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Introdução 

 

O crime e a prisão constituem os objetos de estudo deste livro. Procura-se percebê-los a 

partir da ótica do próprio criminoso enquanto preso, ponto de vista nem sempre reconhecido como 

legítimo1. As várias discussões sobre o tema têm sistematicamente colocado em uma nova 

roupagem velhas concepções sobre os criminosos e a prisão, concepções estas que em geral 

reproduzem versões difundidas pelo sistema judiciário. É para pensar esta temática através de outra 

perspectiva, que este trabalho procura se desenvolver. Discute-se aqui, não só a versão do criminoso 

sobre o mundo do crime e suas formas de manifestação na prisão, como também as formas pelas 

quais sua consciência capta a situação num contexto mais amplo, em que a origem social tem um 

peso fundamental na sua identificação enquanto delinqüente. 

 A palavra dos presos, a lógica pela qual percebem o espaço interno da prisão e os atributos 

com que qualificam o retorno à vida social, revelam um conjunto de problemas que apontam a 

necessidade de rever concepções há tanto tempo repetidas e que encobrem relações desconhecidas 

entre o crime  e as classes sociais na sociedade brasileira. Na medida em que este trabalho foi sendo 

realizado, na ordem aqui reproduzida na exposição, foi-se descobrindo, gradativamente, um outro 

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

do crime que implica na manutenção do sistema social. Crime e delinqüência seriam também parte 

do próprio sistema social que os condena e, paradoxalmente, deles não pode prescindir. 

 As características da delinqüência e os indícios do crime estão relacionados às 

características e aos indícios da pobreza. Basta ler os jornais, ouvir rádio ou ver televisão, para 

perceber uma evidente ligação entre o crime e os grupos sociais mais pobres, em geral componentes 

da classe trabalhadora. O modo de identificar um delinqüente está sempre mais referido a aspectos 

próprios das pessoas enquanto membros desses grupos sociais do que à evidência de delitos 

cometidos por eles. Na verdade, o reconhecimento do crime está essencialmente, no fato de estar 

desempregado, morar na favela, ser umbandista, ou ser analfabeto. São esses os indícios 

explicitamente admitidos pela sociedade para a identificação do criminoso. A delinqüência é, 

portanto, reconhecida através de atributos dos grupos sociais mais pobres. 

                                                           
1 Este trabalho é uma versão revista e modificada da minha dissertação de mestrado defendida na Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Contou com o apoio fundamental da Profa. Ruth 
Cardoso e da Fapesp. Sua realização se deve aos presos da Casa de Detenção de São Paulo que se dispuseram a me falar 
de suas vidas e ao Dr. Geraldo Colonnese e o Sr. Henrique Schomburg que tornaram meu trabalho de campo possível. 
Sou grato também a Neide Esterci, José Augusto Guilhon Albuquerque e Peter Fry pelas críticas e sugestões e a Ângela 
Maria Dias da Rocha e Cecília Dias da Rocha pelo apoio técnico indispensável na elaboração dessa 3a edição. 



 13  

 Os próprios presos reproduzem na cadeia esta associação entre crime e pobreza: em virtude 

de sinais de pobreza identificam os que entre eles fizeram “opção pelo mundo do crime”; e, ao 

assumirem a perspectiva da “recuperação”, procuram ao máximo, dentro de suas estreitas 

possibilidades, cobrir-se com os símbolos da riqueza. 

 Assim é que a pretexto de vigiar o crime dentro e fora da cadeia, se exerce a repressão sobre 

os mais pobres, colocados sempre sob suspeição. A ação da polícia, por exemplo, deixa isto bem 

claro. Sua atividade está voltada acima de tudo para repressão dos grupos sociais mais pobres, e ver 

neles características da delinqüência lhes dá o “direito” a essa vigilância constante. 

 Por fim, a prisão aparece como elo fundamental da corrente de soluções aparentes para o 

crime, que na verdade mais concorrem para mantê-lo. 

Esta visão não esteve clara para mim como pesquisador desde o início. Na medida em que 

fui compreendendo a lógica dos presos e a forma pela qual a sociedade se apresentava para eles, 

comecei a perceber as implicações do significado do crime para uma sociedade como a nossa. Ao 

pesquisador não foi dado guiar-se a priori  por concepções teóricas sobre a relação entre crime e 

classes sociais. As propostas teóricas sobre o tema foram sendo descobertas e apropriadas ao longo 

da pesquisa, sempre posteriores às indicações obtidas pelo método de ver as coisas a partir dos 

criminosos. 

 De fato, assumiu-se a perspectiva de trabalhar o discurso dos presos a respeito de suas 

condições tanto anteriores quanto posteriores à imputação do crime em função do qual cumprem 

pena carcerária. Incluem-se aí considerações sobre origem social, relações com a família, formação 

profissional, nível de escolaridade, acontecimentos relacionados ao crime e à inserção na 

ilegalidade, assim como condições internas à cadeia. 

 Às formulações dos presos é conferido o valor estratégico de via de acesso às questões 

levantadas em torno do sistema penitenciário e da função social do crime. Elas fornecem as 

primeiras relações a partir das quais se tenta a construção de articulações sociologicamente mais 

elucidativas das questões propostas. 

 Levar em conta a percepção dos presos implica, pois, num certo posicionamento teórico e 

metodológico: teoricamente, implica na valorização do ponto de vista do sujeito; 

metodologicamente, implica no esforço de discernir os princípios que regem a percepção dos 

mesmos com o objetivo de atingir fórmulas mais explicativas. 

 A análise das formulações do sujeito passa, no entanto, pela compreensão das categorias não 

conscientes através das quais ele organiza seu universo. Trata-se, portanto, de conhecer estas 

categorias. Para tanto é necessário desvendar noções desconhecidas que se ocultam sob termos 

todavia bastante conhecidos, tomados à linguagem comum. Essas noções são chamadas categorias e 
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são tomadas aqui no sentido durkheimiano de “instrumentos do pensamento”. Através delas um 

grupo social expressa a concepção que tem do mundo em que vive: classifica (agrupa, distingue, 

relaciona) os objetos (seres, sentimentos, acontecimentos) que conhece e com os quais se relaciona. 

Durkheim (1968:12-27) se refere a “noções essenciais” que dominam a vida intelectual dos homens 

e sem as quais estes são incapazes de pensar qualquer objeto. Eles são como “l’ossature de 

l’inteligence”. As categorias se definem por serem socialmente forjadas, por resultarem de uma 

imposição da sociedade sobre os objetos. Aparecem para as pessoas como naturais, como uma 

projeção das próprias coisas a que se referem sobre a mente que conhece. Daí que as categorias 

prescindem de serem definidas e explicadas pelos que se servem delas, pois para estes, as noções se 

confundem com a própria realidade das coisas. Fica, portanto, ao pesquisador a tarefa de romper 

com a evidência e a naturalidade das categorias e revelar-lhes o conteúdo. 

 Uma reflexão preliminar do sistema penitenciário permite pensar a cadeia como o espaço 

destinado pelas instituições dominantes na sociedade aos considerados infratores das leis. O 

depoimento dos presos, no entanto, possibilita o acesso a uma complexidade de relações e posições 

em jogo nesse espaço ocupado por pessoas muitas vezes identificadas entre si pela condição comum 

de infratores e presos. 

 Esta complexidade está justamente presente na multiplicidade de categorias utilizadas pelos 

presos ao referirem-se a si mesmos, aos seus companheiros, aos representantes do aparelho 

judiciário na cadeia, aos visitantes, em diversos contextos, em diversas situações. 

 

*   *   * 

 

 O livro está dividido em três capítulos. O primeiro refere-se basicamente à relação 

estabelecida entre o pesquisador e os presos da Casa de Detenção de São Paulo, onde foi realizada a 

pesquisa. Trata das condições em que os dados foram obtidos, ou seja, das condições do trabalho de 

campo, cuja importância está no fato de que o tipo de relação mantida pelo pesquisador com o 

sujeito de sua pesquisa qualifica suas informações. 

 Quando entra em contato com o grupo que pretende conhecer, o pesquisador passa de si uma 

imagem que sempre interfere nas informações que lhe são dadas e, portanto, na compreensão que 

consegue ter do grupo. Por mais que tente, o pesquisador não consegue controlar inteiramente esta 

imagem de modo a obter, com pleno sucesso, os resultados pretendidos. Além disso, segundo 

Berreman (1975:125), o sujeito da pesquisa estará também tentando controlar a impressão que 

causa ao pesquisador. É pelo fato de nem um nem outro serem plenamente  bem sucedidos, que a 

pesquisa é ao mesmo tempo possível e limitada. Possível, na medida em que o pesquisador percebe 
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coisas que o sujeito gostaria de ocultar e, limitada, porque  o pesquisador nunca é pleno sabedor de 

como a impressão que exerce sobre os outros condiciona os dados que lhe são fornecidos. 

 Partindo deste pressuposto, adquirem importância algumas considerações sobre a relação do 

pesquisador com os presos durante a pesquisa. O modo como se deu o contato com o grupo, a 

mediação da hierarquia administrativa da cadeia, pela qual se logrou acesso aos presos, a 

especificidade da posição dos presos que lhe foi dado entrevistar, interferiram decisivamente na 

qualidade dos dados, e são fatores a serem considerados na análise dos mesmos. 

 O segundo capítulo constitui o cerne do trabalho: partindo da percepção dos presos, procura-

se desvendar uma série de aspectos próprios do mundo do crime na prisão, de suas implicações na 

relação entre o criminoso e as demais instituições sociais. 

 O desvendamento  do mundo do crime passa necessariamente pela compreensão dessa 

categoria chave que é a massa do crime, conjunto de normas de comportamento, de regras do 

“proceder”, que regem a vida do crime dentro e fora da prisão. Procede-se à análise dessas regras no 

que concerne à variabilidade de sua aplicação e vigência no espaço socialmente diferenciado da 

prisão. Da mesma forma procura-se pensar o malandro, a figura principal da massa do crime, que 

encarna as qualidades ideais e positivas para os presos, daquele que participa do mundo do crime e 

que cumpre à risca as leis da massa. Considera-se ainda a relação entre o conjunto de regras  da 

massa do crime e as regras de funcionamento da prisão. É nesta conjunção de dois códigos 

normativos que se dá a referência a determinadas funções existentes na prisão como a do juiz de 

xadrez e a do funcionário, cada um representando um sistema de regras do qual é feito guardião. 

 Na prisão, mundo do crime/trabalho aparece como uma oposição de fundamental 

importância. No contexto desta oposição está em jogo a discussão sobre a possibilidade ou não de 

retorno ao “mundo legítimo” . Aparece a figura do nato, aquele que apresenta todos os atributos 

próprios de quem “já fez opção pelo mundo do crime”, ou seja, aquele em cuja trajetória de vida são 

reconhecidos todos os fatores que o identificam definitivamente como delinqüente. Definindo-se 

por oposição ao nato, os presos procuram pensar sua reclusão como passageira atribuindo-a, muitas 

vezes, ao acaso. Nesta tentativa o trabalho adquire importância significativa na medida em que 

aparece ligado à noção de recuperação. 

 A noção de recuperação leva por um lado à lógica do livre arbítrio, da “força de vontade”, 

do “esforço pessoal”. Isto se dá quando o preso se pensa dentro da prisão. Através dessa lógica 

obscurecem-se as situações decorrentes da inserção de classe que determinam estruturalmente suas 

condições de existência na sociedade. 

 Quando, no entanto, os presos pensam a recuperação para fora da prisão, sua percepção lhes 

denuncia instituições tais como a justiça, o governo, a polícia, como mecanismos que desempenham 
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função oposta àquelas a que se propõem. Na verdade, como fica explícito em algumas entrevistas, 

os presos conseguem perceber que, estranhamente, estes mecanismos têm servido para manter o 

círculo no qual o delinqüente  desempenha um papel fundamental. 

 A oposição mundo do crime/trabalho é relacionada também à localização espacial dos 

presos dentro da prisão, onde o conjunto de características de cada pavilhão reflete a um ou outro 

dos termos da oposição. Nesse sentido, o pavilhão 2, cujos presos na sua maioria desempenham 

algumas atividade de trabalho na prisão, aparece como o mais afastado dos valores do mundo do 

crime. O mundo do crime é identificado ao fundão, pavilhões 8 e 9, cujos presos são acusados de 

não estarem interessados na recuperação  e dispostos a prosseguir na vida do crime. Esta concepção 

a respeito dos presos do fundão reproduz na cadeia a suspeição que paira sobre os mais pobres da 

sociedade brasileira e, se liga imediatamente à relação que este trabalho propõe demonstrar entre o 

crime e a pobreza. Para os presos esta lógica implica numa outra relação, aquela que estabelecem 

entre recuperação e sinais de riqueza. Em meio a estes opostos o pavilhão 5 aparece para os presos 

como o “pavilhão do castigo”, ou a “cadeia dentro da cadeia”, uma absolutização da reclusão. 

 O terceiro capítulo, de caráter mais geral e conclusivo, procura fazer a ligação entre a 

concepção dos presos e o modo como a prisão, o crime e a delinqüência são vistos por 

representantes da sociedade brasileira. Pela análise das diversas críticas ao funcionamento da prisão 

evidencia-se, afinal, a adequação do sistema penitenciário à função de reprodução social da 

delinqüência. Pensa-se a condenação à delinqüência como forma de controle e sujeição de grupos 

sociais inteiros por razões que não têm muito a ver com infração das leis. 

 Por fim, a consideração da função mantenedora do crime coloca a questão das implicações 

políticas e econômicas dessa manutenção. Toma-se, pois, a questão pelo seu avesso; em vez de 

pensar mais uma vez nas dificuldades de combater o crime, a proposta é pensarem-se as razões 

pelas quais o crime não pode acabar. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




