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Herança das galinhas: histórias e estó-
rias no sistema prisional de Sergipe

Manoel Mendonça Filho

A primeira vez que entrei na CDA (Casa de Detenção de 
Aracaju), fui recebido por um encarregado. O agente enfa-
tizava o risco e a inconsequência de meu ato: “Até bem pou-
co tempo atrás, saía todo mês dois ou três corpos arrastados 
por esse portão. O senhor quer vê as fotos? É cada coisa que 
eu nunca pensei que fosse ver”. Depois acabei sabendo mais 
sobre a sua história, era um dos corpos mais ‘apenados’ do 
sistema — há mais de 20 anos, ele ia trabalhar praticamente 
todos os dias, “não confiava em ficar fora”:

— Quando chegar não vou tá mais sabendo como tão as coi-
sas... Nunca tirava férias. Sarcástico e fanfarrão exibia sua 
demasiada humanidade em bandeja de ironia... e servia crua.
— Aí, são uns bichos... Mas, o professor sabe, sabe de tudo. 
É letrado... Professor de psicologia. 
Dizia alto, se dirigindo aos outros agentes.
— O senhor sabe das coisas. Como são os juízes, os esque-
mas lá da secretaria. É tudo pra ser isso mesmo. Eu aplico o 
regulamento (...) Como, assim, o senhor vai entrar sozinho 
sem revista? Eu sei que está escrito na autorização, mas 
vou ter que falar com o Diretor. Espera aí um pouco. Cal-
ma, professor! Toma um cafezinho. Tem tempo.

Cumpria sua pena de ‘35 anos pra pensão’, sem pressa, e 
com a mesma resignação com que carregava a ‘bolsa de deje-
tos’ presa à cintura.  Não se passa incólume por uma prisão: 

O que temos observado de forma efetiva no caso das insti-
tuições prisionais é que não só a capacidade de melhorar os 
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supostos delinquentes que passam por suas celas é residual 
como elas são capazes de piorar, não somente os encarcera-
dos, mas também outros indivíduos ou grupos profissionais 
que atuam no seu interior. (MORAES, 2005, p. 150).

A CDA era uma unidade prisional completamente atípica, 
se é que no Brasil se pode dizer ‘típico’ de alguma. Talvez, 
O Carandiru de 1930, tido como ‘estabelecimento modelo’. 
(CANCELLI, 2005, p. 36 e 37). 

Voltemos à CDA. Ajuntamento de até 680 corpos em uma 
ruída estrutura construída para abrigar 150. Às dezoito ho-
ras, os agentes sinalizavam o momento de recolhimento às 
alas. Bastava alguma gesticulação para que os mais distan-
tes do portão principal e os mais alheios à rotina vazia do 
tempo retornassem. Aos poucos, os corredores das alas iam 
enchendo-se, os inquilinos das celas retomavam seus lugares e 
os agentes desfilavam pelos corredores em uma pseudo conta-
gem de apontar de longe os quatro ou seis habitantes de cada 
um dos cubículos em ruínas. Apenas os grandes portões das 
alas e o portão de acesso ao pátio interno eram fechados, as 
celas dormiam de portas abertas. 

Algumas ‘adaptações’ locais do dispositivo de encarcera-
mento nada ortodoxas, acontecidas dois anos antes da entra-
da da pesquisa, baixaram drasticamente o número de mortes, 
que antes era computado mensalmente.

Já se iam quase dois anos com apenas um único ‘episódio’. 
Acabaram também os assédios a mulheres nos dias de visita e 
regularizou-se o sistema de comércio de cobrança de ‘gêneros’ 
e ‘serviços’. As mudanças começaram quando foi instituído, 
entre os internos, um modo de representação informal orga-
nizado em círculos concêntricos que se estreitavam partindo 
do grupo dos ‘homens todos’. O coletivo, instaurado antes de 
minha entrada, ia até a ‘voz’ de um tirano periodicamente 
entronado, cada vez que a direção transferia ou soltava o que 
estava como ‘primeira voz’. Primeira evidência: o estado po-
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licial havia reduzido sua atuação ao mínimo imaginável para 
aquele tipo de estabelecimento.

Falando sobre as mudanças, os agentes admitiam alivia-
dos que era muito mais fácil o ‘manejo’ daquele modo: “eles lá 
e a gente fazendo o perímetro, a revista das visitas e a revista das 
celas de vez em quando”. A administração, ainda não ocupada 
pela gestão inoculada pela febre ‘tecnicista obsessivo legalis-
ta’, cujo delírio acredita que “o fiel e científico cumprimento 
das normas é capaz de resolver os problemas sociais, (mais 
cedo, ou mais tarde...)”1, comemorava os baixos índices de 
incidentes ao ponto de não apenas concordar, mas insistir em 
que: “a universidade tudo visse e criticasse para que a ‘gestão’ 
pudesse se aperfeiçoar”. 

Os internos davam graças ao retorno a um cotidiano rela-
tivamente pacato, muito próximo das suas realidades de inte-
rior desassistido pelo Estado: 

— Ninguém cobra pedágio de ninguém; se alguém rouba 
alguma coisa, a gente vai falar com os ‘vozes’ e eles escu-
tam um, escutam o outro e depois se decide: ou paga de 
volta, ou trabalha pra pagar, ou o cabra toma uma punição 
porque não pode ficar à toa a coisa, que gente não é fácil. 

Mas, o que significa escutar uma coisa assim dentro de um 
presídio: uma descrição de ‘relações republicanas’ e, na mes-
ma sequência, uma valorização direta da punição? Boca de 
interno: metade da fala orientada pelas relações diretas com 
os pares; metade, orientada pela lógica institucional da função 
agente prisional. O dado é bastante confiável, uma declaração 
espontânea em circunstâncias de desabafo, em encontros de 
estabelecimento de confiança mútua e de revalorização mú-
tua entre pesquisador visitante, recomendado pela namorada 
do outro, o informante fixado. 

Eis o modo de entender o que se via e ouvia, levando em 
conta as condições de ‘indexicalidade’ (GARFINKEL, 2001). 
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Trata-se de atentar na pertinência entre o que se diz, para 
quem, de que modo, em que rede de relações e em que situa-
ção específica. 

A construção do objeto, operada pela pesquisa de caracte-
rização da instituição carcerária, que, como está, ganha ma-
terialidade local específica, visou às condições socio-históricas 
de produção e reprodução da função político institucional de 
encargo direto pelos corpos. Uma Etno interferência2 sobre os 
modos de dizer e fazer encontrados em diferentes estabeleci-
mentos e organizações do sistema carcerário, tomados como 
relativos à ‘função agente prisional’.

Buscou-se, pela pesquisa, apreender diferenciações mui-
to sutis, nos modos de falar e fazer (FOUCAULT, 1977), que 
caracterizam práticas circunscritas no sistema, ao expor as 
práticas de pesquisa à lógica própria das relações pesquisa-
das, a ponto de poder participar dos ‘jogos de linguagem’3 
que as compõem com a mesma desenvoltura dos membros da 
“comunidade de falantes” (GARFINKEL, 2001) pesquisada, 
ainda que, e aí se encontrou a especificidade da posição do 
pesquisador, fazendo um uso ‘estranhante’ do modo de falar 
do grupo pesquisado.

Apoiada na experiência acumulada pelo grupo de pesquisa-
dores, vistos como técnicos especialistas da Universidade Fede-
ral de Sergipe no que se refere ao campo de convergência entre 
crise da Segurança Pública e paradigma dos Direitos Humanos, 
a possibilidade de uma inserção diferenciada no campo do siste-
ma prisional foi aproveitada. A escrita desta narrativa comenta-
da orienta-se para uma posição de intimidade, um engajamento 
distanciado (ELIAS, 1993) diante da questão do encarceramen-
to, rompendo com o imediatismo irrefletido e passional, que ten-
de a predominar em face da grave crise institucional do sistema, 
urgentificada pelo fantasma da insegurança.

Por conta do grau de inserção deste grupo de professores 
da UFS junto às organizações públicas e não governamentais, 
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que atuam no estado, começaram a chegar algumas encomen-
das e convites para desenvolver trabalhos, proferir palestras 
e participar das atividades de formação dos quadros do fun-
cionalismo público nas áreas da Segurança Pública e da Se-
cretaria de Justiça. São exemplos deste tipo de trabalho as 
participações do GEPEC (Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Exclusão, Cidadania e Direitos Humanos) no Fórum Estadu-
al de Direitos Humanos; no “Projeto de Assistência Jurídica 
aos Adolescentes Internos do Estado e Sergipe: Mutirão Ju-
rídico de convênio UFS/JUSPOPULI/UNICEF”; no Projeto 
de Capacitação do pessoal a ser lotado no Complexo e Dele-
gacias Especializadas no Atendimento de Grupos Vulneráveis 
SSP/SE; e a Execução do Projeto de Extensão de Capacita-
ção Técnica dos Grupos Piloto de Monitoração de Práticas 
de Reeducação e Aprisionamento, com vistas à redução do 
Déficit de Vagas no Sistema Prisional do Estado de Sergipe. 

Em março de 2004, atendendo a uma solicitação da Se-
cretaria de Justiça do Estado, iniciamos o estudo com uma 
fase exploratória constituída por uma série de contatos com 
os operadores do sistema prisional e de inserção informal nos 
diferentes segmentos institucionais. Em junho, contávamos 
com a colaboração de Janaína e Andréa, duas estagiárias pes-
quisadoras com relações bem estabelecidas com as internas 
do presídio feminino. Até aqui, estávamos funcionando um 
tanto automaticamente. Após dois anos fora do estado por 
causa do doutorado, ‘teria’ institucionalmente que fazer ‘al-
guma coisa’. Até ali, era leve exercício de ‘análise de enco-
menda’ com vistas a alguma atividade de extensão na pers-
pectiva da Análise Institucional.

Certa tarde, chegando ao Presídio Feminino com as esta-
giárias, vimos uma Kombi velha: portas abertas, chave na 
ignição, o lugar vago do motorista e umas quatro ou cinco 
mulheres arrumadas como se estivessem deixando o trabalho. 
Pensávamos que fosse o pessoal da empresa de fornecimen-
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to de alimentação, ou coisa do gênero. Naquele momento, 
uma agente, acompanhada do motorista, saiu pelo portão de 
grades que, descobrimos depois, vivia sem o cadeado. Eram 
internas, as mulheres. Estavam indo para uma consulta mé-
dica, ou a uma audiência no fórum, já não lembro. Entre a 
Kombi e as ruas da cidade, um portão escancarado. Porque 
não fugiam? Posteriormente, ficamos sabendo que duas de-
las, pelo menos, eram capazes de manejar o veículo: “A gen-
te aqui é mãe de filhos lá fora, a gente quer sair pela porta da 
frente”. Essa ingenuidade crédula no ‘estado democrático de 
direito’ vinha garantindo um índice de fuga zero nos últimos 
dez anos do PEFEM.

A cena do PEFEM e a implicação de Andréa e Janaí-
na, às quais devo, além da constante parceria nas análises, a 
estratégia mais sutil de inserção no sistema prisional, acen-
deram a investigação propriamente dita. Passei a frequentar 
o pátio do presídio feminino e a explorar, entre um cafezi-
nho e um cigarro de palha, o dia-a-dia das penitenciárias do 
Estado. Na primavera de 2004, munido por um lado da au-
torização legal de livre acesso aos presídios, obtida junto ao 
Secretário de Justiça, o encomendante; e, por outro lado, das 
gravações de mensagens aos namorados presos no CDA – em 
que as internas do PEFEM não apenas nos apresentavam, 
mas nos recomendavam aos seus contatos – se realizou a pri-
meira visita ao presídio do Bairro América como também 
era conhecida a CDA. 

As características da instituição carcerária demandam este 
tipo de estratégia de pesquisa, uma vez que o bias, causado 
pelo clima de desconfiança institucional, implica um viés in-
contornável de dados obtidos por meio de instrumentos mais 
estruturados, tais como questionários e entrevistas guiadas.

Os problemas técnicos de pesquisa refletem as peculiarida-
des do grupo social que estudamos. Ao resolvê-los, apren-
demos simultaneamente alguma coisa sobre a estrutura 
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social em observação e alguma coisa sobre o método que 
usamos. (BECKER, 1997, p. 176).

A coleta de dados é mais propriamente pensada como 
construção de dados, uma vez que não se trata de mera coleta 
de informações e sim de um registro seletivo de informações 
que já são registradas com observações relativas ao valor si-
tuacional que possuem. A observação é íntima sem, contudo, 
restar ingênua: “a descrição etnográfica nunca é simples exer-
cício de transcrição ou de ‘decodificação’, mas uma atividade 
de construção e de tradução...” (LAPLATINE, 2004).

Inviável pensar em ‘terceirizações’ da coleta de dados uti-
lizando instrumentos superestruturados tipo ‘survey’, como 
ocorre em algumas pesquisas, que vi ser abundantemente fi-
nanciadas pelo primeiro edital sobre violência aberto para a 
área de sociologia pela FINEP, quando, por conta do currícu-
lo com experiência em sistema prisional, fui chamado como 
consultor ad hoc. No caso específico do sistema prisional, ao 
menos neste caso, é evidente que o modo de construção dos 
dados afeta diretamente a qualidade das análises, como de 
resto se costumava pensar em relação a toda e qualquer pes-
quisa em ciências humanas. 

Os procedimentos para inserção no campo de pesquisa fo-
ram se estabelecendo segundo as circunstâncias de possibili-
dade de uma fina trama de interesses e confianças. Por mais 
que a força institucional de legitimação fosse conveniente ao 
gestor e esse tenha liberado completamente o acesso “Desde 
que o Reitor mande um ofício lhe nomeando pro convênio e 
o senhor assine um termo de responsabilidade pela sua segu-
rança”, isso não resolvia todas as questões. Já era muito. Não 
creio que, em outro lugar qualquer, - nessa época do fantasma 
do terrorismo: o novo ‘Lup Garreou’ — ou fora da lei (AGAM-
BEN, 2002, p. 111) –, um pesquisador consiga as condições de 
acesso institucional irrestrito, que vigorou nos primeiros dois 
anos de pesquisa. Entretanto, chegar como o autorizado pela 
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Secretaria – o que criava um imediato constrangimento com 
os agentes e uma incontornável desconfiança com os internos 
– não servia de modo de entrada ao personagem pesquisador, 
por conta da contra informação que tenderia a produzir.

A autorização formal só foi ativada quando já se tinham 
estabelecidos alguns vínculos informais tanto com a rede dos 
agentes e policiais do batalhão de guarda, quanto com os in-
ternos. Um trabalho vagaroso e persistente, que levou cerca 
de seis meses, entre a encomenda/convite da Secretaria para 
um convênio de curso de especialização para agentes prisio-
nais; e a entrada sem acompanhamento e sem revista, no pá-
tio interno do CDA. 

O movimento inicial de inserção, no “campo de interferên-
cia” (LOURAU, 1997), colocava, como pré-condição do curso 
pretendido pela administração da SEJUC, um diagnóstico 
com vistas ao conhecimento básico da ‘realidade vivida pe-
los agentes’, para que o curso não fosse “montado da cabeça 
dos pesquisadores, afinal são os funcionários da Secretaria de 
Justiça que conhecem a realidade do sistema prisional. Preci-
samos saber com o que eles têm de lidar para montar o curso 
para eles...”. Compensou-se, com argumentos de qualidade 
do trabalho, a impaciência do Secretário com tanto detalhe, 
afinal, “era só ter os professores de reconhecimento e a lista 
dos agentes que poderiam fazer o curso (fornecida por ele pró-
prio) e pronto”. 

Assim, um diagnóstico inicial sobre as condições de fun-
cionamento do sistema foi institucionalizado como primeiro 
projeto de pesquisa. O posicionamento, algo autônomo da 
Universidade em relação à encomenda da Secretaria, produ-
ziu uma aproximação com o Sindicato dos Agentes Prisionais 
e a interlocução interessada de candidatos ao curso que não 
estariam na lista de beneficiados do Secretário4. Acompanha-
do pelas duas estagiárias de pesquisa concluintes do curso de 
Psicologia, Andréa e Janaína, fui algumas vezes ao Sindicato 
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e começamos a levantar questões sobre o cotidiano do traba-
lho dos agentes. Desse vínculo, com uma tonalidade política 
já diferenciada em relação ao vínculo institucional formal da 
encomenda inicial, surgiu, então, a oportunidade de entrada 
no presídio feminino: uma unidade menor; “menos complica-
da”, no dizer da agente, em desvio de função, que funciona-
va circunstancialmente como diretora do PEFEM. Andréa e 
Janaina começaram a frequentar o pátio interno do presídio 
feminino, um cortiço de mulheres.

A ‘República sitiada pelo Estado’, eis como melhor defino 
aquele [o] coletivo instalado em 2002 [no CDA], quando uma 
rebelião sui generis acordou os agentes para entregar cerca de 
20 presos que, a partir daquele momento, estavam ‘expulsos’ 
da cadeia. Ninguém sabe ao certo como foi que a “movimen-
tação” começou no dia mesmo. Se conta é que, na véspera, 
depois que os ‘bandidos’ tinham feito um interno assumir que 
tinha sido o responsável por uma morte ocorrida, e ameaçar 
quem delatasse a fabricação de armas com as barras de ferro 
das celas; começou uma falação: 

— Não era possível que vinte fizessem medo, e tudo o que 
quisessem, com mais de quatrocentos homens. 

— Aí, uns foram se juntando e foram pegando um por um 
dos vinte. Começando pelo mais fraco e pelos, assim, covar-
des, até que o chefão se viu sozinho, cercado por mais de 
trinta homens. Aí dissemo pra eles que ou sai tudo ou iam 
morrer era ali mesmo.

O argumento serviu também para os agentes colocarem 
o grupo trancado na antiga enfermaria, que ninguém lem-
brava mais quando é que tinha funcionado como tal, até que 
o diretor falasse com o secretário para ver o que iam fazer. 
Antes de expulsarem os “bandidos”, os internos recolheram 
e entregaram a coleção de estiletes, facas e espadas do arse-
nal bandido (uma das peças compõe o acervo de dados da 
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pesquisa). Os miseráveis ladrões de galinha passaram a ve-
getar em paz.

Depois de um par de meses de visitas semanais aos inter-
nos da Casa de Detenção – sem passar por processo de revis-
ta, sem estar acompanhado por agentes prisionais e fora dos 
esquemas previstos de inserção naquele espaço, pedi que me 
indicassem alguém que estava ali sem ter feito nada, alguém 
que não tivesse cometido crime nenhum, que “não tivesse feito 
algo errado”. A questão vinha de um “certo” inconformismo 
do pesquisador. 

No início das visitas, eu esperava encontrar muitas decla-
rações de inocência. Passados alguns meses, a fórmula “Quero 
é pagar meu erro e sair daqui” se repetia. Em que pesem as 
atenuantes de relatos sobre ter saído pela “primeira vez com 
uns amigos que depois de beber resolveram dar um susto no dono 
do bar que não vendia fiado”; “ter aproveitado a bobeira do vizi-
nho com o botijão de gás”; “ter levado o embrulho pra entregar a 
fulano sem saber o que era”; ou relatos de que “eu tinha tomado 
todas e ele não precisava dizer que flamenguista é veado só porque 
o time dele tinha perdido, quando eu vi a faca tava ali na mão e 
me deu uma coisa e furei ele”. 

Aos fragmentos do parágrafo anterior, correspondem os 
motivos da absoluta maioria dos casos dos internos: homi-
cídio por motivo fútil, associação involuntária e/ou indireta 
com o tráfico de drogas e participação em pequenos furtos e/
ou roubos5. Em todos os casos, por mais atenuantes que colo-
cassem na narrativa do seu próprio processo, os internos con-
cluíam que tinham feito algo errado. 

 – Eu queria pagar pelo feito, mas não me conformo com o 
injusto deles. É mais errado do que nós, como as coisas são 
feitas: falta de audiências, processo que não anda e gente 
com prisão sem julgamento por muito mais tempo do que 
a lei diz que pode 6. 
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A falta completa de condições de higiene, de saneamento, 
de assistência de saúde; as péssimas condições de alimentação 
etc., do sistema carcerário, estão na mídia, não demandam 
pesquisa. No Brasil, talvez mais que no resto dos países per-
tencentes ou candidatos ao Conselho Mundial de Segurança, 
é marcante a característica de “Prisão da Miséria” (WAC-
QUANT, 2001). As condições de encarceramento só tornam 
mais surpreendentes o modo como as narrativas justificavam 
os funcionamentos institucionais mais perversos e como fa-
zem corpos que sequer entendem o que seja Estado, sociedade 
ou direito, acreditarem na própria responsabilidade individu-
al imediata e racional, desconsiderando todo o histórico de 
experiências com as instâncias institucionais, em suas evi-
dentíssimas incongruências, contradições e absurdos. Eis o 
que indignava o pesquisador, para dizer o mínimo.  Movido 
pelo espanto com a autoculpabilização, fui procurar ‘Vuves’, 
o franzino e cortês anfitrião, que, desde o primeiro dia, corria 
para me cumprimentar e me acompanhava aonde quer que 
eu fosse dentro das alas. “Quando eu sair, vamos tomar uma lá 
fora...”. Estou devendo, Vuves. Solicitei uma conversa com 
o ‘primeira voz’ e pedi informações sobre ‘o inocente’, de sua 
existência como realidade ou mito. 

Conheci ‘Novilho’, em uma tarde quente, e fui recebido 
muito educada e cordialmente em sua cela, no meio do corre-
dor de uma das alas do CDA. Estatura mediana, forte, bem 
apessoado em seus 40 anos e manso feito gado. Depois de fa-
zer questão de ligar o ventilador sem carcaça, com o motor de 
liquidificador rebobinado, e colocar água para o café no fogão 
de tijolo com resistência de chuveiro elétrico, Novilho desli-
gou a TV de 14 polegadas e pediu que eu sentasse na beira da 
cama, se desculpando pela falta de condições de seu cubículo. 
Ele o dividia com mais três, sendo que dois – os inquilinos – 
dormiam no chão entre as camas de alvenaria da cela. Mas, 
o cubículo era dele. Tinha comprado pouco tempo depois de 
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ser trazido após um processo de velocidade recorde, apoiado 
em um curioso enquadramento em uma série de ‘crimes quase 
materializados’: intenção e tentativa de assalto, tentativa de 
estupro, suspeita de porte ilegal de armas e suposta forma-
ção de quadrilha. Em seis meses, o inquérito, as audiências, 
o julgamento e a pena: 20 e tantos anos e tantos meses dos 
quais ela já tinha cumprido “exatamente três anos, tantos me-
ses e tantos dias...”. Recorde absoluto em um Estado onde os 
internos passam de dois a quatro anos sem julgamento.

Novilho, pai de dois filhos morando com a mãe destes, ti-
nha ido ao bar e lá, depois de duas cervejas, saiu esquecendo a 
carteira de documentos. Na segunda-feira, voltou ao bar e lhe 
disseram que seus documentos tinham sido entregues ao ir-
mão de sua mulher. Ele achou melhor ir buscar logo. Na casa 
do cunhado, encontrou esse comparsa do aparentado (que, 
por coincidência, estava preso ali mesmo no CDA, por outro 
motivo, e dizia, para quem quisesse ouvir, que ele, Novilho, 
não tinha nada a ver com o acontecido). Novilho estava espe-
rando o cunhado, assistindo ao outro tomar um trago, quan-
do a diligência policial chegou. Conduzido sem perguntas, 
foi confundido com o cunhado; o que lhe valeu três dias de 
“hospedagem com tratamento vip”. Aparecidos os documentos 
e desfeita a confusão, o crente – depois de dispensado com um 
“foi um equivoco de identificação” – considerou-se com direi-
tos e foi procurá-los em local improvável: o fórum de cidade 
pequena do interior no nordeste brasileiro. Orientado a retor-
nar à mesma delegacia onde estivera detido, foi recebido com 
‘pompa e circunstância’. Preso, acusado, julgado e condena-
do em seis meses. Quanta eficiência. 

O desafio colocado pelo campo de interferência da pesqui-
sa desenvolvida foi levar em conta o saber efetivo dos dife-
rentes segmentos em busca de ‘analisadores’ da instituição 
carcerária. Um movimento de estrangeiro íntimo, em relação 
a cada grupo institucional, possibilitou acesso a versões e in-
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formações tão contraditórias quanto complementares. Deste 
modo, a inserção no campo se transforma em problema metó-
dico estratégico contínuo.  

As manhãs cor de terra do ‘Castelo de Greiscol’, alcunha 
da CDA, transcorriam exemplarmente com ciclos de ativida-
des físicas: ao fundo, em meio a um cimentado semidestruído, 
aparelhos improvisados com alteres de lata de cimento como 
peso e barras, que aproveitavam canos velhos sustentados em 
ruínas de colunas de suporte de caixa d’água, compunham o 
cenário de uma ‘academia de gladiadores’. Cerca de quarenta 
ou cinquenta dos internos frequentavam o espaço com algu-
ma regularidade e eram observados pelos que esperavam a fila 
para encher baldes de água no único bico disponível. Carre-
gar baldes para abastecer os cubículos era um dos principais 
postos de trabalho remunerado daquela república medieval. 
Do outro lado dos pavilhões, entre traves separadas por um 
campo de terra batida, se desenrolava um quase eterno jogo 
de bola. A poeira amarronzada dava o tom de época à cena 
e, em dias mais úmidos, com a lama salpicada pelos corpos, 
o contraste dado pelos muros da Ala A, por trás da segunda 
trave, fazia crer os primórdios seiscentistas daquele esporte. 
Incrédulo, o olhar corria a conferir se a bola era feita mesmo 
de bexiga de porco, como conta a história. Como que em uma 
confiante espera de olheiros oficiais, que descobrissem um 
talento esbanjado, iam se contentando com o oficial olheiro 
que, sonolento, acompanhava a peleja sentado na guarita da 
passarela circundante do alto da murada. 

Em meio à manhã, duas ou três vezes por semana, era reti-
rado o lixo, sempre pelos próprios internos. Tonéis eram rolados 
pelo portão principal da murada sob a mira ora indolente ora 
nervosa de fuzis, metralhadoras e escopetas. Em alguns dias, 
tinha também o culto na capela: uma construção independen-
te entre o portão das alas e o portão principal da murada, em 
frente ao também independente galpão da ‘enfermaria’, desde a 
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rebelião que instalara a “República do ‘Bagulho pelo Certo’”, tal 
era a fórmula política com que os internos definiam o princípio 
constitucional em vigor. A ‘enfermaria’ passou a ser também co-
nhecida como ‘seguro’: local onde eram isolados os ‘expulsos’, 
aqueles que encontravam dificuldades em assimilar o código do 
‘bagulho pelo certo’ ou que pretendiam impor lógicas relacionais 
inspiradas em grupos organizados das cadeias do sul maravilha.  

Enquanto escrevo a forma definitiva deste relato, revendo as 
horas de imagens gravadas, os rascunhos de relatórios de estagi-
ários, os documentos institucionais colhidos e as notas de campo, 
contrasta, com as lembranças da CDA, a ‘modernoza’ atualiza-
ção que se instaura nas novas unidades prisionais recém-inaugu-
radas no Estado.  Em lugar do improvisado depositório de cor-
pos que, na experiência acompanhada, produziu uma forma de 
autorregulação das relações, diminuindo os conflitos e negocian-
do as concessões, vão surgindo estéreis galerias de concreto tórri-
do no verão e gélido no inverno, sem espaços de convivência, com 
pouco acesso ao sol, com um cotidiano fechado nos cubículos e 
com o contato ultrarreduzido e padronizado com os agentes.

A modernização do sistema prisional, tal como chega atual-
mente na mentalidade gestora, esconde, por trás de argumentos 
pragmáticos, uma velha concepção positivista sobre o que seja a 
missão do sistema:

Se a modernidade fizera costumeira a ilusão de que isso era 
possível; e se a preocupação central anunciada à entrada 
do Complexo do Carandiru – o presídio mais moderno da 
América Latina – era verdadeira, regenerar era a missão 
que se impunha à sociedade que havia editado suas cartas 
penais acreditando que só a individualização da pena e a 
intervenção efetiva sobre o criminoso seriam eficazes para 
o processo de civilização que se deveria impor aos homens 
primitivos. (CANCELLI, 2005).

Enquanto isso, à medida que vão se transformando as ar-
quiteturas prisionais, na direção da almejada modernização, 
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vão se desumanizando as relações e se proliferando os atritos 
entre as superfícies organizacionais endurecidas. A completa 
falta de condições, de resto muito parecida com a vida a que a 
miserável população sempre esteve habituada, se transforma 
em excesso de condições estéreis insuportáveis.

Celas individuais completamente lacradas, unidades de 
puro concreto com corredores segmentados por pesados por-
tões automáticos e câmeras de monitoramento, que exigem 
pouco a presença de vigilantes: o burburinho do cortiço subs-
tituído pelo silêncio de tumbas. A cada intervenção visando 
à melhoria da fiscalização, do controle e da segurança, vai 
aumentando o grau de destrutividade das relações organi-
zacionais propostas pela modernização da arquitetura e das 
normas de funcionamento. 

Na fantasia da ‘função agente prisional’, ou no oportunis-
mo dos discursos institucionais da gestão tecnicista, as con-
dições de segurança estão sendo preparadas para que depois 
sejam implementados os programas de ‘reeducação’ e ‘res-
socialização’: aulas, programas de trabalho, lazer e cultura. 
Além de não terem a menor chance de se realizar em curto 
ou médio prazo, diante da permanente pressão da superlota-
ção garantida pela elevação dos níveis de aprisionamento, tal 
modelo, que certamente contaria com gestão privatizada e se 
faria de modo articulado com a indústria em busca de mão de 
obra cada vez mais barata, seria a concretização da escravi-
dão atualizada. 

Antecipa-se a cena dantesca de uma marginália urbana 
desempregada, cujos laços comunitários e modos de subsis-
tência tradicionais foram desarticulados, fazendo fila diante 
do camburão para pegar a senha, só distribuída para os mais 
‘aptos’, e se cadastrando como réu confesso por um crime 
qualquer, merecedor portando de acesso ao sistema prisional 
do futuro: o único estabelecimento onde o Estado garantirá 
saúde, trabalho, educação, moradia e segurança a quem esti-
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ver fora do circuito produtivo e já não tiver mais um rim ou 
uma córnea para vender (KURZ, 1999). O empreendimento, 
sem dúvida, será um bom negócio.

Durante o longo tempo de transição, o que agora vivemos, 
entre a pocilga medieval e o centro ‘ressocializador’ do futuro, 
os ladrões de galinha vão perdendo espaço e argumentos. Os 
mais adaptados para a vida ambiente prisional de transição 
são os que têm, ou tiveram, ou ouviram falar nos modos de 
funcionar dos presídios do ‘sul do país’. Vão se profissiona-
lizando as relações de exclusão transgressora, vão se quali-
ficando as desesperanças de justiça, vão se endurecendo os 
espíritos sem lembranças de ternura. Inevitável a imagem 
‘produção institucional de violência’. O tecnicismo aplicado 
ao encarceramento é, desde o panóptico de Brentano até as 
mais modernosas concepções de ‘arquitetura de segurança 
máxima’, um dispositivo desominizador7 e antissocializante. 
Se as prisões são a universidade do crime, a lição de transmis-
são aperfeiçoada pelo método pedagógico da gestão técnica 
resume-se monotonicamente em: corpo, sua vida não tem va-
lor; corpo, sua vida não tem valor... Entendeu?

A pergunta e a cabeça giram: o que se espera de um cor-
po depois que ele se ‘in forma’ por essa lição? Eis uma das 
questões que reverberam no campo de análise articulando a 
problematização das noções de gestão, controle social, vio-
lência institucional e biopolítica, com a reflexão possibilita-
da por um percurso conceitual que vai da produção social 
de sentido à educação para a autonomia, passando por uma 
sofística das imagens agostinianas, no que tange a efetivi-
dade de regulação social simulada pela manutenção do sis-
tema prisional. Dito de outro modo, não pode haver nada 
mais ignorante, em termos de ‘teoria social’, do que manter, 
justificar ou conformar-se a existência do encarceramento 
como modelo político afetivamente aceitável de regulação 
da transgressão social.
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A questão da transgressão social não pode ser, apenas, 
assim, enfrentada como acaba catalisada na direção de uma 
destrutividade tão irracional quanto à desconsideração sim-
bólica que institucionalmente a produz. Rigorosamente fa-
lando: do mesmo modo, como é o caso antes de pensar a ques-
tão em termos de uma socialização reparadora – muito mais 
que insistir na ideia de ressocialização, como se a primeira 
tivesse falhado por conta da impermeabilidade de um corpo 
resistente à socialização; do mesmo modo, não se pode falar 
em transgressão para quem não foi ‘in formado’ pela regra.

Aqui temos dois aspectos que devem ser aceitos como base 
de revolução de uma teoria penal: a imputablidade não pode 
prescindir do cumprimento das condições de reconhecimento 
e participação social, o que coloca a transgressão no campo 
da socialização e nunca da punição ou da vingança. Sendo o 
corpo inimputável, cabe ao Estado a reparação pelo dano. A 
imagem aqui é a de crime de ‘lesa súdito’: é o Estado, em sua 
competência ou incompetência, devido aos modos de organi-
zação que o sustentam (envolvendo as corporações que lhe 
sejam solidárias e se beneficiam com o modelo de organização 
social hegemônico), que deve ser julgado quanto a sua res-
ponsabilidade de reparação pela produção institucionalizada 
de destruição da rede de vínculos sociais entre as pessoas. Ou 
seja, a forma de organização soberana deve ser culpabilizada 
e onerada por crime contra a vida. Eis a fórmula para a apu-
ração concreta da só falada ‘dívida social’.

No velho ‘Castelo de Greiscol’, as tardes mornas trans-
corriam sob as sombras que se formava entre os prédios ou 
abaixo da murada e muitos gatos, principal clientela das 
quentinhas distribuídas a título de almoço e, por vezes, não 
suportadas nem mesmo por aqueles estômagos nada frágeis. 
Nunca cheguei a comer das quentinhas, os internos não per-
mitiam: “Não coroa, você come aqui da comida que as famílias 
trazem”. Feijoadas ricas em gordura e sal eram acompanha-
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das por refrescos de anilina e encerradas com um cafezinho 
passado na hora. Alguns cubículos, em cada uma das alas, 
reuniam mantimentos de diferentes internos e preparavam 
refeições para grupos de dez ou quinze. O dono do cubículo 
gerenciava as funções de cozinha contando com dois ou três 
ajudantes. Cortavam-se os temperos e as carnes, catava-se o 
feijão e lavava-se o arroz com a reutilização de vasilhames e 
panelas velhas. No mais das vezes, eu almoçava com Novilho 
ou com Vuves. Mas, vez por outra, variava para não despertar 
ciúmes e aproveitava o convite do ‘primeira voz’ para ouvir 
as histórias de maus tratos; os planos de articulação com os 
grupos organizados das cadeias do sul do país; as denúncias 
de agressões; as juras de vingança deste ou daquele agente, 
policial ou juiz; os abusos nas revistas e as humilhações.

Na cadeia, a simples atenção é o capital de quem pode 
entrar e sair, que sabe do mundo lá fora; é moeda rara e va-
lorizada. Não me livro da vergonha pela mesquinharia do 
pesquisador com tempo sempre curto de estadia em campo, 
repartindo econômica e estrategicamente seu capital de aten-
ção. Nas sombras das tardes, além dos gatos, galos de briga e 
umas galinhas de criação, que acabei herdando quando do fe-
chamento da unidade, cruzavam-se pernas que sustentavam 
tabuleiros de dominó ou cartas, buscando animar a vida pela 
conversa ou absortos na seriedade das apostas. Ao lado, cor-
tes de cabelo ou rodas de jogar conversa fora se alternavam 
preenchendo o tempo vazio. 

Em alguns cubículos da CDA, esse ou aquele inventava ar-
tesanatos com palitos de picolé: naus de velas flamenguistas 
e carros de boi, que seriam expostos para venda nos dias de 
visita.  Cenas de um interior perdido em meio ao nada, com 
uma vida pacata e desassistida, regular e pontualmente in-
terrompida pela entrada do pelotão de choque a fazer formar 
filas de corpos nus para a revista, relembrada de que agora é 
vida arrancada da condição de desassistida para a de ‘supe-
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rassistida’, feita prisioneira de algo mais que o seu próprio 
destino.

O interior do ‘Castelo de Greiscol’, com o pátio central de 
onde partiam os três imensos corredores das alas, era coberto 
por Eternit de furos abundantes que permitiam a torrente 
farta em dias de chuva, talvez uma providência da ‘filosofia 
de gestão’ para criar efeitos de espaço aberto. Os corredores, 
em dois andares de celas, eram cruzados por varais de roupa 
e decorado com balcões de venda de artesanato. Também se 
repetiam grupos de jogo de dominó, nas portas deste ou da-
quele cubículo. As passarelas de acesso às celas do segundo 
andar, rachadas e com ferragens expostas, assim como a pa-
rede e o teto das celas, davam um colorido de malabarismos 
festejado pelo panejamento dos varais, panos e velames de 
fazer navegar a imaginação. Vida vazia de cortiço de desocu-
pados, coleção de corpos com vidas postas em suspenso, um 
tempo lento, muito lento, duro de passar. 

Também nos escritórios da administração central da SE-
JUC (Secretaria de Justiça) encontramos corpos em sofrimen-
to à disposição de um tempo lento e duro de passar: tempo da 
burocracia, tempos dos processos, tempo de não vida. Devo a 
atenção devida à questão da temporalidade administrativa a 
Marcela, estagiária pesquisadora estacionada por longos seis 
meses nos escritórios da Secretaria de Justiça. Funcionários 
ociosos, de uma máquina ociosa, com a função de modular 
a imagem convincente da existência de uma função que não 
se efetiva, não deve e não pode se efetivar: ressocialização, 
reeducação. Fora o tempo das licitações sempre emergenciais, 
das auditorias sempre urgentes ou dos programas de ativida-
des eleitoreiras de participação obrigatória. 

O tempo dos funcionários da SEJUC também é vivido como 
demorada monotonia de confinamento, regime aberto inverti-
do, com as tardes livres e permissão para dormir em casa. Tem-
po gasto em rodas de fofoca sobre a politicagem, sobre o exer-
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cício do fiscalizador comentário da vida e do comportamento 
dos colegas, com a elaboração cuidadosa de álbuns de imagens, 
clipes de aniversários e churrascos em família. 

Entre um fazer de unhas e o exame dos mostruários de per-
fumes ou bijuterias da atividade de complementação salarial, os 
corpos confinados na administração falam, mas nada sabem do 
cotidiano das unidades prisionais. Só relatórios e papéis de em-
penho frequentam as escrivaninhas. O presídio que ali aparece é 
uma ficção em tese, planos de como deve ser uma cadeia moder-
na, bem dirigida, com atividades dinâmicas, cardápio balancea-
do e ‘trabalho para todos’. 

Nos gabinetes da burocracia, se encontra o sistema peniten-
ciário do “como se”: faz de conta que punição instala e mantém 
comportamentos adequados, faz de conta que o apartamento 
do convívio social ressocializa, faz de conta que quem está ali 
acredita em tudo isso, faz de conta que se vive sob a égide de 
um estado democrático de direito. O mundo em tese é aquele 
das instituições. O império do significante (Foucault, 1996) tem 
como castelo o direito, eis onde o cotidiano não pode penetrar 
sob pena de fazer ruir toda a construção: o mundo das pessoas 
não pode ter lugar nos corredores da soberania. O acesso restrito 
e selecionado dos tempos de uma soberania corporificada é hoje 
isolamento estanque das instâncias institucionais no que se re-
fere ao interesse das pessoas. Efeito da dupla abstração, aquela 
do corpo do soberano (FOUCAULT 1999, AGAMBEN, 2002); 
e aquela referente à dessubstancialização e autonomia em re-
lação a toda base material operada pelo capitalismo financeiro 
(KURZ, 1999).

Trabalhemos com a ideia de que usamos categorias de orien-
tação cultural, mais ou menos refinadas quanto a seu grau de 
efetividade frente à trama histórica, na qual esperamos que ela 
possa intervir. Marshall Sahlins usa a noção de “estrutura da 
conjuntura” (SAHLINS, 1990) para marcar circunstâncias his-
tóricas de defasagem de categorias de orientação cultural. O sis-
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tema prisional é um pano de fundo de alto contraste que expõe 
a defasagem de categorias, que se mantêm quando já perderam 
toda efetividade. Sintoma de que sua eficácia está relacionada a 
uma função não enunciada que deve ser alvo de análise.  

A ‘lógica do contrato social’ e da ‘responsabilidade individual 
perante a lei’ mostrara-se em todo seu vazio de sentido quando 
começamos um cadastro dos internos, nos moldes de uma ca-
racterização socioeconômico educacional, como tínhamos feito 
com os agentes: durante uma hora, a cada visita, sentado em 
um banquinho cedido por um dos tabuleiros de dominó, digi-
tando no miniteclado do mesmo ‘palmtop’ usado para gravar e 
reproduzir as mensagens das meninas do PEFEM e as primeiras 
imagens da CDA. Em contrapartida à paciência em nos oferecer 
tais informações, lhes conseguíamos um incompreensivelmente 
cobiçado extrato inócuo obtido no site da SEJUC: uma listagem 
com dados genéricos e pouco informativos sobre o andamento 
dos processos. No cadastramento, anotávamos nome; profissão 
ou trabalho antes de ser preso; onde e com quem morava; cidade 
de origem; até que série frequentou a escola; cidade ou povoado 
onde cresceu; nome do pai e da mãe; e, obviamente, idade:

— Sua data de nascimento?  
(Silêncio atento)
— Quando é seu aniversário, meu filho?  
— Sei não...
— Como não sabe? 
(Etnógrafo impaciente com seu informante, com o retardar 
da pesquisa).                                            
— Lembro não sinhô...
— Mas, assim, quando é que era sua festa de aniversário? 
— Tinha festa não... Mãe dizia que era perto do dia de San-
ta Luzia... O papel que o senhô traz ajuda a nóis sai daqui?          
(Cale-se toda a ciência, morte à instituição carcerária!)

Estado, sociedade, contrato social, artigo no qual foi en-
quadrado, periculosidade social, responsabilidade perante a 
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lei, Direito, cidadania, democracia, desenvolvimento social e 
data do aniversário: ‘in significâncias’.  Boa parte dos inte-
rioranos analfabetos entre 19 e 24 anos, ocupando vaga no 
sistema prisional de Sergipe, joga pelo ralo o que ainda possa 
restar de uma noção vazia de sentido: ‘imputabilidade’.

Não são apenas os internos que estão presos ao/no sistema 
prisional. À medida que se fazia variar os modos de inserção 
no campo e que a estratégia de múltipla entrada nos leva-
va aos cotidianos de cada um dos segmentos, agentes, poli-
ciamento de perímetro, técnicos administrativos etc., iam-se 
ilustrando as diferentes modalidades de aprisionamento e re-
gimes diferenciados de cumprimento de penas. Cada encargo 
institucional, por ser evidentemente solidário com o sistema 
de organização social composto também, e principalmente, 
pela lógica do encarceramento como pena, ou seja, como 
consequência para todo e qualquer ato de transgressão da 
norma, é vivida como pena, como existência penosa. Estar 
cuidando de corpos desesperançados em escolas públicas de 
subúrbios; ou vendo morrer corpos em corredores de hospi-
tais de desatendimento; ou controlar frequência e dar notas 
por escritos – feitos por pura obrigação de cumprimento dos 
pré-requisitos para obtenção de créditos, a serem trocados 
por um diploma que promete a chance de uma sobrevivência 
no ‘mercado’ – são as formas de ‘pena alternativa’ dos novos 
mesói8, os encarregados diretos pelos corpos dos miseráveis.

As conversas com agentes prisionais, técnicos administra-
tivos e gestores de diferentes escalões do sistema mostraram 
a concordância das análises informais destes com as análises 
feitas pelos ‘internos’. Ninguém com experiência de sistema 
prisional defende, argumenta ou menciona, com seriedade, a 
tal função de ‘ressocialização’, desde que informalmente. A 
expressão no âmbito do sistema prisional é quase gíria. Apa-
rece em segmentos como “Ah, mas segundo os princípios da res-
socialização...”; “Ô? A gente não tá aqui pra ressocializar?...”, 
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em situações referidas à distância entre o que um grupo de 
agentes prisionais chamou de o real e o oficial. Assim, o ter-
mo ‘ressocialização’ aparece como marcador de conversações, 
que sinalizam uma impossibilidade de seguir com uma linha 
de argumentação e raciocínio, por se deparar com o desco-
lamento do discurso da experiência comum, portal do ‘sem 
sentido’.

Nos dois tipos de espaço frequentados pela pesquisa, a fá-
brica e a administração, são poucos e pontuais os eventos que 
quebram a rotina e dão a impressão de que coisas afinal acon-
tecem: uma licitação para compra de viaturas; a renovação do 
contrato de fornecimento de alimentação nas unidades com 
aquele mesmo e eternamente problemático, porém bem ar-
ticulado, fornecedor; a transferência de novos internos; uma 
‘revista de surpresa’ com todo mundo nu no pátio externo; 
um ‘fórum estadual de justiça e cidadania’ para tirar delega-
dos que deverão ir a Brasília participar do ‘fórum nacional’; 
a entrada do choque para uma revista de intimidação. Nada 
que modifique decisivamente o burocrático funcionamento 
da temporalidade suspensiva que se impõem às “vidas postas 
à disposição” dos corpos matáveis (AGAMBEN, 2002). 

Também os agentes vivem o regime de trabalho com alter-
nância entre tempo de vida e tempo de não vida, nesse caso de 
modo mais evidente. Turnos de 24 por 72 horas garantem os 
dias em que a vida é normal, em que se é outra coisa, comer-
ciante, estudante, pai de família: “Entro ali pedindo a Deus 
que aquele dia passe rápido, pra que não aconteça nada de dife-
rente e eu possa voltar pra minha vida”. Trata-se mesmo de um 
esforço para não construir vínculos e muito menos compro-
misso com o que ali acontece, afinal não tem jeito mesmo. “É 
tudo muito complexo”, se rende o universitário transformado 
em agente pela oportunidade de emprego: as ingerências polí-
ticas, o caráter das pessoas, a crise internacional, a lógica da 
justiça, a dívida social, o mundo globalizado, os limites indi-
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viduais, o desemprego estrutural, a vontade de Deus e os inte-
resses financeiros. Nada favorece a vida das pessoas: agentes, 
internos, família de preso - usuários/funcionários do sistema. 

Uma vez por semana, a CDA era lavada. Procissões de bal-
des d’água e batalhões de vassouras espalhando sabão em pó 
e água sanitária por corredores e cubículos. São os próprios 
internos que promovem a limpeza com material trazido pelas 
famílias. A fiação feita com alumínio de quentinha trançado 
consome uma quantidade infindável de disjuntores que pre-
cisam ser repostos. Uma vaquinha e o favor de um agente 
disposto a ‘mandar comprar lá fora’ resolvem o curto circuito 
da gambiarra. Alguns internos, novatos no sistema, quando 
chegam sem nenhum conhecimento dentro da cadeia, sem re-
cursos e sem apoio de família — ou depois quando a família 
desiste como quem abandona as buscas por um ente perdi-
do — são assumidos por um padrinho. São providenciadas 
roupas, um posto de chão (cama improvisada entre as camas 
de alvenaria e que se desfaz toda manhã) e um trabalho de 
aguador para dois ou três cubículos que lhe permita alguma 
‘renda’ (crédito para comer e fumar) também é arranjado - 
carregar água do bico único de torneira, instalada ao lado 
dos inventados equipamentos de ginástica, é a tarefa diária, 
regular e constante que está na base da organização do coti-
diano do CDA. 

Constituição ativa de uma rede de relações, que não apenas 
resolve problemas práticos, mas que compõe hierarquias afe-
tivas articulando afinidades e distanciando ciúmes e compe-
titividades, que extrapolam as categorias formais de internos 
e agentes, e que mistura pessoas em redes de microinteresses 
político afetivas, não param de proliferar dentro da cadeia. 
O curioso é que isso se constitui no maior problema para a 
lógica tecnicista, para a qual segurança dentro de um presídio 
são condições ótimas de vigilância e segmentação da popula-
ção carcerária e ressocialização é participação monástica em 

Politicaeafetividade.indb   124 7/10/2009   16:42:21



- 125 -

Herança das galinhas:
histórias e estórias no sistema prisional de Sergipe

algum programas de atividades perfeitamente padronizadas, 
pontuais dentro do dia, regulares e sistemáticas. Como se isso 
‘humanizasse’ a prisão9. 

Tomo como problema a distância entre os diferentes modos 
de vida de modo de vida e portanto de modos de subjetivação 
da experiência, em termos de grau econômico tecnicista, que 
a organização social, apoiada em critérios capitalísticos, es-
tabelece entre os corpos. Tal distância faz com que membros, 
que seriam tomados como de uma ‘mesma cultura’, os brasi-
leiros, por exemplo, tenham modos de vidas mais estranhos 
entre si do que de alguns deles como franceses, americanos ou 
argentinos e que outros estejam mais próximos de africanos 
ou haitianos do que de vizinhos de bairro em Copacabana, 
por exemplo. Distância entre as faixas de hierarquia que leva 
a uma distensão sem precedentes do tecido social, levando-
o aos limites de sua resistência conjuntiva. Distância ‘para 
cima’ entre o modo de vida dos operadores da sociedade, os 
encarregados — em termos de acesso a bens e serviços e tam-
bém de acesso aos dispositivos de exercício de poder — e o 
modo de vida da ‘corte global do Jet Set’ — magnatas, aris-
tocratas e burocratas de primeira linha — e distância ‘para 
baixo’ do modo de vida dos corpos postos à disposição.   A 
produção desmesurada dessa distância é mais uma das di-
mensões do que chamo produção institucional da violência, 
hibrís10 da lógica de organização social do estado do capitalis-
mo financeiro, dimensão complementar àquela do exagero da 
mercantilização:

Um corolário disso é a constituição do “produto” social 
específico do capitalismo. Em poucas palavras, todas as 
atividades humanas e todos os seus efeitos chegam, mais 
ou menos, a ser consideradas como atividades e produtos 
econômicos ou, no mínimo, como essencialmente caracte-
rizados e valorizados por sua dimensão econômica. Inútil 
acrescentar que essa valorização se dá unicamente em ter-
mos monetários (CASTORIADIS, 2004).
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Ora, é exatamente o resfriamento econômico tecnicista 
das relações societárias que produz, no âmbito mais geral da 
sociedade contemporânea, a distância social que viabiliza a 
exclusão e o não reconhecimento de estatuto aos corpos. A 
coisificação dos corpos, tendendo a anular a dimensão pes-
soa no modo como socializa in formando indivíduos, está na 
raiz do problema da transgressão destrutiva que alimenta o 
sensacionalismo midiático da insegurança. A constituição de 
um modo de exercício do biopoder que lida, na sociedade do 
crédito, com corpos de que já não precisa, ao contrário da 
sociedade da produção a que veio substituir.

Esta questão recoloca o problema da função do sistema pri-
sional, que já não pode ser analisada em termos de dispositivo 
complementar no enfrentamento da tarefa de transformação da 
população rural dos servos feudais em população operária da 
sociedade industrial (MELOSSI, PAVARINI, 2006), quando já 
não se trata de socializar para o trabalho, ainda que como modo 
específico de dominação se busque manter essa imagem. Se o tra-
balho é hoje um “deus morto” (KRISES, 2003), em que direção 
socializa o estado do capitalismo financeiro? Há uma direção es-
pecífica como no caso da sociedade da produção?  

Vai aparecendo como outra a questão de pesquisa, o cam-
po de análise se desloca, campo de interferência (LOURAU, 
1997). A socialização, como conjunto de práticas na qual se 
modula o problema da transgressão, mais ou menos destruti-
va, mais ou menos constitutiva, segundo esteja mais ou me-
nos capturada pela ordenação capitalística das relações.

E assim vão se desdobrando campo de interferência e cam-
po de análise. Passa-se a ampliar a pesquisa sobre o encarce-
ramento aos segmentos sociais contíguos ao funcionamento 
do sistema: familiares, grupos de referência e base comunitá-
ria. O objetivo principal desta etapa é investigar as semelhan-
ças e diferenças entre as matrizes, vínculos e trajetórias de 
socialização na região. O interesse surgiu com a constatação, 
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na fase anterior de caracterização do perfil societário de inter-
nos e agentes, de uma coincidência entre o perfil dos pais dos 
agentes e o perfil dos internos:

Além da importância para as finalidades do estudo em se en-
tender as variações nos processos de socialização no estado, 
há o forte atrator da imagem histórica do capataz recrutado 
entre a população escrava, que aponta para aspectos mais 
amplos do modo de constituição e funcionamento da organi-
zação social brasileira.(MENDONÇA FILHO, 2009)

Em muitas situações perguntei se não seria o caso de to-
mar como exemplos de forte saúde mental e equilíbrio de 
caráter a resistência ao enlouquecimento de corpos aprisio-
nados. Uma situação me parecia, entretanto, ainda mais in-
trigante: Há entre os internos uma classificação dos agentes 
segundo o nível de ‘humanidade’, critério difícil de manter 
em se tratando do encargo de carcereiro. Qual seria afinal a 
disposição psicossocial necessária ao exercício de uma fun-
ção que consiste em manter presas pessoas que são como 
os seus próprios pais, quando se está certo de que os proce-
dimentos de aprisionamento têm, no máximo, uma lógica 
ficcionada em tese?

Por outro lado, a mudança no foco da pesquisa teve ‘cau-
sas’ bem mais efetivas que a variação imaginativa do objeto: 
uma noite de domingo para segunda no verão de 2007. O 
telefonema em meio à madrugada era de um funcionário do 
sistema: “Professor, vão fechar a CDA. Vai ter uma transfe-
rência surpresa daqui a pouco”. Orgulho de pesquisador: a 
função ‘agente prisional’ tinha se tornado colaborativa.  

Desde a posse do novo Secretário, do novo Governo da 
modernização técnico-científica ultra zelosa da regulamenta-
ção, não se conseguia uma audiência com o primeiro escalão 
do sistema prisional. Os gestores da administração anterior 
tinham sido substituídos, em sua maioria, por quadros de 
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oficiais da Polícia Militar. O relatório das atividades desen-
volvidas e das conclusões e recomendações feitas pela equipe 
de pesquisa não tinha causado sequer curiosidade. Perigo: a 
nova e militarizada equipe gestora de plantão tinha ‘certeza 
absoluta’ de que sabia o que estava fazendo.

Munido da filmadora (comprada com os seis mil reais de 
verba liberada generosamente pelo CNPq, durante os qua-
tro anos de pesquisa, apesar de várias outras solicitações de 
financiamento), levando no bolso a autorização da gestão 
anterior de livre acesso as unidades do sistema, cheguei no 
Bairro América pouco antes do nascer do sol. Era o suspiro 
da república cercada pelo Estado, desmantelada corpo por 
corpo; como Canudos, a vi cair. Como alternativa à narrativa 
para a qual me sinto sobreimplicado (LOURAU, 1987), deixo 
uma imagem do episodio, extraída de partes da dissertação 
de mestrado de Nádia que, na época, estava como psicóloga 
da Vara de Excussões Penais: 

O episódio pitoresco, ou ubesco, como preferiria Foucault, 
ocorreu na desativação da Casa de Detenção de Aracaju. A 
alvorada, que não trazia nenhuma beleza, posto que, em si 
mesma, portava todas as desconfianças plausíveis ou, me-
lhor dizendo, todos e uns medos que qualquer um, que se 
visse na situação de não ter a menor escolha sobre seu des-
tino, experimentaria naquele 15 de fevereiro, se sua vida 
estivesse em várias mãos, menos nas suas próprias.
... Foi uma operação soberba. Todas as formas de polícia e 
política presentes. A República Federativa do Brasil, em 
todos os seus poderes, ali, representados. Da miséria hu-
mana às patentes. Dos jornalistas aos secretários de Es-
tado. Dos helicópteros às algemas de plástico. Dos presos 
de pés descalços às galinhas que ficariam sem donos, até 
que um destino fosse imposto a ambos. Do prédio histórico 
de 1920, em estilo arquitetônico ainda preservado em sua 
fachada, ao moderno complexo penitenciário de segurança 
máxima previsto no layout do século vinte e um.
... Existiam galinhas na Casa de Detenção de Aracaju... As 
galinhas pertenciam a alguns presos...
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A criação de animais de pequeno porte é comum em unida-
des prisionais, quer dizer, é comum nas unidades não mo-
dernizadas pelo layout. A CDA era uma delas...
Foi decidido que as galinhas não seriam transferidas para 
o moderno complexo penitenciário para o qual seus donos 
estavam sendo enviados ... não foi decidido o destino das 
galinhas quando o destino de seus donos já havia sido pla-
nejado ... Então, ciosos que eram para com as suas crias, 
os presos solicitaram que a psicóloga intercedesse por uma 
solução...
Já que não tinha a menor qualificação profissional para 
decidir destinos ... achou viável perguntar ao juiz o que 
seria feito das galinhas dos presos .... que não se poderiam 
prender as galinhas dentro dos sacos plásticos...
Vejamos o dilema: foi ordenado aos presos que colocassem 
seus pertences nos sacos plásticos, que lhes foram dados, a 
fim de que fosse possível manter a integridade desses e evi-
tar desvios ou outros prejuízos. Não haviam sido lembrados 
outros detalhes, talvez mais ponderáveis, como o fato de que 
uma pessoa que usasse medicação de forma continuada... 
“não, chega de galinhas” esse foi o posicionamento oficial 
para a questão de nossas ilustres personagens. Mas elas não 
estavam abandonadas à sua própria sorte. Ainda existem 
psicólogos nesta cena!
Enfim, outro psicólogo, que estava na desativação da Casa 
de Detenção — caro amigo, sei que não gostas, mas a bem do 
estilo literário e pela coerência da nossa história, revelo aqui 
a identidade profissional que renegas de modo tão digno e 
veemente... — Bem, havia também o “coroa”, alcunha de 
nosso estimado psicólogo, como os presos o chamavam. Ele 
estava fazendo uma pesquisa no sistema prisional há muito 
tempo...e, além de suas qualidades profissionais, exibia sua 
humanidade, com tudo de estranho e afável que só o huma-
no é capaz, e, assim, os presos encontraram a quem destinar 
a criação que não mais cabia no sistema penitenciário ser-
gipano.

Dizem por aí que não foi somente galinhas que os presos 
foram forçados a abandonar para ingressar, enfim, num 
sistema prisional sergipano moderno. Dizem que um tanto 
de liberdade, ainda que ínfima, mas que lhes pertenciam, 
no interior das muralhas daquele castelo, ficou para o pas-
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sado. Um passado prisional que não era de forma alguma 
memorável. Talvez não exista pretérito deste tipo pra nin-
guém. (FAGUNDES, 2009)

Digressão final, único modo de manter esta narrativa nos 
limites de páginas da publicação na qual será encaixada, asso-
ciações entre o local e o mundial:  os jovens de S. Denis estão 
mais uma vez tomando a vanguarda da ação de resistência. 
No entorno da Universidade de Paris VIII, carros são queima-
dos em uma clara eleição do patrimônio como alvo. Agressão ao 
patrimônio como resposta de vidas ameaçadas e violentadas 
pela lógica de relações imposta por uma abstração invisível: o 
estado capitalístico financeiro. 

Em rápidas falas aos microfones da mídia, em meio a cenas 
dos veículos em chamas, eles dão a perfeita análise: eles querem 
se livrar de nós. A mesma faixa etária mandada à guerra, aos 
campos de trabalho, ao contato direto com o tráfico de drogas, 
aos estabelecimentos públicos de ‘educação’ e ‘reeducação’, 
aquela em que mais se morre em todo o mundo, aquela mesma 
que a polícia mais mata no Brasil, corpos marcados pelo estig-
ma de etnias marginais, entre 15 e 24, colocados nas periferias.

Apesar de dizerem ‘eles’, não se vê ataque a pessoas, os 
‘eles’, os identificados como tendo o objetivo de se livrar des-
tes jovens, são carros, estabelecimentos de comércio e de ser-
viços públicos (inclusive, obviamente, a máquina policial), eis 
o analisador de nossos tempos.

O divórcio completamente litigioso entre os interesses das 
populações e as prioridades das instituições de Estado. A 
autonomia das instituições com relação às possibilidades de 
ações das pessoas. É esse o caso bem ilustrativo do sistema 
prisional. Mais que as finalidades estruturais, são o medo, a 
ignorância e o sentimento de impotência em nossas práticas 
que mantém seu funcionamento.

Politicaeafetividade.indb   130 7/10/2009   16:42:22



- 131 -

Herança das galinhas:
histórias e estórias no sistema prisional de Sergipe

NOTAS

1 A lógica gestora, a que nos referimos aqui, repete o ufanismo cientificista 
das teorias da ‘regeneração’, vigentes no início do século XX: “E, para esse 
enorme poder que fora construído, não era sequer necessário que a perícia 
técnica estivesse revestida de qualidade. O poder grotesco lhe conferia tal 
dimensão, direcionada para a legitimação científica da extensão do direito 
de punir” (CANCELLI, 2005, p. 38).
2 A noção de interferência será aqui usada em lugar da tradicional ‘inter-
venção’, seguindo as pistas da reflexão de Lourau (1997, p.51 e 52).
3 Usado aqui no sentido Wittgensteiniano do termo, na medida em que es-
pecifica, situacionalmente, um modo de falar uma língua que rompe com a 
ideia de uma homogeneidade e estabilidade significativas no interior do sis-
tema: “A expressão ‘jogo de linguagem’ deve salientar aqui que falar uma 
língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida”. (WITTGENS-
TEIN, 1994. p.27).
4 O referido curso, com projeto aprovado pelo CONEP da UFS e com parecer 
favorável dado pelo Ministério da Justiça, apesar de contar com recursos libe-
rados pelo Departamento de Ensino do Ministério da Justiça, em dezembro 
de 2006, não chegou a se concretizar. As versões sobre empecilhos burocráti-
cos administrativos levantados pela reitoria da UFS, que suspendeu a sessão 
de assinatura depois que o reitor já tinha rubricado as páginas iniciais do 
convênio, nunca foram bem ‘compreendidas’ pelo pesquisador.
5 Conforme consta do relatório de pesquisa encaminhado ao CNPq em 2006.
6 Durante o período da pesquisa, de 2004 a 2008, cerca de 80% da população 
carcerária do Estado se encontrava em situação processual inadequada.
7 Castoriadis trabalha com a ideia de que a socialização implica uma ruptura 
da mônada com fantasias de autosuficiência imaginária: “A sociedade está 
aí para hominizar...” (CASTORIADIS,C. 2004. p. 166 e 167) Sendo assim, 
a segregação prisional opera no sentido de um fechamento solipsista deso-
minizador.
8 Sobre a noção de mesói, a classe média da Grécia antiga, ver capítulo de 
Wilson Senne, neste mesmo livro.
9  Remeto o leitor a um mangá que narra a esteriladade do tempo e da vida 
em uma prisão japonesa completamente modernizada. Na Prisão de Ka-
zuochi Hanawa. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005.
10 O termo usado aqui no sentido de desmedida ofensiva aos deuses, exagero 
destrutivo de qualquer prática, tal como aparece em Platão: O Banquete.  
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