina-se Criminologia Crítica e contesta qualquer presunção reabilitadora

da pena numa sociedade capitalista. Nessa perspectiva, preconizam-se as premissas de

garantia dos Direitos Humanos como objeto e marco para a concepção de um novo Direito

Penal. Sem entrar no mérito da questão abolicionista da prisão que esta vertente traz, suas

ideias ampliam a discussão e questionamento sobre esse modelo de punir e curar, que tem

sobrevivido há tantos anos. E, ainda, como esse modelo tem contribuído para a violência

institucional e constantes violações desses direitos. Tal perspectiva influencia na construção

de um novo conceito dessa instituição social, numa perspectiva educativa para o sistema

prisional como um todo. "Reconhece-se que o papel do sistema de privação de liberdade, em

suma, é de socioeducar." (JULIÃO, 2012, p. 376).

Autores no campo da educação em prisões tem enfatizado a necessidade de

compreender a prisão nos ditames que as possibilidades da concepção de instituição social

apontam, pensando-a para além de seus muros, numa perspectiva de permanente socialização

do sujeito recluso. Coloca-se o sujeito que cometeu um delito em outro contexto e,

consequentemente em outra perspectiva prisional, que perpassa primordialmente na

concepção do sujeito de direitos.

Onofre (2013) indica a necessidade de uma revisão nas instituições carcerárias no que

tange a sua característica disciplinadora. Aponta a importância da busca constante de formas

alternativas e humanizadoras para o cumprimento de penas; até mesmo dentro das prisões

“onde todos os envolvidos se percebam como educadores, buscando-se construir uma

instituição educativa caracterizada por uma intervenção pedagógica, não ‘curativa’, mas

baseada na educação como um direito humano e não como uma ação terapêutica (os “re”:

(re)inserir, (re)adaptar, (re)educar, (re)socializar)". (Onofre, 2013 p. 145).

Portanto, a concepção do socioeducar coloca os sujeitos, momentaneamente reclusos,

que em sua maioria, ao longo de seus percursos não tiveram garantidos seus acessos aos

direitos humanos fundamentais, em outra perspectiva dentro desta instituição. São vistos pelo

ângulo em que se entende a pura e simples privação de liberdade como a punição, não

cabendo outras formas punitivas. Assim, o que se busca com esta quebra de paradigmas está

no sentido de construir com esses sujeitos um projeto de vida que lhes permita dar

continuidade ao processo de socioeducação ao longo da vida, com vistas à sua emancipação

enquanto seres humanos.



A contradição aqui posta está em como fazer efetivar tais garantias no âmbito da

execução penal frente à atual política de um Estado Penal que prima pelo endurecimento das

políticas punitivas. Tal evento tem suprimido o Estado Social, atrofiando os direitos sociais de

um lado e ampliando de forma perversa as políticas duras de controle social, com consequente

alto crescimento do encarceramento, de outro. A primeira hipótese levantada é fazer com que

se mantenha uma resistência às formas violadoras da execução da pena. É fato que a prisão é

permeada por uma resistência por parte de organizações, pesquisadores, familiares dos

reclusos e demais interessados na temática a tudo isso que ela tem representado e constituído.

Resistência essa marcada, quando não pela sua substituição à outras formas de punição, por

uma ênfase permanente pela busca à garantia da efetivação dos direitos humanos em seu

interior.

Segunda hipótese seria adotar um caráter não reformista, mas transformador, que se

volte o olhar para a totalidade do fenômeno e formação das mediações materiais em suas

contradições. Ou seja, se é uma instituição de segregação, pode-se adotar a perspectiva de

uma socioeducação emancipadora, que supere a alienação que, de acordo com Mészáros

(2008) é aquela que se insere conscientemente na luta de classes. Neste ponto ela se fortalece

a partir do reconhecimento crítico de uma visão estruturalmente adversa em relação ao

sistema do capital. Partir de um projeto político-social de efetiva garantia dos direitos

humanos que, progressivamente, negue a forma de sociabilidade atualmente cristalizada no

contexto prisional, que se pauta primordialmente no uso e reprodução de violência, para se

afirmar uma alternativa possível em relação à ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a prisão vai se configurando de diferentes formas ao longo de sua

história, compreender as diferentes concepções nas formas de cumprimento de pena ajuda a

perceber quão ínfima é a relação desta instituição com o tipo de sociedade que a sustenta.

Entender a institucionalização da prisão a partir da emergência do sistema capitalista é um

ponto crucial que faz apreender que toda a sua trama gira em torno de um tipo de sociedade

que tem no acúmulo de bens e na propriedade privada seu maior interesse, o que leva a

perceber que ela serve para tirar e isolar do convívio social aqueles que possam colocar em

risco o desenvolvimento dessa sociedade.



A forma como a prisão opera sinaliza bastante a relação particular que a sociedade tem

com os mecanismos de controle e regulação das populações situadas à margem. E é neste

ponto que deve-se pensá-la como uma instituição social. Há um movimento que tem

fomentado a discussão de transformação desse espaço prisional, haja vista que, da forma

como se apresenta, não tem alcançado os objetivos de redução dos níveis de criminalidade.

Viu-se que, sedimentadas nesta sociedade classista marcada pelo modo de vida

capitalista, as prisões quase nada mudaram desde o século XIX. Percebe-se que ainda há um

longo caminho a percorrer e muitos desafios para transformações e quebras de paradigmas na

questão carcerária. No entanto, acredita-se que é possível se realmente adentrar em sua

realidade concreta de existência por meio, principalmente, da mudança em sua concepção do

punir/curar para o socioeducar.

Por meio de uma compreensão histórica, materialista e dialética, neste breve ensaio,

procurou-se entrar na dinâmica do socialmente produzido com relação às prisões, numa

concepção que diz como se movimenta essa sociedade e parte do pressuposto de que ela pode

se transformar.

Ao afirmar que pertence à sociedade civil a função de hegemonia e à sociedade
política a função de dominação, ele [Gramsci] estabelece uma distinção importante,
pois evidencia que é na sociedade civil que se processam condições para a
reprodução ou rompimento de uma estrutura social, sendo esta, essencialmente, a
união de homens por meio da ideologia, evidenciando o valor da educação ao invés
da força. (JULIÃO, 2012, p. 60).

Assim, entende-se que para tornar a instituição prisão como espaço socioeducativo em

contraposição ao punir/curar, precisa-se entender sua atuação numa interpretação dos

tensionamentos e conflitos, para então possibilitar a sua constituição como tal. Busca-se nas

contradições deste ambiente, de forma dialógica, os caminhos que apontam para sua mudança.

No entanto, ao se voltar em Althusser(1983), pensar na prisão enquanto instituição

socioeducativa não seria simplesmente transferi-la dos aparelhos repressivos para os

aparelhos ideológicos do Estado? Pois para este autor é através da ideologia dominante que é

garantida a harmonia, mesmo que às vezes frágil, entre um aparelho e outro. Assim, não seria

na visão de Mészáros (2008, p. 31) conformar o espaço prisional aos "debilitantes limites do

capital"? Será que a luta por esta transformação da prisão estaria no bojo das reformas fadadas

ao fracasso, como este autor entende, pois tentaria "conseguir o impossível: a reconciliação da

concepção de uma utopia (...) reformista com as regras implacáveis da ordem estruturalmente

incorrigíveis do capital."?



Para além de uma visão crítico-reprodutivista, ou até mesmo fatalista, entende-se que

o possível caminho seria focar nas relações sociais que são produzidas na prisão,

principalmente, na permanente resistência frente às suas formas desumanizadores por meio da

luta pela efetivação da garantia de direitos ao ser humano recluso. No entanto, não se pode

perder de vista a necessária mudança na estrutura social como um todo. Diante da onda

conservadora instalada desde os anos 2000 com relação ao novo punitivismo nota-se uma

dificuldade do exercício e estabelecimento do pensamento crítico frente à esta situação. Tal

fato pode indicar uma carência no campo teórico quanto a abordagem do papel da punição na

modernidade, suas repercussões na contemporaneidade, o papel das agências reguladoras e

fiscalizadoras quanto à aplicação dos direitos humanos e o que o campo empírico tem

mostrado sobre o trabalho em prisões.

O que torna imperativo no momento é pensar que as transformações precisam ser

profundas e entranhadas de ações que possibilitem envolver a totalidade dos instrumentos

punitivos da sociedade. Mészáros sustenta que a decifração para se soltar das garras deste

sistema é estabelecer o confronto e a alteração de "todo o sistema de internalização, com todas

a suas dimensões, visíveis e ocultas. [...] A internalização é questão para a qual nos devemos

voltar agora" (p. 47).
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