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Prefácio 

 

Embora não seja um problema exclusivamente brasileiro, esta sociedade vem conhecendo, 

desde a década passada, taxas crescentes de criminalidade urbana, em especial a de tipo violento. 

Inicialmente, mais visíveis em grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, hoje podem 

ser observadas na maior parte das médias e grandes cidades brasileiras. Tudo indica que esse rápido 

crescimento é, senão no todo ao menos em grande parte, responsável pelos sentimentos coletivos de 

insegurança e medo diante da violência e do crime, sentimentos que ultrapassaram as tradicionais 

barreiras de classe, gênero, geração, etnia. Hoje, independentemente de clivagens sócio-econômicas 

ou culturais, qualquer cidadão ou cidadã tende a revelar profunda inquietação pessoal quanto à 

possibilidade de vir a ser vítima de uma grave ofensa criminal. A mudança do comportamento 

coletivo - medo de circular sozinho, de atravessar certas áreas da cidade, de permanecer nas ruas em 

horários noturnos e a necessidade de busca de proteção pessoal de que inclusive vem resultando 

uma arquitetura urbana de espaços cerrados - é apenas um dos sintomas mais visíveis do clima de 

pânico social que vem se disseminando com rapidez.  

Desde a década passada, o impacto deste problema vem estimulando o desenvolvimento de 

pesquisas no domínio das ciências sociais. Em recente e exaustivo balanço analítico da literatura 

especializada, Zaluar (1999) demonstrou o quanto já se avançou na caracterização do fenômeno, 

face ao pouco que se sabia em passado não distante. Não obstante, não parece ainda haver consenso 

entre os cientistas sociais - antropólogos, cientistas políticos e sociólogos - quanto às causas desse 

crescimento. Mesmo assim, não são poucos os que conferem peso à incapacidade do sistema de 

justiça criminal - agências policiais, ministério público, tribunais de justiça e sistema penitenciário - 

em conter o crime e a violência nos marcos do estado democrático de direito. O crime cresceu e 

mudou de qualidade; porém, o sistema de justiça permaneceu operando como o fazia há três ou 

quatro décadas atrás. Em outras palavras, aumentou sobremodo o fosso entre a evolução da 

criminalidade e da violência e a capacidade do estado de impor lei  e ordem. 

Sob este particular, o modo como o estado brasileiro tem procurado operacionalizar o 

controle social revela formulação e implementação de diretrizes políticas antagônicas. Não sem 

motivos, os debates públicos se apresentam acirrados. Sem pretender reduzi-los a esquemas 

dicotômicos, pode-se identificar, nesses debates, dois conjuntos de orientações políticas. Por um 

lado, medidas "liberais" que buscam marcar distância das políticas penais adotadas durante a 

vigência do regime autoritário. Apelam para o império da lei e do estado de direito; procuram 

conter a violência institucional e defendem os direitos dos cidadãos tutelados pelo sistema de justiça 
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penal. Por outro lado, medidas "conservadoras" que contemplam maior rigor punitivo, apelando 

sobretudo para as medidas de supressão de liberdade em instituições voltadas para o cumprimento 

de pena em regime fechado. 

O Brasil, como muitos outros países do mundo ocidental, vem apresentando, nos últimos 

dez anos, taxas crescentes de encarceramento. O número cada vez maior de pessoas encarceradas, 

no entanto, não tem sido acompanhado de condições adequadas que atendam aos requisitos da 

tutela de presos ou do cumprimento de penas nos termos das exigências legais e institucionais 

estabelecidas em convenções internacionais, em particular as Regras Mínimas para o Tratamento 

do Preso, da ONU. O déficit no número de vagas, as precárias condições de habitabilidade das 

prisões, a falta de assistência de programas de assistência médica, social e jurídica têm sido 

responsáveis por constantes movimentos de revolta e resistência por parte dos presos.  As rebeliões 

explodem em delegacias de polícia, cadeias públicas e penitenciárias da capital e do interior do 

estado, envolvendo danos às instalações e equipamentos e sobretudo ferimentos e mortes entre os 

presos, policiais e funcionários, além de suscitar e exacerbar os sentimentos de medo e insegurança 

presentes na população urbana.  

Este, porém, não é um cenário recente, nascido na década passada, como muitas vezes se 

possa imaginar. O livro de José Ricardo Ramalho é um de seus testemunhos mais significativos. 

Realizado no curso dos anos setenta, resulta de um estudo pioneiro, que guarda ainda sua 

atualidade. Pioneiro, sob não poucos aspectos. Em primeiro lugar, face à conjuntura política em que 

foi concebido, ainda durante a vigência da ditadura. Aquela conjuntura, dominada pela repressão à 

dissidência política, não se constituía em cenário favorável ao estudo sobre as prisões e sobre o 

preso comum, de modo geral desprezados quer pelo debate público quer pelo debate acadêmico. Ao 

colocar em evidência o mundo do crime sob a ótica de seus protagonistas, o livro de José Ricardo 

Ramalho não apenas antecipou o que já estava em marcha – o crescimento da criminalidade urbana 

e da insegurança coletivas -, deixando entrever alguns de seus principais contornos; mas também, 

suspeitou que entre a repressão à dissidência política e à repressão ao crime comum havia uma 

espécie de solidariedade que o processo de transição democrática acabou por tornar transparente.  

Mas, há outros aspectos que merecem destaque. Ao aproximar o mundo do crime da 

pesquisa etnográfica – àquela época, tratamento metodológico pouco usual no domínio desses 

estudos -, o estudo já apontava para outras novidades: ao demonstrar as fluídas fronteiras entre o 

legalidade e desordem social, a partir da ótica dos delinqüentes, contribuiu para “relativizar” o peso 

das concepções sobre crime e ordem social, herdeiras da tradição durkheimiana e que, durante 

longo tempo, dominaram os estudos no domínio da sociologia da violência. No mesmo sentido, pôs 

o dedo na ferida de uma tese “cara” à esquerda política: a de que havia inevitáveis relações entre 
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pobreza e crime. Sob esta perspectiva, seu estudo permitiu deslocar o eixo da discussão: da 

determinação e das causas do crime, para o processo de criminalização do comportamento das 

classes populares – onde são preferencialmente recrutados os pobres – , processo que encontra na 

prisão um de seus pontos de inflexão justamente porque, longe de combater e conter o crime, a 

prisão produz a delinqüência e acentua a reincidência criminal.  

No início desta década, o cenário parece ter mudado acentuadamente face ao que José 

Ricardo Ramalho relata em seu estudo. Certamente, observa-se o declínio do embate ideológico 

polarizado entre liberais e conservadores. Agravaram-se as condições de vida nas prisões, a 

violência se tornou novamente moeda corrente, a negociação dos direitos fundamentais - inclusive o 

direito à vida - reapareceu com força resoluta. É também significativo o relativo empobrecimento 

do sistema carcerário, em muitos de seus aspectos, entre os quais: ausência de uniforme para o 

preso e exigüidade dos serviços de manutenção [alimentação, asseio e higiene pessoais, vestuário 

etc.], os quais passam a ser supridos pela família ou por amigos, estimulando a rede de comércio 

local e acentuando as oportunidades de corrupção. Não é menos significativo que os funcionários de 

menor qualificação - guardas carcerários, por exemplo - sejam recrutados no mesmo "meio social" 

de onde provém a maior parte dos delinqüentes. A tudo isso, é preciso considerar que mudou a 

composição social das massas carcerárias. Estudos recentes e mesmo o censo penitenciário indicam 

que esta população está se tornando mais jovem e dotada de maior escolaridade, o que pode estar 

influenciando atitudes de inconformidade e de protesto coletivo. 

Nada disso contudo diminui o valor deste estudo. Muito ao contrário, pois parte deste 

cenário já se deixa entrever nas entrevistas e no desfecho de análises. Tudo isso sugere o quanto 

pesquisas bem conduzidas são capazes de decifrar nossos acontecimentos contemporâneos, 

atribuindo sentido àquilo que, não raro, parece destituído de sentido e de explicação. Ao reeditar 

esse estudo “clássico”, o IBCCRIM não apenas contribui para reavivar o interesse no estudo sobre 

populações carcerárias, sobre as prisões e o sistema penitenciário no Brasil, suprindo fragrante 

lacuna nesta área do conhecimento científico, como também contribui para divulgar, junto a um 

público mais amplo e familiarizado com a tais questões um estudo que constitui, ainda hoje, um 

marco na sociologia da violência no Brasil. 
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