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A captura da existência no tempo-espaço prisional

Este capítulo se baseia em pesquisa realizada numa instituição pri
sional, tendo como referencial teóricometodológico a História Oral 
de Vida, caracterizada pela produção de documentos referentes à vida 
das pessoas como acontecimentos históricos, situandose numa linha 
que questiona a historiografia tradicional, ao destacar aspectos consi
derados periféricos e propiciar a manifestação de excluídos e o apareci
mento de vozes silenciadas. Também recorrese a noções da genealogia 
de Michel Foucault, a partir do que se busca mostrar a correlação entre 
discursos e práticas sociais, enfocando a temática do poder. Discutese, 
então, o processo de reformulação da vida do indivíduo preso, enten
dendo tal proces so como uma ação educativa (ou “reeducativa”) que 
se dá pela execução penal. A discussão incide sobre a objetivação e a 
sujeição do indivíduo pela operacionalização de técnicas e táticas do 
aparelho penitenciário na fabricação do preso, tornandoo dócil e útil, 
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ao mesmo tempo em que o vincula a uma identidade determinada por 
mecanismos e relações que o assujeitam.1 

Trabalhar com histórias de vida de presos condenados implica dar 
voz a silenciados, a excluídos que, de fato, são indivíduos fixados a um apa-
relho de produção, ligados a um mecanismo de correção, de reformação, 
de normalização. Os condenados, que geralmente já eram excluídos 
socialmente, são explicitamente excluídos do convívio social para se
rem incluídos no quadro institucional da prisão, em função de virem a ser 
reeducados, normalizados, o que significa uma inclusão pela exclusão. 

Ouvir histórias de vida de detentos é, de certa maneira, efetivar uma 
“insurreição de saberes, contra efeitos de poder centralizadores que estão 
ligados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico, or

1 Optouse por entrevistar presos condenados, pessoas que já foram processadas, 
julgadas e, por meio de sentença condenatória, apenadas com reclusão em regime 
 fechado. Foram realizadas treze entrevistas, cada uma em duas sessões. Na primeira 
sessão, depois de explicitados os propósitos da pesquisa e o procedimento técnico da 
história oral de vida, deixouse que o discurso do depoente fosse o mais livre possível, 
com mínimas intervenções. Já na segunda sessão foram feitas questões mais diretivas a 
partir do depoimento anterior e/ou de outros depoimentos. As entrevistas foram rea
lizadas na Colônia Penal Professor Jacy de Assis, instituição inaugurada em setembro 
de 1998, configurandose como um “estabelecimento de passagem”, no qual os presos 
cumprem penas enquanto aguardam julgamento ou recambiamento para penitenciá
rias, mas também onde presos condenados cumprem sentença. A princípio, por sua 
própria denominação, deveria ser um estabelecimento que oferecesse trabalho a todos 
os detentos e onde só deveriam cumprir pena condenados a até 8 anos de prisão. No 
entanto, isso não ocorre. Apenas um pequeno percentual de presos tem atividades 
laborativas e, devido às próprias condições do sistema penal, boa parte dos reclusos 
condenados tem pena superior a 8 anos. Do início de seu funcionamento até a época de 
realização da pesquisa (entre 2001/2002), foram feitas cerca de 2.350 matrículas, ha
vendo de 70% a 80% de reincidência, segundo estimativa de funcionários. A instituição 
contava com 240 vagas para presos em regime fechado na ala masculina e 24 na femi
nina, sendo que, naquele período, sua capacidade máxima estava esgotada na masculina 
e na feminina havia 19 detentas; contava ainda com 28 vagas para regime semiaberto, 
estando com um excedente de 73 pessoas; 4 celas (individuais) especiais que, na ver
dade, eram destinadas para detentos que apresentavam algum tipo de problema, com 
19 presos à época; e uma cela para triagem com capacidade para 8 vagas, com lotação 
de 17 detentos. Pelas próprias características da instituição, sua população é bastante 
flutuante, apresentando quase diariamente variações em seus dados estatísticos. No 
entanto, essa caracterização pode fornecer um panorama geral de seu funcionamento.
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ganizado no interior de uma sociedade como a nossa” (FoUcaUlt, 1992, 
p. 171), não só dandolhes voz, mas também conferindo autenticidade e 
legitimidade a seus saberes e às suas vivências.

E quando os prisioneiros se colocam, falando, já se tem uma teoria 
da prisão, da penalidade, da justiça. Esta espécie de discurso contra 
o poder, este contradiscurso mantido pelos prisioneiros ou pelos 
chamados delinquentes, isso é o que conta e não uma teoria sobre a 
delinquência (FoUcaUlt, 1997, p. 11).2

As histórias de vida dos presos condenados3 parecem sofrer um corte  
incisivo na trajetória de cada um a partir de seu ingresso na prisão. É 
como se a prisão lhes tirasse o passado, lhes negasse o futuro e os vincu
lasse num tempo presente contínuo, paralisado ali, no cárcere. É como 
se a vida começasse com a prática do crime, com o aprisionamento, pro
cessandose, assim, um apagamento daquilo que não esteja diretamente 
ligado à condição de ter sido condenado e preso pela justiça. Quando 
solicitados a contar as histórias de suas vidas, a construção das narrativas4 
apresenta como marco inicial a prática ou a imputação do crime, resul
tando na prisão, como se a memória mais remota estivesse relacionada 
ao aprisionamento.

“A história da minha vida é isso aí… Estou preso. Fazer o quê? (…) Aqui 
tudo o que você vai fazer é incerto. Você sabe o dia de hoje, o que você está 

2 Y cuando los prisioneros se han puesto hablar, ya tenían una teoría de la prisión, 
de la penalidad, de la justicia. Esta especie de discurso contra el poder, este contra
discurso mantenido por los prisioneros o por los llamados delincuentes, eso es lo que 
cuenta y no una teoría sobre la delincuencia (foUcaUlt, 1997, p. 11). 
3 Para a preservação da identidade dos entrevistados, foram adotados nomes fictícios.
4 Considerando que o interesse da pesquisa detémse no conteúdo das infor mações  e 
não em características linguísticas ou em aspectos de expressões da oralidade. Portanto, 
na transcrição das entrevistas fezse uma edição, ou seja, na conversão das narrativas 
orais à forma escrita, buscouse adequar os depoimentos aos padrões gramaticais, mas 
ao mesmo tempo, visando garantir a preservação do conteúdo dos textos orais, inclu
sive palavras e expressões próprias do espaço prisional, de modo que serão indicados 
seus significados à medida que aparecerem ao longo do texto.
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vivendo, mas você não sabe se vai ver outro dia chegar. Eu caí aqui por roubo 
de veículo, peguei 15 anos inicial fechado. Sou primário, sou não. Era, porque 
agora eu sou preso” (Depoimento de André da Silva).

“Vou começar pela vida no crime. Eu tinha 17 anos quando fui preso por furto, 
furto não, receptação. Não fiquei preso porque era menor, mas então começou 
a perseguição policial em cima de mim, até que eu vim parar aqui, nesse 
lugar” (Depoimento de Pedro da Silva).

“(…) do passado mesmo eu não lembro muito não, lembro mais a partir de 
quando eu fui preso (…)” (Depoimento de Tomé da Silva).

“Estou preso nesta Colônia vai fazer dois anos. Estou condenado a cinco 
anos e quatro meses (…). Eu sempre roubei e agora tenho que pagar. Não 
é fácil! Ainda mais com tantas mortes que tem aqui” (Depoimento de 
João da Silva).

Percebese, assim, o significado de instituição de sequestro, com que 
Foucault denomina toda instituição disciplinar. Sendo a prisão uma insti
tuição em que a “captura” da existência do indivíduo em todos os seus 
aspectos é exacerbada, enquadrandoo num esquema totalizante de 
reformulação de sua existência, chegase ao ponto de ele próprio res
tringir sua vida ao tempo de estar preso. Essa reformulação de vida é 
processada por mecanismos que individualizam o detento, tornandoo 
objeto desses mesmos mecanismos, ao mesmo tempo em que o assujei
tam à normalização carcerária.

Isolamento e solidão: instrumentos de 
individualização e correção

Geralmente, ao ingressar na prisão, o condenado deve passar por uma 
espécie de quarentena, ficando separado não só do mundo exterior, mas 
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também dos outros presos. Para Foucault, tratase do isolamento ,5 cujo 
modelo se baseia no princípio “políticomoral do isolamento individual” 
(FoUcaUlt, 1991, p. 220), em que prevalece uma coação moral sobre o 
detento, isolandoo na sua condição de criminoso preso com todos os 
desdobramentos de sua prática delituosa. A cela é o tipo disciplinar que 
caracteriza esse princípio.

O condenado fica isolado de todo o mundo exterior, de todos os 
estímulos que o levaram a praticar o delito, das cumplicidades que por
ventura o ajudaram ou o influenciaram; enfim, o preso é isolado, o 
máximo possível, de todos os elos que o ligam ao exterior. A pena, além 
de individual, deve ser também individualizante. 

(…) o isolamento dos condenados garante que se possa exercer so
bre eles, com o máximo de intensidade, um poder que não será aba
lado por nenhuma outra influência; a solidão é a condição primeira 
da submissão total (foUcaUlt, 1991, p. 212).

Esse período de isolamento faz com que o detento entre em contato 
quase que unicamente com a solidão, que acaba sendo um instrumento  de 
reformação, realizando “uma espécie de autorregulação da pena” (FoUcaUlt, 
1991, p. 212) e permitindo, de certo modo, espontaneamente, a individua
lização do castigo, pela reflexão a que obriga, fazendo o remorso aflorar, 
levando ao arrependimento e à correção. O isolamento garante o encontro 
do preso a sós com o poder que é exercido sobre ele.

“(…) foi depois de trinta dias que eu vim a ter o sol. Porque isso é lei, dizem 
que o preso primeiro tem que passar por um período de adaptação. Eu passei 
por esse período de trinta dias, como todo mundo passa. No meu primeiro dia 
de sol eu fiquei perdido, perdido porque não conhecia ninguém, ficava pelos 
cantos (…)” (Depoimento de Tiago  da Silva).

5 Foucault, ao desenvolver as noções desse princípio do isolamento, aponta que o centro 
da questão reside no objetivo primeiro da ação carceral: a individualização coercitiva, pela 
ruptura de qualquer relação que não seja controlada pelo poder (foUcaUlt, 1991, p. 214).
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“É difícil você pensar que tem que ficar 30 dias sem comunicação com sua 
família. Não é fácil não (…). Isolamento total. Você não sai da cela para 
nada, a não ser em algum caso de urgência. Então, são 30 dias sem banho de 
sol, sem visita. É terrível” (Depoimento de Barnabé da Silva). 

“(…) se vier direto da rua para cá, se fizer matrícula aqui, então tem que 
ficar trinta dias sem sol, sem visita. A única visita que tem é ali numa sala 
reservada, que é chamada parlatório, às vezes vem o advogado , uma coisa 
assim… mas visita mesmo não tem não, durante os trinta dias não tem nada” 
(Depoimento de Mateus da Silva).

“(…) eu mesmo fiquei uma semana só. Eles veem pelo jeito da pessoa chegar, 
se ela for muito agitada, eles costumam deixar por 30 dias. Mas se o preso for 
uma pessoa calma, tranquila, só de olhar no cara eles já sabem…” (Depoi
mento de João da Silva).

Identificação objetivante do indivíduo preso

A disciplina prisional acaba por fabricar “um indivíduo no qual 
o infrator da lei e o objeto de uma técnica científica se superpõem” 
(FoUcaUlt, 1991, p. 227). Ao invés de homogeneizar, decompõe in
fimamente, organiza as multiplicidades, recortando as singularidades 
naquilo que é necessário e suficiente para o adestramento, para a utili
zação adequada das forças e dos corpos. Em uma palavra: individualiza, 
faz de cada detento um indivíduo, um objeto controlável, identificável, 
numerável. Um objeto individualizado, localizado e permanentemente 
à disposição dos mecanismos e rituais disciplinares, para o que a “dife
rença individual é pertinente” (FoUcaUlt, 1991, p. 171).

“(…) o agente que informa: ‘A sua matrícula é 9999. De hoje em diante, você 
não usa nome, usa a matrícula. Você tem seu nome, mas no dia da conferência 
eu vou perguntar é a sua matrícula, você fala e eu vou conferir o seu nome. Se 
você mentir a matrícula, o seu nome dá errado’. É assim que funciona (…). 
É só pelos agentes mesmo que você é conhecido pelo número (…) então, na 
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hora da conferência, cada um tendo uma matrícula, é mais fácil dele conferir” 
(Depoimento de Barnabé da Silva).

“Aqui às vezes não adianta um nome, o importante é a matrícula. É 8888 a 
minha matrícula. Então, eles chegam lá: ‘8888, vai para o médico’. ‘8888, 
psicólogo’. Para tudo é 8888. Você passa a ser um… 8888, um número…” 
(Depoimento de Maria da Silva).

“É quando você se vê mesmo dentro de uma prisão, quando você é mais um… 
você passa a ser mais um, você não tem nome. Você passa a ter um número. 
Uma matrícula. Então, seu nome você já esquece ali, você já é mais um núme-
ro só. Quando o agente penitenciário chega, ele não chama você pelo nome 
não, ele chama pela matrícula. Então, começa por aí, você passa a ser mais 
um, independente de você ser, dever ou não dever, a sociedade se refere a você 
como um criminoso” (Depoimento de Tiago da Silva).

“(…) eles chamam pela matrícula: 7777. É, aí a gente fica com aquilo, eu 
custei a me acostumar com isso: 7777, mas será que sou eu? Aí eu corria lá e 
olhava o papel: sou eu mesmo, sou eu. É assim, todos nós viemos com a matrí-
cula” (Depoimento de Mateus da Silva).

O exame: documentários que individualizam o 
detento

Os processos técnicos da vigilância combinados com os da normali
zação resultam no exame, que é o instrumento disciplinar que possi bi lita 
qualificação, classificação e reformação. A disciplina prisional instala 
uma visibilidade incessante sobre o detento, de modo que há sempre a 
possibilidade  de ser visto, observado; e é isso que o mantém sujeito. O 
exame é a técnica disciplinar através da qual são captadas as informações, 
os saberes que objetivam o preso no mecanismo do poder penitenciário.

A vigilância, contínua e atenta, extrai dos presos uma grande quan
tidade de informações, mas é o exame que os situa numa trama de 
anotações, de apontamentos, cujo resultado é a produção de arquivos, 
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registros e indicações numa “acumulação documentária. No coração 
dos processos da disciplina, ele (o exame) manifesta a sujeição dos 
que são percebidos como objetos e a objetivação dos que se sujeitam” 
(FoUcaUlt, 1991, p. 165).

Pelo exame, a disciplina da prisão constitui o detento como objeto, 
documento que pode ser descrito e analisado para a manutenção de sua 
singularidade, de suas capacidades próprias, de suas propensões, sob o 
domínio de um saber constante.

(…) o exame está no centro dos processos que constituem o indiví
duo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É 
ele que, combinando vigilância hierárquica e sanção normalizadora, 
realiza as grandes funções disciplinares (…) (FoUcaUlt, 1991, p. 171).

O exame faz com que cada indivíduo preso seja transformado em 
um caso, podendo ser descrito, classificado, normalizado, comparado, ex
cluído, mensurado, num constante processo de objetivação e sujeição, 
tendo sua própria individualidade como um caso documentado.

No procedimento concreto do exame, todo um sistema de regis
tro e documentação é ativado, resultando numa série de transcrições 
individuais e de relatos biográficos a partir da observação da conduta 
dos presos, de seu comportamento, de sua adequação às normas, de 
seus progressos e recaídas. Tais documentos – atestados carcerários, 
laudos, pareceres – servem de base para a análise da concessão de be
nefícios, de progressão de regime, de transferências e até mesmo da 
libertação. Configurase a função política da escrita na engrenagem dis
ciplinar da prisão, possibilitando a constituição do preso con denado 
como objeto descritível, passível de análise, sob o controle de um co
nhecimento contínuo, o que, concretamente, funciona como processo 
de objetivação e de sujeição.

“O atestado fala se a gente é trabalhador, ou se é preguiçoso… se tem bom 
comportamento, se tem qualquer tipo de falha. Eles marcam mesmo, eles 
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 canetam6 mesmo, eles escrevem, eles escrevem a gente, notificam. Eles metem 
a caneta mesmo, sem dó. Fazem o exame psico lógico, que é chamado de laudo, 
laudo carcerário. Então esse laudo carcerário é o exame psicológico, que é 
para ver se a gente está nos conformes, se está com a cabeça boa, se tem algum 
problema mental” (Depoimento de Mateus da Silva).

“O atestado carcerário reúne o que os guardas observam. E esse atestado carcerá-
rio vai fazer parte do meu processo. Se amanhã ou depois o advogado chegar e 
falar: ‘Dr., está aqui o pedido, ajuda o fulano’. O juiz vai abrir, folhear o meu 
processo: ‘É, bom comportamento, vamos ver o que eu posso fazer por ele’.  Agora, 
se ele folhear e falar: ‘Mas o atestado carcerário dele é péssimo! Não leva a mal 
não, mas eu não vou ser favorável, porque eu acho que ele não está apto a vol-
tar para a sociedade’. Então, isso conta muito. O advogado da gente é a gente 
mesmo, é o nosso comportamento. É o que julga na cadeia” (Depoimento  de 
Barnabé da Silva). 

“Quando você vai sair, é feito o seu CTC, Comissão Técnica Carcerária, para 
saber se você está bom mesmo para sair para a rua. Se for um cara que apron-
tou, já fica 15, 20 dias a mais. Eles veem o quanto de bagunça você fez para 
te deixar mais tempo aí (…). Eles chamam os agentes que têm mais contato 
com a gente dentro da cadeia, junto com os diretores do presídio, advogados, 
assistente social e fazem o CTC. Se você tiver um mau comportamento, acabou. 
Tudo vai para o CTC. Faltas, tudo” (Depoimento de João da Silva).

“O laudo que a gente faz, começa a ver desde a sua juventude até quando você 
vem parar aqui na cadeia, então aqui eles têm tudo da gente, do seu começo de 
vida até agora, onde você está, no mundo da criminalidade. Estou aqui presa hoje, 
mas, no meu laudo, eles passam a saber tudo da minha vida. Isso aí é um estudo 
psicológico, com as psicólogas. Então, por mais que você não fale a verdade, elas 
sabem que você está mentindo, com o laudo eles passam a saber a sua convivência, 
às vezes até onde chegou sem fazer nenhum crime, eu acho que eles descobrem 
até porque você chegou a fazer um crime”  (Depoimento de Maria da Silva).

6 Canetar: ato de registrar os comportamentos julgados inadequados pelos agentes 
carcerários.
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O panoptismo na prisão 

Com clara inspiração no projeto do Panopticon,7 a edificação do prédio 
em que funciona a instituição permite vigiar e controlar os detentos, 
 objetivandoos progressivamente e quadriculando, de forma cada vez 
mais detalhada, seu comportamento. O prédio é edificado de maneira 
que o controle interior é articulado através de aberturas, compartimentos, 
passagens, transparências, intervalos regulares, separações estanques, 
que garantem a visibilidade dos presos que nele se encontram.

A arquitetura funciona como uma máquina de observar que age sobre 
os presos, oferecendo domínio sobre sua conduta, permitindo conhe
cêlos e formar sobre eles uma farta documentação que serve de base 
para a administração de suas penas e aplicação de mecanismos que os 
modifiquem. A ótica do poder prisional tudo vê e tudo controla. O po
der disciplinar na prisão, por esse mecanismo, age em toda parte, como 
um microscópio do comportamento, controlando permanentemente, pois 
não deixa nenhum momento sem observação, nenhum espaço sem visi
bilidade (inclusive sobre os que se encarregam de controlar), tornando
se um sistema que liga sua funcionalidade a processos de utilização dos 
presos, sujeitandoos através de técnicas determinadas.

“(…) todo dia tem um guarda diferente te vendo. Então, aqueles guardas que 
têm mais contato com você sabem o que você é. Ele te vê 24 horas por dia, hoje 
ele te vê o dia inteiro, amanhã, ele te vê a noite toda, porque eles trabalham 
por turnos. Então, ele sabe o seu comportamento, de dia e de noite, ele não 
está lá dentro da cela com você, mas ele está te vendo. Se você está xingando, 
se você está gritando, se você está rezando, se você está ameaçando, se você 
está brigando. Ele está ali, ele é uma espécie de vigia seu. Ele sabe tudo o que 
acontece na sua vida (…)” (Depoimento de Barnabé da Silva).

7 Projeto arquitetônico de Jeremy Bentham que permite um tipo de poder que se 
exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em forma 
de controle, de punição e recompensa e em forma de correção, isto é, de formação e 
transformação dos indivíduos em função de normas. Este tríplice aspecto do panop
tismo – vigilância, controle e correção – parece ser uma dimensão fundamental e 
característica do poder prisional (FoUcaUlt, 1999, p. 103).
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“Tudo o que você faz aqui alguém vê. Tem sempre alguém vendo” (Depoimen
to de Tomé da Silva).

“Você ficar num lugar desse aqui, é a mesma coisa que trabalhar numa novela. 
São trezentos e tantos presos, todo mundo vendo o que o outro está fazendo… 
Porque é como se você estivesse sendo filmado, não por uma câmara, mas por 
olhos, o dia inteiro… E chega a noite também, porque os pavilhões são de 
frente um para o outro. Quem dá problema, quem tem bom comportamento, 
quem não tem. Tudo os agentes veem. Com o serviço deles, eles convivem conos-
co o dia inteiro” (Depoimento de André da Silva).

“Aqui, qualquer coisa pode se virar contra a gente… pode ser que a gente não 
esteja fazendo nada, mas sempre tem alguém registrando, eles ficam sempre 
olhando o comportamento da pessoa, como a pessoa age. Qualquer coisa que 
acontece, algum problema que diga respeito à direção, eles ficam olhando, se 
é algum problema que diga respeito ao que acontece lá dentro, eles também 
estão olhando, não há nada que aconteça aqui que alguém não fique sabendo. 
Tudo que acontece aqui o pessoal fica sabendo, sempre. Tudo o que se passa 
aqui dentro, alguém fica sabendo. Por mais que você queira fazer escondido, 
não tem como, todos ficam sabendo” (Depoimento de Madalena da Silva).

Controle e vigilância

Como uma máquina panóptica, a prisão, de forma cuidadosa, fabrica 
o indi víduo, esquematizando taticamente as forças e os corpos num jogo 
de poderes e informações. Processase concretamente um treinamento 
minucioso nas trocas que se efetivam, através das quais há, ao mesmo 
tempo, acumulação e apropriação de saberes, cujo suporte se encontra na 
circulação da comunicação.

O poder na prisão não se aloja em um ponto específico, está em 
todos e em toda parte. Cada um, segundo o espaço que ocupa, é ob
servado por todos ou por alguns. A observação intermitente gera a for
mação de saberes que sustentam poderes, de maneira que se configura 
um circuito do qual todos fazem parte. Tratase de “uma máquina que 
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circunscreve todo mundo, tanto aqueles que exercem o poder quanto 
aqueles sobre os quais o poder se exerce” (FoUcaUlt, 1992, p. 219).

Essa formação incessante de saber e essa produção ininterrupta de 
poder possibilitam o controle dos corpos, dos gestos, das condutas, das 
formas de agir, de maneira que esses mesmos saberes e poderes se sus
tentam por seus próprios efeitos, numa constante renovação.

Instaurase, pois, a partir dessa relação, um mecanismo que pro
duz resultados homogêneos de poder: a sujeição dos presos. Eles, que 
se encontram nesse esquema de espionagem, sabendo dessa vigilância, 
retomam por sua própria conduta as limitações do poder, fazendoas 
funcionar sobre si mesmos. Eles se inscrevem numa situação de poder 
que lhes dá “a consciência inquieta de ser observado” (FoUcaUlt, 1991, 
p. 178), sem haver necessidade de utilização de força para obrigálos ao 
bom comportamento.

(…) o olhar vai exigir muito pouca despesa. Sem necessitar de armas, 
violências físicas, coações materiais. Apenas um olhar. Um olhar que 
vigia e que cada um, sentindoo pesar sobre si, acabará por interiori
zar, a ponto de observar a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá 
esta vigilância sobre e contra si mesmo (FoUcaUlt, 1992, p. 218).

Evidenciase o efeito do esquema do Panopticon na prisão: o indiví
duo preso fica num constante estado consciente de visibilidade, o que asse
gura a permanência dos efeitos da vigilância, fazendo o poder funcionar 
automaticamente, garantindo as relações disciplinares. 

“(…) eu acho que eles são instruídos para estarem sempre olhando quem é a 
pessoa que merece e a que não merece. Creio que eles conversam entre si, que 
o diretor deve falar: ‘Olha, você está naquele local, você está vendo aquela 
cela… Então, você presta atenção para mim no fulano, no cicrano e no bel-
trano, porque eles já estão com a cadeia praticamente vencida, no tempo de 
ganhar um benefício. E eu quero saber primeiro o comportamento deles, como 
estão lá dentro’. E, do mesmo jeito, com os que tão prejudicando… Eles che-
gam e falam: ‘Mas aquele cara está fazendo muita bagunça!’” (Depoimento 
de Barnabé da Silva).
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“Os agentes observam bem. Tem um agente para cada gaiola.8 Toda hora passa 
um agente. Então, eles vão observando o que está acontecendo na cela. O 
agente passa numa cela, vê que os caras estão fumando droga, vai lá, faz o que 
ele tem de fazer, volta. Eu não sei bem como é o sistema deles… Mas eu acho 
que todo dia é feito um relatório. Eles fazem um relatório do que aconteceu 
no dia. O que os guardas viram naquele dia. Eu acho, eu não sei se é assim…” 
(Depoimento de Pedro da Silva).

“Eu sigo o que é certo aqui dentro, do que é errado eu corro. Eu corro porque eu 
sei que sempre tem alguém olhando. E sempre aqui dentro as paredes têm ouvi-
do. Não adianta, sempre tem alguém que vê ou ouve, nada passa despercebido. 
Então, você tem que ficar muito esperto aqui para conviver, porque às vezes 
você acha que está fazendo uma coisa sigilosa, acha que não tem como alguém 
ficar sabendo , mas tem! Logo, acaba escapando… Às vezes demora, mas quan-
do estoura! Estoura e alguém já está morrendo e você nem sabe porque. Então , 
você tem que ser muito certa com as coisas aqui dentro, porque aqui é o bicho 
pegando. Aqui, você tem que ser surdo, mudo e cego. Se você for, se você passar 
a ser essas três coisas: mudo, surdo e cego, você vence a sua cadeia, mas se você 
conversar, ouvir ou ver demais” (Depoimento de Maria da Silva).

“Eles estão sempre olhando, sempre observando, olham até de binóculo… Avis-
tam o sujeito de longe, está longe e eles avistam de perto. É assim: eles sempre 
vigiam bem e eu não tenho nada contra isso, é trabalho deles. Qualquer irre-
gularidade, eles já comunicam: ‘Eu vi o fulano fazendo isso!’. Por exemplo, 
eu fumo cigarro, gosto de cigarro de fumo. E eu soube aí, que várias vezes eles 
me filmaram ‘enrolando um baseado’, sendo que eu não uso drogas, nunca 
usei” (Depoimento de Mateus da Silva).

8 Grade da cela ou do corredor.
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O “convívio” e as regras institucionais no 
funcionamento da prisão

A prisão funciona, em relação à convivência entre os presos e entre es
tes e a administração, segundo um arcabouço de regras que compreen dem 
horários, distribuição do tempo, atividades regulares e, sobretudo, respei
to e obediência. A prática prisional é esquematizada de acordo com o esta
belecimento das interdições e obrigações, cuja prescrição é assimilada por 
cada preso a partir de sua entrada na cadeia.

Os detentos identificam dois tipos de regras: as regras deles próprios, 
aquelas designadas regras da malandragem ou do convívio,9 e as regras 
da administração ou direção da instituição. Mas consideram as regras do 
convívio prevalentes, como as que, de fato, têm validade e legitimidade e, 
portanto, são cumpridas, mesmo em detrimento das regras da direção.10

As “regras da malandragem”

As regras que definem o modo de organização entre os presos, aque
las que prescrevem seu comportamento, sua conduta para a convivên
cia nas celas e entre as celas, são chamadas por eles de “regras da malan
dragem” e consideradas como formulações deles próprios.

Tratase de regras que já se encontram instauradas quando cada um 
ingressa na prisão, sendo apenas renovadas, revigoradas e, sobretudo, rea
firmadas por cada preso que chega à medida que ele as incorpora e as faz 
valer para si e para os outros, inclusive e, principalmente, para aqueles 
que chegam depois.

9 Tanto o termo “malandragem” como “convívio”, no vocabulário prisional, signifi
cam o conjunto de presos da instituição, é a população carcerária.
10 Essa oposição entre as regras da malandragem e as da administração, segundo a 
percepção dos presos, será discutida posteriormente.
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“Você chega, é novato, então vai abraçar sua função, ou seja, vai tomar conta 
do salão:11 lavar banheiro, tomar conta da faxina. E tem também o que toma 
conta da cozinha, aquele que pega a comida. Os mais velhos de cadeia tra-
balham no artesanato, porque aí já não pegam mais função de cela. Quando 
chega outro novato, você passa a função e assim por diante. O mais velho ou 
outro que já esteja na cela há muito tempo é que passa para quem está che-
gando como será sua função. E, aqui, o que você falou tem que ser feito, tem 
que ser feito todos os dias no horário certo, se não for feito, já é motivo para 
ser cobrado” (Depoimento de André da Silva).

“Geralmente quando você chega, todo mundo se reúne e sempre tem um que é 
eleito representante, para repassar as regras. Não que ele tenha poder. Nunca 
ninguém tem poder. A maioria manda. Então, ele fala: ‘Você chegou, aqui 
é assim…’ passa as regras, fala o que tem de ser feito” (Depoimento de 
Barnabé da Silva).

“Quando eu cheguei a representante falou: ‘Olha, aqui a gente está numa ca
deia. Você ouve mais do que você fala. O que acontece dentro do 
xis12 você não pode passar para fora. Tudo deve ser resolvido dentro 
do xis’” (Depoimento de Madalena da Silva).

“Existem os mais velhos de cela que passam as regras. Eles dizem o que não pode 
ser feito: não pode dormir durante o dia, regras para horário de dormir, regras 
para o horário da televisão ficar ligada, para ouvir som. Aí dentro tudo tem 
regra” (Depoimento de Barnabé da Silva).

“São as regras, infelizmente tem essas regras, mas elas estão aí não é para coibir 
não, é pra melhorar o convívio, a convivência aí dentro, é por isso que existem as 
regras. Você, por exemplo, jamais pode usar o boi13 enquanto alguém estiver se 
alimentando, se você for escovar os dentes e tiver alguém se alimentando, você não 
pode escovar. Então, são regras, são muitas coisas que você não aprende em um 

11 Cela; espaço dividido pelos presos.
12 Cela; espaço dividido pelos presos.
13 Banheiro; instalações sanitárias.
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dia, você não aprende em uma semana ou um mês e às vezes nem em um ano…” 
(Depoimento de Tiago da Silva).

“Só que é definido, tem a regra da direção e os presos têm outras totalmente di-
ferentes. Na visita, vamos supor, se você der pelo menos um tapa na mulher, quando 
a visita acabar você já arrumou problema. Todo mundo vê, ninguém fala nada, 
mas quando a visita for embora vai ser cobrado. É igual conversar aí dentro, se 
você falar no nome de alguém ou tentar acender14 alguém, você vai ter que pro-
var, se você não provar quem vai sair com o nome errado é você. Então, tem que 
fazer por onde, ter amizade. Um bom convívio aí com todo mundo é a melhor 
forma” (Depoimento de André da Silva).

Quando ocorre alguma mancada, termo que designa desobediência 
ou inobservância às regras da malandragem, às regras do crime,15 são 
aplicadas repreensões, denominadas pelos detentos de cobranças. Para 
cada mancada corresponde uma cobrança que, dependendo das variá
veis e de seus desdobramentos, pode ser considerada leve, grave ou 
gravíssima , também chamada de hedionda.

“Se eu der uma mancada, a cadeia inteira vai me cobrar, todo mundo” (De
poimento de Pedro da Silva).

“(…) a mancada gravíssima é a cadeia inteira que cobra, o pavilhão inteiro . 
Se houver uma mancada grave e o mais velho falar para o representante e ele 
der a ideia ali, aquela mancada vai ser cobrada pelos presos todos, batendo 
no mancoso16” (Depoimento de Mateus da Silva).

“Uma mancada gravíssima que é tida pela malandragem é roubar do irmão. Por 
exemplo, eu deixo um dinheiro em cima da jega,17 se eu pegar você roubando 

14 Denunciar; delatar; acusar.
15 O termo crime não se refere ao delito estritamente, mas ao contexto e às relações 
nas quais se envolvem infratores; é o próprio ambiente carcerário.
16 Aquele que falha em relação às regras; aquele que desvia da conduta estabelecida.
17 Cama.
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ou descobrir, então, é partir para cima e é caso até de pedir para você se mudar 
da cela” (…) (Depoimento de Barnabé  da Silva).

“(…) um cara que troca tiro com a polícia, aqui dentro, é respeitado. Ele é bem 
vindo! Mas, mesmo assim, não foge das regras. Se tiver uma mancada, vai ser co-
brado, do mesmo jeito” (Depoimento de Pedro da Silva).

“Se você comete uma mancada e acontece de ir embora, se você voltar, a cadeia 
está do jeito que você deixou. Se você deixou pelo lado honesto, você está limpo aí 
dentro, mas se você saiu com mancada você está sujo. Você pode ficar dois anos fora, 
por exemplo, e depois vir preso novamente. Quando você voltar a mesma mancada 
está aí dentro. Vai trocando, mas uns vão passando para os outros, aí você não 
deixa de ter problema. Se você não sair da vida do crime você vai pagar. É 
voltar e ser cobrado” (Depoimento de Pedro da Silva).

As regras da instituição

Embora, para presos, seja praticamente nula a prescrição norma tiva 
estabelecida pela administração da instituição, restringindose quase  
que exclusivamente ao aspecto funcional burocrático e à organização 
dos horários das atividades institucionais, tratase de uma instituição de 
norma lização que apresenta suas prescrições, seus regulamentos, suas 
normas, de modo que os comportamentos considerados fora dessas nor
mas encontram seu contraponto nos castigos disciplinares.

Os comportamentos julgados inadequados, as condutas que fogem 
às normas estabelecidas constituem as faltas disciplinares que, de fato, 
são também “mancadas” frente àquelas prescrições consideradas regras 
da direção do presídio.

“Eles foram dar um bate-cela18 e acharam uma quantia de droga, um brown19 
na minha jega (…). Aí, me levaram para a supervisão, o diretor mandou  me 

18 Revista geral nas celas por policiais ou agentes penitenciários.
19 Cigarro de maconha.
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chamar. Cheguei, lá estava a maconha. Eu assumi: ‘Não, essa daí é minha 
mesmo’. Então, ele falou: ‘Você vai assinar um beó.’20 Eu assinei e tive 
que ficar trinta dias de castigo. Eu tirei meu castigo de boa. Eles não me 
liberaram nem um dia antes, foram os trinta dias. Eu fiquei até doente, por 
ficar de castigo. Mas foram normas deles e como eu quero sair de boa, assinei 
o beó, mas isso vai me prejudicar até quando eu for sair. O primeiro saídão21 
que eu queria o promotor não me deu por causa desse beó” (Depoimento 
de Maria da Silva).

“Eles cortaram a visita para mim. Cortaram porque dizem que só acei tam visita 
de parente e eu não tenho parente aqui. Eu quero ter direito  como os outros têm, 
direito à visita de três pessoas. E eu não tenho de nenhuma, estou sem visita e os 
outros presos têm direito a três” (Depoimento de Matias da Silva).

“Se fizer qualquer coisa com agente, com qualquer um deles que seja do depar-
tamento da direção, pode vir a te dar problemas aqui dentro. Você pode pegar 
um castigo: ficar sem sol, sem visita, sem íntimo,22 ou um bonde,23 porque se 
eles não ficarem satisfeitos com você aqui, eles vão te mandar para algum 
outro lugar. E se você chegar noutro lugar e a direção não for com seu jeito, 
de lá eles te mandam para outro lugar ainda. Eles podem transferir você. É 
por isso que tem que fazer por onde não ter problema, você já está no convívio 
aqui dentro. E isso também vai constar na hora que for para sair ou fazer 
um pedido para a justiça. Eles vão olhar o atestado de carceragem. Qualquer 
coisa que você fizer, eles vão colocar no seu atestado de carceragem, que é a 
sua conduta aqui dentro” (Depoimento de André da Silva).

20 Termo oriundo de Boletim de Ocorrência (B.O.), que tanto significa o Boletim 
de Ocorrência propriamente dito, como também qualquer falta; falha em relação às 
regras da instituição ou da “malandragem”; desvio da conduta esperada.
21 Indulto.
22 Visitas íntimas de esposas(os) ou namoradas(os) fixas(os), previamente agendadas 
pelo pessoal da administração.
23 Transferência para outra instituição prisional.
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“Se um na cela ficar zicando,24 ficar batendo grade, ficar xingando os agentes, 
agredindo-os com más palavras, jogar tranqueira, qualquer coisa de dentro 
da cela nos agentes, aí eles vão falar, isso é mau comportamento. Isso é man-
cada para ser cobrada pela direção. Isso dá até dó! Dão canetada25 no cara, 
ele é chamado aqui na frente, leva uma boa canetada do major ou do diretor, 
ou seja de quem for que estiver aí, do juiz, do supervisor. Aí, deixa ele lá 
tantos dias de castigo” (Depoimento de Mateus da Silva).

Normalização dos detentos

Na prisão funcionam procedimentos punitivos que se relacionam a 
pequenas atitudes, comportamentos menores que concernem a formas 
de agir, de modo que são aplicadas micropenalidades a tais inadequações, 
aos desvios que se definem em função das regras estabelecidas. Assim, 
o castigo tem o papel de buscar efetuar uma redução nos desvios que o 
detento apresenta. A ação do castigo deve ser corretiva, na medida em 
que visa redirecionar as condutas desviantes rumo àquilo que é definido 
pela regra. 

Compreendese que o poder da norma funcione facilmente dentro 
de um sistema de igualdade formal, pois dentro de uma homoge
neidade que é a regra, ele introduz, como um imperativo útil e 
resul tado de uma medida, toda a gradação das diferenças individuais 
( FoUcaUlt, 1991, p. 164).

Nas relações prisionais o poder da norma se afirma na medida em que 
o “normal” é estabelecido como princípio de coerção, como padrão a 
ser alcançado. A normalização não uniformiza as condutas individuais 
dos detentos, mas faz com que o comportamento de todos eles seja 
parecido, na referência ao padrão de normalidade estabelecido.

24 Zicar: importunar; molestar; causar incômodo; perturbar.
25 Registro de comportamentos fora das normas. 
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“Às vezes acontece de algum preso xingar os agentes, então eles escrevem o de-
tento. Se o agente escrever o detento, há possibilidade dele não ter sol por 30 
dias… mas eu acho que eles deixam para castigar quando tiver precisando 
mesmo, acho que no ponto de ir embora, ficar mais uns 10, 15 dias, atrasar 
os papéis, algo assim. Eu não sei se é assim mesmo que funciona, porque não 
sei como é a administração, mas eu imagino que seja isso” (Depoimento de 
Pedro da Silva). 

“Vamos supor, se você discute com algum agente, se fica batendo grade à toa, 
xingando-os. Então, castigam, deixam você tomar castigo e o atestado de 
carceragem fica ruim…” (Depoimento de Tomé da Silva).

“Tem que fazer por onde não ter problema, você já sabe o convívio aqui dentro. 
Isso também vai constar na hora que for para sair daqui, ou fazer um pedido 
para a justiça. Aí eles vão olhar nosso atestado de carceragem. Qualquer coisa 
que você fizer com um agente ou com qualquer um da direção eles vão colocar 
no seu atestado de carceragem, que é a sua conduta aqui dentro, o seu atestado 
de carceragem vai depender do seu comportamento com eles aqui. Se você tiver 
um bom convívio com eles, você vai ser bem tratado pela direção” (Depoi
mento de André da Silva).

O “bate-cela”

Para cumprir seu propósito de transformar, de modificar os detentos, 
o poder disciplinar prisional efetiva ações que se realizam através de táticas, 
astúcias e detalhes constituintes do emaranhado de procedimentos que 
tanto objetivam o preso como o mantêm sujeito. Um dos mais explícitos 
desses procedimentos é a operação, realizada por policiais militares ou por 
agentes penitenciários, na qual todas as celas passam, periodicamente, e 
sem informação prévia, por uma rigorosa vistoria, uma espécie de diligên
cia que controla a utilização e a permanência de objetos e produtos nas di
ferentes celas. Tal procedimento é denominado pelos presos de batecela.
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“Dão uma geral, toda semana, mas os presos acham melhor quando os agentes 
dão a geral, porque eles não reviram tanto. Já os policiais não, quando eles 
vêm fazer bate-cela aqui eles, por exemplo, até bolacha minha eles já jogaram 
dentro do boi. Jogam coisas dentro do boi, pisam nos lençóis da gente, nas co-
bertas, nos travesseiros, eles pisam com aqueles coturnos. Reviram tudo! Tudo 
fica de pernas para o ar, deixam a gente nervoso demais! Papel higiênico pelo 
chão, cigarro eles pisam por cima, não estão nem aí, não respeitam ninguém 
não. Eles acham que nós somos incapazes de ter alguma coisa. Tem vezes que 
até jogam a televisão no chão para ver se quebra, estraga. Eles dão chutes na 
gente, tudo isso eles fazem. A gente está sentado, eles revistam: ‘É mão na 
cabeça!’. Eles chegam gritando, fazem isso com a gente. Eles tiram a gente 
para fora primeiro, levam só uma pessoa para olhar e quando a gente entra 
dentro da cela não tem nem como passar. Cada um tem que procurar as suas 
coisas. Às vezes as coisas estão todas arrumadinhas, tudo lavadinho, eles vêm 
para o bate-cela e temos que lavar toda a roupa novamente, porque eles pisam 
em tudo, eles vão tirando e jogando pelo chão. Então, fica aquele monte, para 
a gente procurar o que é nosso ali, naquele meio” (Depoimento de Mateus 
da Silva).

“Se a convivência fosse o preso e o agente, a convivência do preso no dia a 
dia melhoraria, porque aqui quando vem polícia, você pode ver, quando tem 
geral aqui, os caras ficam indignados, eles quebram tudo, pisam na comida, 
procurando droga, armas. Eu te garanto que os presos obedecem mais aos 
agentes do que à polícia. A polícia vem aqui tirar escama26 de preso que eles 
mesmos puseram. Perguntam: ‘Não foi embora ainda não?’. Fazem amea-
ça, aí os presos ficam indignados, os presos ficam loucos da cabeça. Apesar 
de que eu não discordo, a polícia pode entrar, me abordar, pode fazer o que 
quiser, dentro da lei, não aproveitando o fato dele estar dentro de uma farda” 
(Depoimento de Pedro da Silva).

“Polícia entrar dentro da cela, não falo aqui, mas na outra cadeia, entrar  
dentro da cela, revirar todas as suas coisas, jogar suas roupas no chão, roupa 
limpinha. Jogar pó de café em cima, jogar café. Jogar açúcar nas suas coisas, 

26 Embaraço; complicação; trama de algo errado contra outrem.
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molhar seu colchão. Eles faziam tudo isso. Quando  saía para o banho de sol, 
eles davam tapa em você, batiam com casse tete, davam chute. Isso é humilha-
ção que a gente passa. Estou pagando uma coisa que eu fiz, mas por eu estar 
preso aqui eu já estou pagando, porque eu estou isolado da sociedade. Mas, 
eles não têm direito de bater sem você fazer nada não. Então… isso é humi-
lhação, chegar dentro da cela, de madrugada: ‘Geral! Geral! Todo mundo  
para fora. Mão na cabeça. Vamos! Vamos! Todo mundo para o pátio. 
Todo mundo pelado’. Punham todo mundo pelado no pátio, o preso fica 
completamente indefeso. Desciam o cacete e ficavam rindo na nossa cara. Sem 
dever nada, eles me ‘quebraram no cacete’. Então é onde eu me revolto, por 
isso” (Depoimento de Simão da Silva).

As recompensas

Da mesma forma que as faltas disciplinares são retribuídas com cas
tigos, os comportamentos considerados bons, aqueles que se encaixam 
nas regras estabelecidas pela administração penitenciária, têm a sua re
compensa, chamada benefício. O detento que apresenta boa conduta é 
beneficiado num sistema de recompensatório que o classifica, de acor
do com sua conduta, tendo como referência a norma.

“Quando você tem uma boa conduta, é considerada, mais considerada ainda. 
Com certeza! Mais um benefício na medida do possível. Como eu os ajudei 
em certas coisas, contei sobre uma fuga que estava sendo planejada, então 
eles me deram um benefício. Com certeza, se eu sou uma pessoa que não bate 
grade, não xinga agente, que nunca dá problema na cadeia, isso são coisas que 
a administração vê. Porque eles veem o comportamento da pessoa. Os agentes 
conhecem a gente. Eles sabem quem os xinga, quem xinga a direção, quem 
faz bagunça. Eles sabem tudo. Tudo. De certo modo, o que interessa a eles, eles 
ficam sabendo” (Depoimento de Pedro da Silva).

“Eu sou um cara que nunca dei trabalho, nunca bati na grade, nunca fiz nada. 
Então, tive meu benefício rapidinho para ir trabalhar na horta, fiquei só 9 
meses lá dentro trancado… Já tenho o benefício de poder ir para a minha 
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casa, que é o saídão. Já vou à tarde para a minha casa e ficar por 7 dias, depois 
tenho de voltar de novo… Você acaba voltando, sem fugir, porque sabe que vai 
ter benefícios. Com a justiça você sabe que um dia você vai pagar, de um jeito 
ou de outro. Então, não adianta fugir” (Depoimento de João da Silva).

“A pessoa quando é considerada, quando é uma pessoa que tem uma boa vi-
vência, às vezes, ela tem um benefício a mais, tem uma oportunidade  a mais… 
Às vezes você tem mais chances de ir ao tele fone, você tem mais chance para 
tudo. Eles veem que a pessoa não quer bagunçar, não quer fugir, quer tirar sua 
cadeia27 de boa,28 então eles dão uma oportunidade maior para essa pessoa” 
(Depoimento de Maria da Silva).

Modulação da pena: cadeados que se abrem e se 
fecham

O mecanismo disciplinar prisional é composto de instrumentos que, 
através da execução da sentença, a qual se encarrega de efetivamente rea
lizar, modulam a pena, fazendoa variar de acordo com sua finalidade prin
cipal, que é regenerar, visando, sobretudo, à eficácia da detenção.

É a prisão que acaba quantificando a duração do castigo legal, esta
belecendo uma gradação das penas, cujos parâmetros são medidos pelas 
circunstâncias e pelo grau de recuperação do condenado, de maneira 
que o tempo que se estipula na sentença varia de acordo com tais cir
cunstâncias e recuperação. A duração da pena não é medida meramente 
pela infração e seu correspondente tempo de castigo, mas se ajusta, 
sobre tudo, à transformação útil do detento no decurso da própria exe
cução penal. O que prevalece é o tempo com a prefixação da meta de 
correção e não como simples cronologia.

O rigor da punição prisional não se fixa em relação à gravidade ju
rídicopenal do delito praticado pelo condenado, do mesmo modo que 
não tem um termo definitivo. É o próprio processo do encarceramento 

27 Cumprir a pena.
28 Tranquilamente, sem confusão ou aborrecimento.
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que estabelece, a partir de seus próprios efeitos, a modulação da punição, 
com base naquilo que o detento apresenta de recaídas em agravações 
temporárias ou de melhora em sucessivas modificações, nas etapas de 
sua correção.

O que equivale a dizer que, se a pena deve ser individualizada, não 
é a partir do indivíduoinfrator, sujeito jurídico de seu ato, autor 
responsável do delito, mas a partir do indivíduo punido, objeto de 
uma matéria controlada de transformação, o indivíduo em detenção  
 inserido no aparelho carcerário, modificado por este ou a ele 
reagindo  (FoUcaUlt, 1991, p. 218).

Foucault destaca que todos os atos que retificam a pena não mais per
tencem às instâncias judiciárias, propriamente ditas, uma vez que se trata 
de medidas que intervêm após o julgamento e recaem sobre ações que 
não constituem infrações legais. No cumprimento da pena a existência 
dos condenados é posta “sob a observação de uma espécie de microtri
bunal, de pequeno tribunal permanente, constituído pelos guardiões e 
pelo diretor da prisão, que de manhã à noite vai punilos segundo seu 
comportamento” (FoUcaUlt, 1991, p. 218).

Assim, a gestão e o controle da pena não pertencem aos detento
res do poder penal e nem aos próprios condenados, uma vez que sua 
modulação interna não depende do veredicto que determina a culpa 
(sentença) e muito menos da criação de regras dos próprios presos ou 
de sua autoavaliação, mas de um julgamento que diagnostica, caracteri
za, constata e classifica, individualizando e fazendo variar a aplicação da 
pena, julgamento que, de fato, é emitido pelo pessoal que gera a detenção.

“Porque ou você anda para trás ou para frente. Se eles veem que você está 
andando para trás, eles vão continuar pondo chave no cadeado. Cada vez 
que você andar para trás, eles vão pôr mais cadeado, mas se você vier devagar, 
com calma, eles vão abrindo cadeados. Você passou, eles vão abrir outro, até 
você chegar na rua. Eles olham o meu comportamento, porque é feito o estudo 
psicológico, o acompanhamento social, para poder ter a progressão de regime” 
(Depoimento de Barnabé da Silva).
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“A gente está na vontade de ir embora, está no direito de ir embora e a gente 
sempre tem que ficar correndo atrás, por não ter uma resposta, assim imediata. 
Eu acho assim, que eu estou cumprindo a minha parte, eu estou aqui, já tem 
um ano e seis meses, a minha condenação é nove anos e oito meses. Eu tinha 
que pagar um ano e sete meses na tranca e eu já estou pagando um ano e onze. 
Então, é uma coisa que às vezes você até causa um tumulto” (Depoimento 
de Maria da Silva).

“Sempre tem alguém te olhando. Muita gente te acompanha por muito tempo, 
a direção. Então, notam se é uma pessoa que nunca se alterou, faz um estudo 
para ver se a pessoa está normal, tranquila e apta à sociedade. No meu caso, 
por exemplo, eles viram, pelo acompanhamento, que eu nunca tive alteração 
nenhuma, então me deram essa chance (de ir para o semiaberto). Mas eu vi-
nha ao psicólogo sempre, assistente social também. Sempre tem alguém acom-
panhando a gente, mesmo lá de dentro. E fizeram um estudo, mas um estudo 
minucioso, por isso hoje eu estou aqui. Eles simplesmente acompanham a 
gente, sem a gente perceber” (Depoimento de Barnabé da Silva).

“Quando está chegando no final da pena o juiz pede o atestado carcerário. 
Ele vai ver se você tem uma boa conduta, se merece. Porque muita gente que 
ganha o alvará para ir embora não vai porque bagunça dentro da cadeia, 
porque o atestado não é bom, então eles seguram um pouco mais, para dar 
o castigo. Fica pagando mais um pouco. Tem muitos aí dentro, inclusive uns 
ficam segurando sol29 porque querem ir embora, já estão com o tempo de 
cadeia vencido, mas eles não soltam por causa do atestado” (Depoimento 
de Madalena da Silva).

29 Segurar sol é a denominação de um ato de protesto dos presos, quando seu tempo 
de pena está vencido e ainda não foram libertos ou quando consideram que têm direito 
a algum benefício que não lhes é concedido; recusamse a voltar para a cela após o ba
nho de sol, permanecendo no pátio aos gritos, falando sobre o que julgam ter direito, 
até que alguma providência seja tomada.
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Docilização e utilidade

A intervenção penal na vida do detento, através dos mecanismos e mé
todos disciplinares, realiza uma constante sujeição de suas forças e ao 
mesmo tempo impõe uma relação de docilidade-utilidade, de modo que 
os comportamentos individuais se dobram e se objetivam em função de 
normas e técnicas – minúcias, composições sutis, arranjos astuciosos, 
pequenas coerções – e da própria dinâmica carcerária.

A tecnologia da pena impinge na existência do indivíduo preso uma 
condição de submissão, definindo o investimento político que se faz 
sobre seu corpo (e sua alma), esquadrinhandoo, desarticulandoo e 
recompondoo, num jogo que instaura o que Foucault chama de microfí-
sica do poder, de maneira a se tornarem úteis e dóceis, servindo ao modo 
de organização e funcionamento do aparelho prisional.

“É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, 
que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FoUcaUlt, 1991, p. 126). 
Assim, é formada uma relação na qual o detento se torna tão mais dócil e 
obediente quanto mais ele seja útil, e inversamente. Sua utilidade volta
se para o próprio funcionamento da cadeia, para a constante reafirmação 
e manutenção das regras. Na narrativa dos presos a docilidade e utili dade 
podem ser traduzidas para o que eles chamam de humildade.

“A gente chega, eles falam que você tem que chegar humilde: ‘Vocês não 
podem se engrandecer em cima dos outros presos que já estão aí 
sofrendo  há muito tempo’. É isso que eles passam pra gente, não fazer 
barulho, se comportar bem… esse tipo de comportamento” (Depoimento de 
Madalena da Silva).

“Fui humilde. Através da humildade eu estou vencendo (…) ficar mais no 
seu canto, você não pode ver nada, não pode falar nada. Então, foi onde eu 
aprendi muito. E às vezes chegam outros presos e eu dou conselho, porque 
tem muitos que quando o novato chega na cela, eles ficam só observando e 
se der uma mancada, vão lá e arrebentam a mão do novato, dão chineladas 
na mão dele e falam: ‘Não é assim. Não pode fazer isso. Você não sabe 
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que é mancada? Você está é preso. Você não sabe que está na cadeia?’” 
(Depoimento de Simão da Silva).

“Aí dentro, na humildade, no respeito com todo mundo, você tira sua cadeia de 
boa, sem arrumar problema com os outros presos ou com a direção” (Depoi
mento de André da Silva).

“Então, é assim, é convivência. Ali é assim, quando tudo é respeitado, quando 
se convive com as normas, eu acho que qualquer pessoa tira sua cadeia de 
boa, sempre respeitando um ao outro, sempre humilde, porque o que vale aqui 
dentro é ser humilde. A humildade vence, agora se não for humilde sofre. E 
muito! Eu não tenho nada que reclamar, graças a Deus! Deus me deu esse 
dom. Deus está me ajudando e eu vou tirar a minha cadeia, de boa. Eu sou 
humilde” (…) (Depoimento de Maria da Silva).

Essa relação disciplinar que garante a “humildade” do detento, fazen
doo dobrarse às prescrições, enquadrandoo em esquemas de docili
dade e utilidade, forma no ambiente carcerário uma política das coerções, 
cuja efetivação se dá pelo desenho da anatomia política que também é 
uma mecânica do poder que age sobre o corpo dos presos para que se com
portem conforme as determinações prescritas. A disciplina prisional 
aumenta as forças do corpo, no emprego de sua utilidade, no que se 
poderia chamar “economia da prisão” e ao mesmo tempo diminui essas 
mesmas forças no que diz respeito à submissão e obediência, o que 
pode ser identificado nas narrativas dos presos como “adaptação”.

“Pensei em Deus na hora: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí foi pas-
sando, passou uma noite. À noite eu olhava para cima e só via o escuro, só via 
aquele clima, vagando. Aí vai indo, vai indo, a pessoa vai se acostumando, se 
adaptando” (Depoimento de Pedro da Silva).

“Já me adaptei, eu já sei como é a convivência dentro de uma cadeia, eu já sou 
velha de cadeia. Agora são os novatos que sofrem, mas eu já passei por essa 
adaptação” (Depoimento de Maria da Silva).
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“Eu costumo dizer que preso é que nem passarinho, você joga ele aqui dentro 
da gaiola, ele se debate, se debate, o dia passa… até que um dia ele se acos-
tuma, ele vai comer alpiste e cantar. Assim é o preso. O primeiro dia é ruim, 
o segundo dia também não é bom. O terceiro, o quarto, daqui trinta dias já 
está mais tranquilo porque ele já está tendo acesso à família. Mas você tem 
é que andar certinho. Estas são as regras da vida daqui, uma coisa que eu 
aprendi aqui dentro é que tem que ser desse jeito , convivendo aqui dentro, en-
tão a única coisa que eu aprendi é ser certo mesmo, tem que ser certo, mesmo 
no crime, tanto no crime como fora dele, você tem que agir correto para que 
você seja bem aceito, tanto na sociedade como se um dia você vier parar num 
lugar desses aqui, no sistema carcerário. Para que você seja bem aceito entre 
os companheiros, você tem que tirar o dia a dia com eles” (Depoimento de 
Tiago da Silva).

“(…) a pessoa vai indo, fica um ano, dois anos, três anos presa e vai se condi-
cionando, eu acho que é como se fosse uma lavagem cerebral, vai condicionan-
do a mente da pessoa novamente” (Depoimento de Bartolomeu da Silva).

O “mundo do crime” e a instituição prisional

Como foi mostrado anteriormente, o ambiente prisional, definido 
pelos presos como “mundo do crime”, tem suas próprias regras. Estas 
regulam a vida no cárcere, que determinam as interdições, bem como as 
punições para cada prática que possa ser considerada deslize. Os deten
tos creditam o estabelecimento de tais regras a eles próprios e embora, 
às vezes, as considerem duras, as defendem como necessárias ao convívio. 

Ao mesmo tempo, há aquelas regras que poderiam ser chamadas de 
regras institucionais, embora os detentos considerem praticamente ine
xistentes o estabelecimento de regras pela administração do presídio, 
de modo que, segundo eles, a gerência da pena pelo pessoal adminis
trativo se dá quase que apenas no nível organizacional, do ponto de vista 
burocrático. O que equivaleria a dizer, segundo essa percepção, que eles 
seriam autogestores de suas penas.
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“A administração não tem nenhuma influência lá dentro. As regras do xis são 
impostas por nós mesmos. E não é desse sistema agora, é de todos os sistemas. Eu 
posso dizer de todos os sistemas, porque conheço um pouco dessas cadeias. Todos 
os sistemas, penitenciárias, colônias, até mesmo a delegacia de polícia, todos têm 
esse mesmo regime, que é imposto pelos presos mesmos. A administração não par-
ticipa, não diz que você tem que seguir essas regras. A adminis tração fica fora. 
Isso é coisa nossa mesmo, de nosso dia a dia” (Depoimento de Tiago da Silva).

“A gente tem que seguir as normas da malandragem, da gente como detentos, 
porque a supervisão está aqui só para coordenar, mas mandar  mesmo, quem 
manda são os presos, são os detentos” (Depoimento  de Maria da Silva).

“A regra da direção é o nosso bom comportamento, é evitar qualquer coisa 
que possa dar problema para eles, para o serviço deles. Então, nós fazemos 
o máximo para estar de boa com eles, ter um bom convívio, porque são eles 
que fazem a correria30 para nós, para tudo nós dependemos deles. Só que as 
nossas regras aqui dentro não têm nada a ver com a direção” (Depoimento 
de André da Silva).

“Se a administração impusesse uma regra, uma lei, para que os presos seguissem 
seria muito difícil porque os presos já têm sua própria lei. Você tem que segui-
la, porque, se você não seguir, você é espancado, humilhado, abusado. Então a 
regra é essa. Se você mancar, você paga” (Depoimento de Pedro da Silva).

“Eles não passam regras, eles só cumprem o papel do trabalho deles” (Depoimento  
de Mateus da Silva).

“Simplesmente a única regra que existe é o horário de banho de sol, do número 
de pessoas que vai entrar na cela de cada vez, quando estão saindo do sol. É o 
regulamento. É uma regra que eles têm para ficar mais fácil de desenvolverem o 
trabalho. Mas sobre a gente depois que trancou o cadeado, eles não impõem regras” 
(Depoimento de Barnabé da Silva).

30 Tomada de providências; qualquer ato para a solução de algum problema ou neces
sidade.
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“Da direção não tem regra pra dentro não, nem significa nada pra mim não” 
(Depoimento de Tomé da Silva).

“As regras colocadas pela direção ninguém respeita, são uns 300 contra 12 ou 
15 da direção… eles não conseguem, passou dessa porta para frente é outra 
coisa, porque quando é lá dentro são os presos, daqui para frente quem manda 
é a direção, na cadeia são só os presos é que mandam, o que eles resolverem 
está resolvido” (Depoimento de João da Silva).

No entanto, o que se pode dizer com relação a essa espécie de nega
ção das regras institucionais da prisão pelos detentos é que o processo  
de assujeitamento é tão forte e está de tal forma arraigado, que os de
tentos, na recodificação de suas vidas, pela execução penal, introjetam 
as regras carcerárias em seu modo de agir até assimilálas e assumilas 
como próprias.

Talvez nesse aspecto seja possível afirmar que, através do cumpri
mento da pena acontece, de fato, um tipo de reeducação, realizandose 
exatamente pela objetivação do indivíduo. A máquina carcerária  dociliza 
sua conduta, abranda seus impulsos, molda seu comportamento, tor
nandoo útil para o funcionamento da prisão da forma como se encon
tra montada em nossa sociedade.

Nessa máquina carcerária, cada indivíduo acaba cumprindo sua fun
ção, não só ao ser objetivado, acatando e incorporando as regras, mas 
também acatandoas como suas e fazendoas prevalecer em relação aos 
outros. Cada indivíduo é uma peça no funcionamento do aparelho prisio
nal, de maneira que cada um que ingressa no sistema, ao ser modificado 
pelas técnicas corretivas, entra nessa engrenagem, fazendoa funcionar, 
tornandose também um elemento necessário para sua manutenção. 

O poder punitivo toma posse do indivíduo, ao manipular e objetivar 
sua “humanidade”, através dos instrumentos que utiliza na realização de sua 
transformação. O indivíduo fica assujeitado às regras, habituase a determi
nados comportamentos, de maneira que uma autoridade se exerce sobre 
ele, ininterruptamente, fazendoo se dobrar, com obediência, à forma me
ticulosa e, ao mesmo tempo, geral do poder.
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Considerações finais

O que se destacou na discussão aqui empreendida foi a objetivação 
e o assujeitamento do indivíduo condenado, realçando seus contornos 
na execução da pena, como a produção do sistema prisional. O cumpri
mento da pena privativa de liberdade é transversalizado por dimensões 
e aspectos que, na maquinaria prisional, funcionam como elementos de 
reprogramação da vida do indivíduo, consubstanciando a educação do 
condenado ou, do ponto de vista jurídicoinstitucional, a sua reeducação.

Na prisão, há a produção de determinado tipo de indivíduo, cuja 
constituição se efetiva pelos mecanismos e procedimentos disciplinares 
que têm como mediação processos educativos (ou reeducativos). As prá
ticas prisionais concretizadas na reeducação penal, do ponto de vista 
da objetivação e sujeição, têm como resultado dessa fabricação pelas 
tecnologias disciplinares o indivíduo objetivado e assujeitado, de modo 
que a história de vida dos presos condenados se torne uma história de 
objetivação e sujeição. 

O cumprimento da pena faz o indivíduo se dobrar à forma meti
culosa e geral do poder carcerário que captura sua existência, trans
formandoa pela educação penal. Portanto, a partir dessas sinalizações, 
apontase a necessidade de se pensar os propósitos educativos da prisão 
nos parâmetros daquilo que Foucault chama de direito novo, tendo como re
ferencial princípios que se fundamentam na práxis como ação refletida, 
uma vez que a legitimidade deve se definir pela prática, por aquilo que 
se pretende como direito e não pela mera positivação e aplicação das 
leis, sem dimensionálas no contexto de sua aplicação, desconsiderando 
as subjetividades produzidas.
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