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NOTA À 3a EDIÇÃO 

 

 A publicação revisada de Mundo do Crime: a Ordem pelo Avesso, pelo IBCCRIM, vinte e 

dois anos depois de seu lançamento (Graal, 1979 e 1983), me obriga a fazer um breve retrospecto 

do contexto da realização da pesquisa, do significado que estudos desse tipo adquiriram no Brasil ao 

longo desse período e alguns comentários sobre a atualidade do livro.  

A pesquisa sobre os presos da Casa de Detenção de São Paulo ocorreu em meados dos anos 

1970, em plena ditadura militar, quando a perseguição aos opositores do regime se manifestava em 

variados aspectos da vida cotidiana e institucional. Nesta conjuntura, além da resistência que se 

constituiu nas diversas instâncias da vida social ao cerceamento da liberdade de expressão, às 

restrições à vida associativa (sindicatos, movimentos sociais etc) e ao amordaçamento da vida 

política, criou-se também um importante movimento em defesa dos direitos humanos, contra a 

tortura, contra a violência e o desaparecimento de presos políticos. Tudo isto para dizer que estudar 

a prisão e os presos naquele momento trazia inevitavelmente a marca da política. No entanto, dizer 

que pretendia pesquisar os presos chamados “comuns” motivava olhares e expressões de surpresa e 

mesmo de desaprovação. Direitos humanos para esse tipo de preso parecia ser uma preocupação 

secundária e elegê-lo como objeto de pesquisa passava longe das principais ênfases das ciências 

sociais naquele momento, dada a proeminência das preocupações com os atores propriamente 

políticos da sociedade. Na minha pesquisa, entretanto, o tema estava relacionado com uma 

preocupação mais geral  com os marginalizados das sociedades latino-americanas e as 

oportunidades de pesquisa me fizeram combinar essa perspectiva geral com a questão do crime e 

dos criminosos encarada então como uma variação da questão das classes sociais e da desigualdade 

econômica. 

 Informado pela concepção de durkheimiana de crime, a necessidade se impunha de falar 

com aqueles aos quais eram imputados “crimes” diversos contra a sociedade. Mas como contactá-

los? Desde o início a idéia era recorrer aos participantes do “mundo do crime” nas ruas, mas isso 

esbarrava na extrema dificuldade de estabelecer um contato freqüente, além de colocar a questão da 

segurança pessoal. A partir do momento em que se abriu a possibilidade de acesso à Casa de 

Detenção de São Paulo, decidi estudar o “crime” dentro da cadeia. Naquele tempo, pesquisadores 

eram vistos com suspeição tanto pelos responsáveis pela instituição quanto pelos presos. Abordar a 

criminalidade via uma instituição total, (na linha do pensamento de Goffman), trouxe, no entanto, 

novos elementos para a proposta inicial da investigação. 
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 Fiz um trabalho de levantamento das principais categorias utilizadas pelos presos. Adotando 

a perspectiva clássica da investigação sobre o outro, parto da percepção dos presos e procuro 

desvendar uma série de aspectos próprios do “mundo do crime” na prisão, e de suas implicações na 

relação entre o “criminoso” e as instituições sociais. A proposta era de pensar não só como o 

“criminoso” via o “mundo do crime” e suas formas de manifestação na prisão, mas também as 

formas pelas quais sua consciência captava a situação num contexto mais amplo, em que a origem 

social tinha um peso fundamental na sua identificação enquanto “delinqüente”. 

 À medida em que realizava o trabalho, fui descobrindo gradativamente, um outro lado das 

velhas hipóteses sobre as causas do “crime” e da existência dos “criminosos”, um lado “positivo” 

que tinha implicações para a manutenção do sistema social. As características da “delinqüência” e 

os indícios do “crime” se relacionavam com as características e os indícios da pobreza. Bastava ler 

os jornais, ouvir rádio ou ver televisão, na época, para perceber uma evidente ligação entre o 

“crime” e os grupos sociais mais pobres. O modo de identificar um “delinqüente” estava sempre 

mais referido aos aspectos característicos de sua posição social do que à evidência de delitos 

cometidos. Na verdade, o reconhecimento do crime aparecia, essencialmente, no fato do 

“delinqüente” estar desempregado ou morar numa favela. Eram (ou ainda são, pergunto eu) esses os 

indícios explicitamente admitidos para a identificação de um criminoso. Anos depois Sérgio 

Adorno (1993:5), a partir de uma larga base de dados, confirmou essa concepção recorrente sobre o 

perfil dos “delinqüentes”. Diz ele: “estudos indicam que os delinqüentes são preferencialmente 

recrutados entre grupos de trabalhadores urbanos de baixa renda, o que significa que seu perfil 

social não difere do perfil social da população pobre. A crença de que os delinqüentes possuem uma 

natureza anti-humana, perversa, resultado de sua suposta inferioridade racial, étnica, social e 

cultural, não se sustenta em qualquer das pesquisas realizadas”. E citando Brant (1986), conclui que 

“as prisões estão abarrotadas por presos que em sua maior parte tiveram história ocupacional 

definida, nos padrões do estrato ocupacional a que pertencem, tendo mantido empregos regulares 

nos diversos setores da vida econômica”.  

 Vigiar e Punir, de Michel Foucault, sobre a história das prisões, foi uma obra extremamente 

oportuna nesse momento do trabalho. Foucault me permitiu fazer o retorno a uma análise mais geral 

sobre as ligações do sistema penitenciário com o desenvolvimento do sistema capitalista, sem ter 

que minimizar o valor elucidativo da análise dos dados obtidos através do estudo de caso. Inspirado 

nele, comecei a investigar também, para o caso brasileiro, as razões que levavam a prisão - seja  por 

tentativas de fuga, seja por problemas de superlotação, seja por rebeliões internas -, a soluções que 

sempre indicavam a construção de novos estabelecimentos penitenciários. 
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 Um conjunto bastante significativo de pesquisadores brasileiros se dedicou nesses últimos 

vinte anos aos estudos sobre a problemática da violência, da criminalidade e da prisão e os 

resultados não se restringiram a boas análises. Houve também um engajamento em tentativas de 

interferir na realidade através da luta na defesa dos direitos humanos, na elaboração de subsídios 

para a elaboração de políticas públicas e na participação política em administrações municipais, 

estaduais e federais.  

 Na esfera da produção intelectual, ao meu ver, os balanços feitos por Alba Zaluar (1999) e 

Sérgio Adorno (1993) tiveram o efeito revigorante de mostrar o quanto se caminhou nesse setor de 

estudos.∗ A resenha crítica feita por Zaluar (1999:13-19) mapeia esse campo intelectual e faz um 

interessante resgate dos autores que dele participam. Para a autora, a discussão acerca de 

“criminalidade e violência” no Brasil, tomou um rumo muito marcado pela recente história política 

do país e destaca o papel que nela tiveram os intelectuais que trabalhavam nas universidades e 

organizações não-governamentais. E ressalta, nesse debate, como as várias abordagens apresentadas 

nos últimos anos ganharam uma dimensão mais rica ao incorporar a discussão sobre uma ordem 

pública democrática, sobre os problemas na concretização da cidadania, sobre o direito à vida e à 

segurança de toda a população, inclusive a pobre.  

 Embora reconhecendo a grande presença de cientistas sociais com formação em sociologia e 

antropologia no total de 81 trabalhos, Zaluar (Idem:23 e 85) constata poucos estudos etnográficos 

em profundidade, que conseguiram fazer entender o ethos ou as práticas sociais ou ainda a 

subcultura dos grupos estudados, provavelmente pelas dificuldades enfrentadas no campo e no 

relacionamento com o “objeto/sujeito” do estudo. Por outro lado, identifica um consenso na forte 

campanha de condenação das iniqüidades do sistema penal brasileiro, especialmente por sua “opção 

preferencial pelos pobres”, que vem desde o início da década de 80. A autora, no entanto, embora 

reconheça a enorme importância da crítica, considera que esta posição “colide com as articulações 

entre a explicação da carência material para o crime e a política pública, que também padeceram 

das incongruências e superposições com que se terminou por confundir a política social com a 

política de segurança pública, como se, embora havendo áreas comuns, não houvesse distinções 

entre elas. Disso resultou um excesso de retórica muitas vezes sem nenhum resultado prático(...)”. 

Certamente temos aqui um ponto polêmico para debate, ao qual Zaluar acrescenta a falta de 

aprofundamento da literatura do período em outras áreas como, por exemplo, as relações da 

sociedade dos cativos com o crime organizado; os usos feitos dos menores de rua pelos vários 

agentes do crime-negócio nas cidades. No mesmo mote, não se acompanharam devidamente os 

                                                           
∗ Sobre esta temática, ver também balanço recente de Misse et al (2001). 
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resultados das novas situações surgidas com as mudanças institucionais que ocorreram no país após 

a promulgação da Constituição de 1988, o funcionamento dos novos programas de governos locais 

e estaduais.  

 Em resenha crítica anterior, Adorno (1993:6) já reconhecia que a abordagem científica da 

criminalidade no Brasil “extrapolou o âmbito restrito de sua formulação jurídica, deslocando o eixo 

de atenção: em lugar de situá-la, descrevê-la e explicá-la tendo por diretriz exclusivamente o saber 

jurídico e a legislação penal, a abordagem sociológica lato senso vem buscando refletir sobre as 

possíveis conexões entre o recrudescimento da violência criminal, o modelo de desenvolvimento 

econômico-social vigente (...), o estilo de exercício do poder de Estado e a sobrevivência de 

políticas de segurança e de justiça penal herdadas do regime autoritário”. 

 Adorno reconhece também, como Zaluar, a generalização da tese de que não é possível 

compreender o movimento da criminalidade urbana ignorando o funcionamento das agências de 

controle e repressão ao crime. A não observância, pelos agentes encarregados de manter a ordem 

pública, dos princípios consagrados na lei destinados à proteção dos direitos civis é freqüentemente 

invocada, sobretudo pelas organizações de defesa dos direitos humanos, como a responsável pela 

situação de tensão permanente a que se vê relegado o sistema de justiça criminal. 

 A Casa de Detenção continua sendo emblemática para se entender as dimensões e as 

dificuldades do sistema prisional no país. Após todos esses anos, creio que se pode dizer que 

cresceram bastante as pesquisas e a produção intelectual sobre essas instituições, seus problemas, 

suas políticas e seus habitantes. Um bom exemplo é o interesse em torno do livro Estação 

Carandiru, de Dráuzio Varella. Como nunca, várias entidades têm se dedicado a denunciar e a 

cobrar das autoridades responsáveis resultados e providências, e, também propor políticas que 

levem em consideração aspectos básicos de direitos humanos. Por outro lado, não há como não 

manifestar o espanto com o descaso em que permanecem estas populações carcerárias. Confesso 

que não consigo deixar de ficar chocado com a descrição feita pela Anistia Internacional, em seu 

relatório de 1999 sobre as violações de direitos humanos contra detentos no Brasil. É a constatação 

de que o sistema penitenciário brasileiro continua em crise - “os condenados passam meses em 

condições de superlotação e falta de higiene nas carceragens das delegacias, sua transferência para 

penitenciárias adiada devido à falta de espaço, inércia da justiça ou corrupção. As condições de 

detenção existentes em numerosas prisões e delegacias brasileiras são pavorosas e equivalem a 

formas cruéis, desumanas e degradantes de tratamento e punição. Os internos correm o risco  de 

contrair doenças potencialmente fatais, como a tuberculose e a AIDS, e os presos afetados não 

recebem tratamento adequado”. 
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 Para terminar, quero dizer que mesmo com os avanços referidos, minha convicção é de que 

ainda é preciso mais. A questão do crime e das prisões no Brasil se explica pelo lado das 

desigualdades sociais endêmicas, pela pobreza, pelo desemprego, pelo desrespeito aos direitos 

humanos, mas já exige também que se agreguem outras explicações, outras abordagens, no sentido 

de complexificar análises que se tornaram quase consensuais. A necessidade do tema ser mais 

pesquisado nas universidades e nos institutos de pesquisa parece evidente, com ênfase em 

abordagens interdisciplinares. Mas também não vejo como deixar de contribuir para uma discussão 

que resulte em subsídios concretos para formuladores de políticas públicas, para entidades de defesa 

dos direitos humanos e mesmo para redes sócio-políticas construídas nos bairros e nas 

comunidades, em uma conjuntura urbana em que a questão da segurança precisa ser seriamente 

discutida e reformulada de forma a garantir  aos cidadãos, principalmente os mais pobres, proteção 

contra a violência do crime e da polícia, ao mesmo tempo em que garanta aos que foram detidos nas 

prisões condições humanas para cumprir suas penas.  

 
 
     Rio de Janeiro, novembro de 2001. 
 
 
     José Ricardo Ramalho 




