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Resumo

Este trabalho trata sobre os fluxos de comunicação e informação que se apresentam na gestão
penitenciária do Rio de Janeiro, produzidos pela Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP), refletindo sobre os seus impactos na administração
do aparato punitivo e sua relação com a sociedade civil. Com base em uma análise
antropológica de documentos e entrevistas com atores que orbitam a realidade penitenciária,
foram estudados atos administrativos, decisões e procedimentos que exemplificassem como
esses fluxos de comunicação e informação se combinam com a pouca fiscalização do
trabalho da SEAP, interferindo na execução do serviço prestado. As formas de coleta,
organização e publicização de informações e dados sobre a realidade carcerária do estado, sua
população, procedimentos e infraestrutura, são analisadas conforme as interações que
produzem entre a Secretaria e outras instituições públicas, bem como a os membros e grupos
da sociedade civil. A partir da discussão em torno da importância da informação e da
comunicação eficientes para a gestão penitenciária, procurarei entender como a pouca
responsabilidade de notificar seus atos publicamente impactam no modo de gerir o aparato
punitivo e as vidas que são afetadas por ele.

Palavras-chave: Prisões. Informação. Dados. Gestão Penitenciária.

Abstract

This project discusses the communication and information flow presented in Rio de Janeiro’s
penitentiary management, done by Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, their
impacts on the management of the punishment system and your relation with the civil society.
This paper was based in anthropological and documental analysis and interviews with the
agents who orbit in the penitentiary reality, for this purpose documents were analyzed, as well
as decisions, and procedures which can be used to exemplify how this communication and
information flow can combine themselves with the lack of oversight on the work of the
Secretaria, and, for that matter, it can interfere in the service execution and how they can be
determinant to many variants for the actual scenarios to happen. The data and information
collection, organization and advertising about the state prison reality, as well as their
population, procedures and structures will be analyzed accordingly to the interactions
between them and the Secretaria and other institutions and also between the Secretaria and
members or groups of the society. Through all this, it brings for the center of the discussion
the importance of the efficient communication and information to the penitentiary
management and I'll discuss how the lack of responsibility in notifying their acts will impact
in the way that the punishment system works and the lives affected by it.

Key-Words: Jail. Information. Data. Penitentiary Management.
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INTRODUÇÃO

Depois de mais um dia comum de trabalho, Fátima foi surpreendida com a notícia1

de que o seu genro André havia sido detido em flagrante com drogas e conduzido até a

delegacia. Ele possuía aproximadamente um quilo de maconha quando foi abordado. Como já

tinha outra anotação criminal, por portar uma arma com a numeração raspada, ele foi preso

sob a alegação de integrar o tráfico de drogas local. Na tentativa de amparar o genro, ela

entrou em contato com Bruna para que assumisse a defesa do caso como advogada. Bruna era

sua amiga pessoal, por isso aceitou ajudá-la junto com o sócio, Álvaro. Eles passaram a

representar o André como advogados no processo, àquela altura já preso preventivamente. Os

advogados não conseguiram contato com o disk preso para saber em qual unidade o rapaz2

estava preso. Então, para ter o primeiro contato com o ele, Álvaro pediu a ajuda de uma

amiga que trabalha no Tribunal de Justiça e, por isso, tem acesso ao sistema de localização de

presos. Apenas assim foi possível descobrir que o preso foi enviado para uma unidade

penitenciária no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Nas duas primeiras diligências à unidade para conversar com o preso, o advogado

apenas preencheu no livro de controle da entrada da unidade o seu nome, telefone, endereço,3

número de matrícula na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o nome do preso que

receberia atendimento. Indo até o balcão de atendimento ao advogado e preencheu em uma

pequena ficha de papel seu nome e o nome completo de André, para que algum funcionário

da unidade prisional o buscasse. Na segunda vez que foi visitá-lo, enquanto esperava que

buscassem o preso para atendimento, conversou com uma outra advogada que também

esperava para atender um cliente. A advogada explicou para ele que o computador no balcão

era para uso dos advogados, onde fica aberta uma planilha em excel com os nomes dos

internos em ordem alfabética, seguido pela cela e galeria em que os presos estão. Assim, ele

deveria usar esses dados para preencher a pequena ficha no balcão, o que facilitaria encontrar

o preso dentro da unidade. Até a conversa com a colega de profissão, Álvaro preenchia a

ficha, mas deixava os campos “cela” e “galeria” em branco, e como Álvaro já havia

3 Livro onde todos os advogados registram seus dados para poder entrar na unidade e gerar para a gestão
penitenciária o monitoramento de quem são os advogados em diligência para os apenados.

2 Serviço do sistema penitenciário para a localização de um apenado. A localização pode ser feita por ligação de
segunda à sexta de 09h às 17h, ou indo até o Núcleo de Informática de Gericinó (na portaria do Complexo de
Gericinó) também de segunda à sexta, porém de 10h às 16h.

1 Todos os nomes usados neste prólogo são fictícios para preservar a identidade dos envolvidos.
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informado o nome do preso no balcão, decidiu que não havia necessidade de realizar o

procedimento, decidindo que na próxima vez que fizesse a diligência usaria o sistema do

computador para facilitar a identificação do preso por essa ficha.

Na terceira diligência para atender ao André, Álvaro chegou no complexo

penitenciário um pouco antes das 16h, realizou os procedimentos de preenchimento do livro

de registros e foi até o balcão buscar a ficha para preencher, conforme os dados da lista em

excel disponibilizada pela unidade no computador. Após localizar o nome do preso na lista,

preencheu com todos os dados a pequena ficha de papel para entregar no balcão. Não sentiu

dificuldades no preenchimento já que a ficha era bastante simples e intuitiva. Após entregar a

ficha ele foi se sentar para aguardar que levassem André ao seu encontro.

Depois de mais de uma hora esperando o advogado começou a achar estranha a

demora e consultou um dos rapazes que costumava buscar o interno. Foi-lhe dito que a

demora era porque os internos estavam voltando do banho de sol e, por isso, era necessária a

contagem, e só depois ele poderia ser levado para o atendimento com o advogado. Após mais

uns 20 minutos, um outro rapaz de uniforme verde foi até Álvaro e o questionou, “Doutor, o4

senhor tem certeza que o nome do seu cliente tá escrito certo no papel? Porque a gente foi até

a cela que o senhor colocou e por esse nome não tá tendo ninguém.”, Álvaro confirmou que o

nome do interno estava correto no papel anotado e o mesmo rapaz disse pra ele “Eu vou lá

procurar de novo então, mas vou olhar em todas as celas da cadeia agora.”.

Depois de mais 30 minutos o mesmo rapaz retornou avisando para Álvaro que não

estava encontrando o seu cliente e Álvaro o questionou como isso era possível, uma vez que

ele estava preso dentro da unidade e como advogado não havia recebido nenhum comunicado

de transferências, além de haver o registro no sistema do computador acessado de que o preso

estava em uma cela daquela unidade. O funcionário da unidade que fazia o atendimento na

entrada perguntou se ele havia ligado para o disk preso para ter certeza da localização do

interno, pois ele poderia ter sido transferido. Álvaro explicou que não tinha nenhuma

informação sobre a transferência do André, e que ele estava ali nos últimos atendimentos. Os

funcionários buscaram nas duas últimas listas de presos transferidos e também na lista de

presos remetidos à enfermaria. O nome de André não constava em nenhuma delas.

4 Os apenados que recebem tarefas de trabalho dentro das unidades do Rio de Janeiro costumam usar uniforme
verde ao invés do padrão branco, sendo chamados pelos internos de “verdinhos”.
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Com isso, Álvaro foi orientado a comunicar ao agente penitenciário da entrada do

setor que o seu cliente não foi encontrado, vindo este a informar que não tinha como não

encontrar o cliente e que “tem que achar!”. O agente mandou chamar o diretor da unidade e

mais um funcionário do plantão para resolver a situação, e quando explicado para eles o que

aconteceu o segundo agente acompanhou Álvaro até o computador de localização dos

internos para conferir se ele tinha anotado corretamente o nome completo, a cela e a galeria

como estavam no sistema. Confirmando que a informação do sistema foi passada

corretamente para o papel, pelo rádio o agente mobilizou parte da equipe para procurar por

toda a unidade. Após cerca de mais 30 ou 40 minutos, os policiais retornaram avisando que

encontraram André e que ele estava esperando por Álvaro no parlatório .5

André não estava na cela que o sistema informava e não ouviu quando o chamaram

na galeria, por isso a dificuldade em localizá-lo. Quando Álvaro encontrou com ele, por volta

das 18h30m, perguntou “Garoto, você tava onde? Eu tô um tempão te procurando”. André

respondeu “Ué, eu tô na mesma cela desde quando eu saí do isolamento de Covid.”. Quando

André foi preso, o Rio de Janeiro já estava em estado de emergência pela pandemia há muitos

meses. Por isso, quando chegou à unidade, ele foi colocado junto com outros recém chegados

pelo período de 15 dias em uma cela para controle do vírus e só depois foi integrado ao

convívio com os outros internos. De toda forma, André informou ainda que nunca esteve na

cela informada pelo sistema durante os 3 meses na unidade.

Álvaro não conseguiu nenhuma informação sobre o motivo de o sistema mostrar

André em uma cela, embora ele estivesse recluso todo tempo até então em uma outra.

Um mês após o episódio do “sumiço burocrático” de André dentro da unidade

penitenciária, ele foi transferido junto com outros apenados para outra unidade prisional, do

Complexo de Gericinó. Em uma noite, ele foi avisado de que deveria estar pronto para a

transferência que seria realizada no dia seguinte às 7 horas da manhã. Apesar dos quase 70

quilômetros entre as unidades, nem a família, nem os advogados foram comunicados pela

administração penitenciária ou pela vara criminal responsável pelo processo sobre a

transferência de André, nem mesmo depois da chegada dele ao outro complexo. André

contou com a ajuda de colegas de cela para comunicar à sua família sobre a transferência,

5 Parlatório é a sala de atendimento individualizado que as unidades penitenciárias oferecem para que presos e
seus advogados tenham conversas privadas.
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uma vez que teve apenas uma noite entre o aviso e a ida para a nova unidade, o que

impossibilitava o contato pessoal com a família para avisar que não estaria mais naquela

unidade.

Caso André não tivesse conseguido comunicar à família que não estaria mais

naquela unidade penitenciária, seria novamente personagem de um sumiço administrativo, ou

sumiço burocrático, porém, dessa vez, pela política de desobrigação do aparato punitivo

estatal do Rio de Janeiro de comunicar sobre suas práticas e procedimentos.

O relato de desaparecimento burocrático do nosso personagem, André, que foi

narrado acima, é uma das ilustrações sobre a inquietação que mobiliza esse trabalho: as falhas

e as “ausências” na gestão da informação e da comunicação dentro da gestão penitenciária do

Rio de Janeiro e os efeitos disso tanto no controle das rotinas das unidades prisionais, quanto

na relação da instituição com outros entes do poder estatal e também com a sociedade civil. O

sumiço de quem nunca saiu do lugar confessa a dificuldade da instituição de apresentar

controle organizacional sobre os indivíduos sob sua tutela. No caso narrado falamos sobre

localização, mas com o andamento da pesquisa esse padrão vai se mostrando em diferentes

questões.

A situação aqui apresentada é apenas um exemplo dos problemas que marcam a

gestão da informação feita pela Seap/RJ. As dificuldades de relação com a administração

penitenciária não são questões pessoais ou isoladas. Elas aparecem como uma questão

institucional que, conforme será apresentado ao longo deste trabalho, é estrutural. Todos os

pequenos (ou grandes) impasses de comunicação e gestão da informação relacionados a essa

dinâmica de saber/poder são os propulsores desta pesquisa.

Além dessa dificuldade de manter total controle sobre a coordenação direta dos

apenados, a Seap/RJ vai apresentar também problemas no gerenciamento de documentos

oficiais, na produção de informações estatísticas sobre os grupos que precisam se submeter às

suas regras, na comunicação com a sociedade civil e o judiciário, e também na padronização

de diferentes procedimentos das unidades prisionais.

Esse trabalho busca sistematizar e elencar alguns pontos sobre a gestão penitenciária

que são cruzados por ruídos, vícios e a pouca (ou nenhuma) fiscalização e divulgação dos
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procedimentos, práticas e decisões da gestão em âmbito estadual, enquanto sistema, das

unidades e dos servidores em diferentes posições na hierarquia de trabalho.

A prisão como pressuposto da sociedade nos coloca em uma situação que sugere que

todas as justificativas estão dadas, existe uma lógica de pensamento que nos leva a crer que

sabemos como funcionam as prisões, ou pelo menos que sabemos tudo que deveríamos saber.

Mas quando tentamos buscar algumas informações, mesmo que não muito aprofundadas,

sobre as pessoas em cumprimento de pena, as pessoas que foram autorizadas pelo sistema a

ingressar regularmente para visitas, sobre seus procedimentos e normas de entrada, sobre

como eles se organizam internamente para sistematizar e documentar a movimentação dos

apenados entre as unidades prisionais ou sobre como documentam a regularidade dos

apenados ao acesso à direitos como educação e trabalho, por exemplo, nos vemos frente à

outra realidade. Não sabemos definir com clareza o trabalho que está sendo feito pela gestão

penitenciária fluminense, não conhecemos seus processos. A Seap/RJ não parece inclinada a

dar explicações e, caso estivesse, não há certeza de que ela possui informações e detalhes

suficientes para isso.

A discussão penitenciária é apresentada aqui sob a ótica de como o trato e o fluxo de

informações vai ser determinante para definir o que é ou não comunicado e publicizado.

Aquilo que as pessoas podem ou não saber, quais as informações são estáveis e quais são

móveis e variáveis. A quais informações a Seap/RJ tem acesso e organiza em forma de dados.

Como se organizam as unidades e os outros equipamentos prisionais. E, principalmente,

como esse fluxo de dados vai influenciar na gestão das pessoas privadas de liberdade, bem

como daqueles que estão em contato com o sistema prisional de outras formas que não

cumprindo pena.

Todas essas questões vão apresentar práticas, quase corriqueiras, de trabalho e

organizacionais da gestão penitenciária fluminense, a ponto de a ausência de informações não

ser problematizada dentro dos fluxos e processos. Isso resulta em noções como a de que “a

Seap não tem que explicar ou comunicar nada para ninguém”, como expressou um

funcionário da Secretaria quando questionado sobre quais os procedimentos eram usados para

comunicar aos familiares, advogados e defensores sobre transferências e atendimentos

médicos dos apenados. As informações e processos da Seap/RJ correm quase como em

segredo, como se pertencessem somente à instituição e não ao Estado ou à população. Não
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existe um compromisso com a transparência e informar às pessoas próximas ao preso (ou

mesmo à sociedade, de maneira mais geral) nada do que se passa com suas atividades. Essa

desobrigação acompanha o fluxo de trabalho e vice-versa. Essas são as questões que

nortearão  a minha reflexão.

O caso contado no início desta introdução nos mostra como a Secretaria não se vê

obrigada a comunicar a ninguém sobre os deslocamentos dos presos, as dificuldades que as

unidades apresentam em organizar dados tão simples sobre o seu funcionamento e na

circulação das informações nos procedimentos penitenciários.

Podemos, enquanto sociedade, nos conformar com o atual funcionamento do

equipamento penitenciário? Mesmo as penas impostas após o devido processo legal para

indivíduos detentores de todas as garantias legais serão executadas sem observar uma

obrigação clara de registro? Sem a comunicação aos familiares ou representantes legais? Sem

que ninguém saiba dizer com clareza o que se passa nos espaços de privação de liberdade?

As formas de comunicação e de trânsito de informações, junto da forma como a

Seap/RJ compreende que deve (ou não) prestar contas de seus procedimentos, serão

observadas enquanto questões estruturais do funcionamento do equipamento penitenciário.

Dentro dessa estrutura, problematizarei o emaranhado de decisões, normas e procedimentos,

que por mudarem constantemente ou por não serem claramente divulgados, mais tumultuam

do que normatizam o entendimento da rotina penitenciária para apenados, familiares,

advogados, defensores públicos e representantes de movimentos sociais ou outras

organizações externas à Seap/RJ.

O trabalho vai se estruturar, a partir daqui, em uma discussão em torno de cinco

capítulos, antecedidos de uma nota metodológica, que busca melhor situar a narrativa do

percurso de desenvolvimento da pesquisa. Nesse ponto, exploro os desafios de

desenvolvimento do objeto desta dissertação em meio à pandemia da Covid-19, durante

quase todo o processo de pesquisa e escrita.

O primeiro capítulo tratará da história do aprisionamento como punição, do

desenvolvimento da política prisional em diferentes Estados e seus usos no controle de

grupos populacionais, além disso, introduzir o contexto brasileiro das prisões e de políticas de

aprisionamento, passando por questões estruturais das unidades, superlotação generalizada e
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o permanente estado de alerta sobre possíveis motins, problemas de abastecimento material e

persistentes denúncias de maus tratos e más condições de aprisionamento, questões

estruturantes para basicamente todas as atuais discussões penitenciárias no país.

O segundo capítulo será especificamente sobre a Secretaria de Estado de

Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap/RJ), passando pela história de formação

da Secretaria, o contexto atual do sistema e a distribuição das unidades pelo estado, uma

discussão sobre a mudança que está ocorrendo no enquadramento funcional dos funcionários

da Secretaria, questões sobre transparência e prestação de contas do setor, as políticas

adotadas como estruturas características do sistema, as mudanças ocorridas com as trocas de

comando e breves apontamentos sobre a pandemia de Covid-19 e como ela desnudou novas

questões sobre a Secretaria e como os atores do sistema enxergam a realidade nesse momento

de exceção sanitária.

Em seguida, no terceiro capítulo, será feita uma discussão acerca das questões

envolvendo a comunicação da administração penitenciária com a sociedade e o poder

judiciário. As práticas de comunicação fixadas nos portões, e o uso de sites e redes sociais

vão estruturar a reflexão sobre como a Seap/RJ vai encarar a sua responsabilidade de veicular

o que se passa em sua gestão e na vida intramuros, em forma e em conteúdo.

O quarto capítulo tratará sobre o acesso à informação disponibilizada de forma

sistematizada pela Seap/RJ. Dados estatísticos e sobre a situação dos apenados. Aqui, falarei

da qualidade na coleta de informações sobre os presos e os familiares. Darei ênfase na

dificuldade de se conseguir informações em contato direto com as unidades penitenciárias e a

ausência de controle das informações sobre a pena dos presos, o que produz, por vezes,

escândalos sobre fraudes no uso de documentos, no alvará de soltura e nos cálculos de

remissão de pena dos apenados. Por fim, problematizarei como o modo gestão das

informações sobre a administração penitenciária revelará a habilidade do Estado em ocultar

informações que lhe interessem como forma de proteção, criando barreiras para dados que ele

acredita serem mais sensíveis.

Por último, no quinto capítulo, procurarei discutir brevemente sobre a relação da

gestão penitenciária com diferentes grupos civis. Inicialmente, tratarei da interação entre a

Seap/RJ e os familiares de presos, grupo com grande importância na manutenção da rotina
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penitenciária. Em seguida, a relação da Seap/RJ com grupos organizados da sociedade civil,

que buscam de diferentes formas encontrar meios de melhorar a condição dos apenados e das

unidades. Encerrando o capítulo, explorarei a relação da instituição com advogados e

defensores públicos, que mesmo com as suas prerrogativas não relatam relação amistosa com

funcionários e a instituição como um todo.
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O percurso de pesquisa e algumas questões metodológicas

A minha motivação de me manter pesquisando um tema que envolve a gestão do

sistema prisional do Rio de Janeiro para a realização desta pesquisa de mestrado surgiu ainda

durante a escrita do meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Quando ainda era

aluna do curso de bacharelado em Segurança Pública nesta universidade, acompanhei a rotina

de trabalho de agentes penitenciários que fazem o serviço de portaria das unidades. Em dado

momento durante a pesquisa de campo para a monografia eu conversava com um dos

interlocutores na portaria da prisão e o horário de visita estava chegando ao fim, quando

chegou pelo rádio o aviso de que os familiares iriam começar a sair. Os agentes se

posicionaram para acompanhar a saída deles. Enquanto os familiares saíam eu continuei

observando os procedimentos e esperando que todos saíssem, e nisso avistei uma das

mulheres visitantes, que saíam da unidade prisional, levando consigo uma sacola com

algumas caixas de leite. Quando perguntei ao inspetor que estava do meu lado o motivo

daquela mulher sair da unidade com tantas coisas, ele me explicou que os apenados, às vezes,

guardam alguns itens com maior durabilidade que eles recebem para lanches durante a

semana para entregar ao familiar e ajudar no abastecimento alimentar da casa.

Esse relato me fez atentar para os fluxos materiais que atravessam as unidades

penitenciárias, de forma que, não apenas os familiares auxiliavam no abastecimento do

apenado dentro da prisão. Também os apenados realizavam alguns movimentos de auxiliar a

manter materialmente a família fora do cárcere. O episódio me levou a refletir mais sobre a

participação do familiar nos fluxos de materiais nas unidades e sobre os comércios no entorno

das unidades penitenciárias. Esses estabelecimentos comerciais (muitas vezes informais ou

não legalizados) eram um meio de ofertar itens específicos que atendem a um mercado

decorrente da existência da unidade penitenciária naquele local. Não funcionam como um

mercadinho de bairro comum, mas como um comércio para a venda de itens que vão ser

usados para a comodidade do familiar visitante e que “podem entrar” na unidade para o

preso.

Além disso, as doações vindas de instituições também são muito comuns, e as

cantinas são presentes nas unidades, podendo o preso comprar itens com dinheiro vindo do

trabalho ou com dinheiro levado pelos familiares. O abastecimento e a circulação de material
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das unidades penitenciárias se mostrava mais complexo do que eu tinha noção até aquele

momento.

Na busca por compreender essas relações, o meu olhar sempre se voltava para o

familiar, atraída por entender tudo que cercava sua participação nesse circuito, a sua

autorização para entrar na unidade, a sua condição de permanecer na rua com pouca ou

nenhuma estrutura de comodidade para não perder o seu lugar na fila, o custo que ele teria

para auxiliar na manutenção do apenado dentro do sistema com algum suporte material e

financeiro. Observava as adequações disciplinares que eram necessárias para que ele pudesse

entrar na unidade no dia de visita e outras questões que permeiam esse personagem

“visitante” que também compõe o sistema.

Quando iniciei este empreendimento de pesquisa no mestrado, queria compreender

como a administração penitenciária e a prisão impactavam na vida dessas pessoas que não

estavam presas, mas, de certa forma, se submetiam e se condicionavam à disciplina e a rotina

da prisão tal qual os seus familiares privados de liberdade.

Identificar quais as demandas dessas pessoas, buscar compreender como se dava a

transição entre as identidades de ser familiar para se tornar um “familiar-visitante”, as

motivações em permanecer presente na vida do apenado, mesmo com procedimentos tão

complicados e desgastantes que envolviam a visitação, era o que me motivava a olhar para

esse objeto. Buscava entender como essas pessoas que eram tão ativas na rotina penitenciária

poderiam ser vistas como secundárias e muitas vezes invisibilizadas na elaboração do

planejamento penitenciário fluminense.

Uma coisa que me chamava a atenção, nas unidades penitenciárias, era o tamanho e

a quantidade de pessoas na fila de visitação. A diferença nos limites de quantidade de homens

e mulheres visitando por dia; o cuidado com a roupa usada; a normatização da quantidade e

cor de sacolas levadas para dentro das unidades; o tempo que essas pessoas passavam ao

relento, pois muitas chegavam ainda de madrugada para garantir um bom lugar na fila; e a

organização autônoma da fila entre os familiares sem a participação dos agentes

penitenciários (exceto para comunicar quando podiam ir para a frente da unidade no caso das

mulheres e entregando as fichas de senhas no caso dos homens, já que a quantidade

autorizada na unidade em que fiz campo pela primeira vez era limitada).
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Decidi, portanto, realizar o campo da pesquisa acompanhando as rotinas desses

familiares em uma fila de visita em uma unidade penitenciária. Ao buscar referências teóricas

sobre o tema, me vi frente à dificuldade de encontrar material sobre o Rio de Janeiro,

havendo uma maior concentração das discussões sobre os familiares em São Paulo

(SILVESTRE, 2012; BIONDI, 2010; GODOI, 2017; LAGO, 2019). Isso me motivou ainda

mais a seguir com o tema sobre o Rio de Janeiro, mas também me mostrou que precisaria

aprofundar a busca por diferentes fontes de informação para construir uma pesquisa dentro do

tema. Por intermédio de uma amiga consegui o contato de um agente penitenciário da família

dela e ele se dispôs a conversar comigo. Fui recebida na portaria da unidade onde ele

trabalhava, em um dia de visitas, para que eu pudesse acompanhar de perto os procedimentos

de entrada dos familiares. Apesar de já ter observado o procedimento em um outro complexo,

ainda em minha pesquisa na graduação, me interessou retornar ao campo em outra unidade

prisional, tanto para iniciar uma nova trajetória de escrita, onde estaria com o olhar voltado

especificamente para esses sujeitos, bem como para a possibilidade do contraste, caso

encontrasse nesse novo campo alguma prática que fosse divergir dos procedimentos da

primeira unidade na qual eu estive.

Assim, esse retorno para a pesquisa de campo dessa dissertação se iniciou em

fevereiro de 2020, na fila de visita de uma das unidades prisionais do bairro de Benfica, no

Rio de Janeiro. Como expliquei anteriormente, o foco da investigação eram as práticas dos

familiares nas filas de visita, assim como a rotina de preparação para chegar e ingressar nas

unidades prisionais e as articulações que estabelecem para além do vínculo familiar,

interiorizando a identidade de familiares-visitantes de apenados na unidade. Compreender

como eles se viam dentro do que seria essa categoria “visitante” e quais os caminhos que

percorrem era, portanto, o foco do trabalho, entender segundo os próprios visitantes qual era

a percepção pessoal sobre a importância deles para o funcionamento da vida prisional.

No dia combinado, cheguei cedo na prisão para acompanhar a visita desde o início.

Inicialmente fui até a entrada errada, me dirigindo para a entrada da unidade Cadeia Pública

José Frederico Marques quando, na verdade, o familiar da minha amiga trabalhava no

Instituto Penal Oscar Stevenson. Chegando até o portão correto, pude conversar com ele e fui

apresentada aos outros agentes do plantão que estavam na portaria. Como o espaço para

dentro do portão era muito pequeno para acumular muitas pessoas, combinamos que eu

ficaria do lado de fora do portão durante a entrada dos visitantes e só quando o processo



20

acabasse conversaríamos de novo. Me posicionei na calçada ao lado do portão. A expectativa

era de que os familiares entrassem a partir das 9 horas da manhã e assim aconteceu. Às 9

horas em ponto o agente penitenciário abriu o portão dizendo que o primeiro “grupo” podia

entrar. Durante a entrada, o contraste entre as regras e o comportamento dos familiares dessa

unidade e a que fiz pesquisa na graduação me saltaram aos olhos.

A proximidade do portão com o pátio de visitas evidenciava o seu “pouco” espaço,

o que se alinhava com a quantidade reduzida de familiares esperando (o que, a meu ver, tem

relação com o tamanho das unidades e com o fato desta segunda ser uma unidade para

mulheres, que costumam receber menos visitas). A flexibilidade das regras também era

maior, havia uma mulher com uma lista de papel responsável por organizar a chegada dos

familiares, os modelos das roupas autorizadas para os familiares (exceto por peças com

metal, por conta do aparelho detector) e também quanto às cores das peças, a possibilidade de

usar sapato fechado e a falta de padrão nas sacolas levadas. Alguns familiares esperaram no

bar de frente para a unidade, mas um pouco mais afastado da porta, e só iam pra entrada da

unidade quando tivessem o nome gritado pela mulher responsável por organizar a fila. Isso

ocorria pelo fato de o complexo ser em uma rua estreita e com muitas residências,não havia

espaço para todos na frente da entrada e era mais confortável para alguns aguardar no bar.

Tudo isso diferenciava essa unidade das unidades que eu tinha visto até então.

Durante as idas a campo no início de 2020, acompanhei a entrada dos visitantes e

pude conversar rapidamente com alguns deles antes da entrada, e mais detidamente com

acompanhantes e outras pessoas enquanto ficava no bar de frente. Como a mulher que ficava

responsável por organizar a fila daquela unidade (que também é ex-interna); uma outra

ex-interna que usava tornozeleira eletrônica; com a dona do bar que fica na frente da unidade

era noiva de uma apenada da unidade; também com um rapaz que foi levar o filho do patrão

para visitar a irmã presa. Nesse tempo eu pude compreender algumas das diferenças sobre o

que eu já tinha visto no outro complexo e entender um pouco sobre aquela unidade.

Ali, com eles no bar, eu pude entender que estava observando uma cadeia de

barbante , e como isso era determinante para tantas práticas. A mulher que organizava a fila6

fazia esse serviço, pois “ajudava aos familiares e eles ajudavam ela”. Alguns familiares

levavam dinheiro, alimentos ou outros itens para ajudá-la como egressa. A outra ex-interna

6 Cadeia onde as normas não são tão rígidas, onde questões disciplinares não prioritárias podem ser
flexibilizadas.
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também ia periodicamente nos dias de visita ficar do lado de fora, pois seus amigos estavam

no local. A dona do bar sabia sobre as normas da unidade, e isso facilitava o seu

relacionamento e também auxiliava na hora de decidir quais produtos e serviços ela

ofereceria. Os produtos e serviços ofertados compreendiam as necessidades desses visitantes

e das regras  estabelecidas naquela unidade específica, que mudavam com certa frequência.

O campo foi interrompido para redigir o projeto de qualificação e retornar à teoria que

seria aplicável à realidade observada, já que o fazer etnográfico é um ir e vir entre a teoria e a

prática (PEIRANO, 2014).

Após a interrupção do campo, nesse processo de leitura do referencial teórico e

escrita do projeto, ocorreu um incêndio na Cadeia Pública José Frederico Marques , fato que7

mudou a distribuição dos apenados nas unidades de Benfica. Como meu interlocutor inicial

era um agente penitenciário que tentava me auxiliar no contato com a diretora da unidade

para que eu pudesse realizar uma entrevista com ela e entender melhor sobre as dinâmicas de

visitação. Com a redistribuição de apenados, mudou junto o trabalho da unidade.

Em pouco tempo, esse meu interlocutor entrou de férias e veio também o período

de recesso por ocasião do carnaval. Enquanto chegava ao final da elaboração do projeto de

qualificação para cumprir como etapa do mestrado, o mundo já acompanhava a escalada de

contaminação da Covid-19. Em 16 de março de 2020, foi reconhecido o estado de

emergência na saúde do estado do Rio de Janeiro por meio do decreto nº 46.973 , que8

paralisou as visitas às unidades prisionais e, consequentemente, o meu campo de pesquisa.

A partir desse momento a presença no campo para acompanhar as visitas não era

mais possível. As visitas, e consequentemente a fila, estavam suspensas por tempo

indeterminado. Apesar de todas as incertezas que vinham junto com a pandemia (uma

doença ainda pouco conhecida e com poucas informações científicas a respeito), a

expectativa era de que em poucos meses a contaminação seria ao menos controlada e, dessa

forma, poderíamos voltar à vida “normal”.

Após a qualificação, segui acompanhando a evolução da contaminação de Covid-19

na sociedade e no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Ao contrário das

8 DECRETO Nº 46.973 DE 16 DE MARÇO DE 2020 reconheceu a situação de emergência na saúde no estado
do Rio de Janeiro por conta do contágio pela Covid-19 e instituiu providências para o combate à contaminação.

7 No dia 19 de janeiro de 2020 um incêndio atingiu uma das unidades do complexo prisional de Benfica.
Disponível em: <
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/01/29/incendio-atinge-presidio-em-benfica-na-zona-norte-do
-rio.ghtml >. Acesso em: 13/02/2021.
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primeiras expectativas, a pandemia não perdeu força após alguns poucos meses, e com isso as

medidas restritivas que originalmente foram adotadas para um período curto de tempo,

começaram a ser renovadas sucessivamente, conforme a curva ascendente de níveis de

contaminação e mortes no país. Mas com a manutenção do risco e, consequentemente, a

necessidade de controle das atividades locais (em maior ou menor grau a depender da região),

também foi mantida a suspensão das visitas por alguns meses, e mesmo após o seu retorno ,9

o risco de retornar à campo para retomar a pesquisa não se mostrava plausível de se assumir

em um país com 19.839.369 casos e 554.497 mortes registradas oficialmente .10

A possibilidade de criar uma presença frequente na fila e no bar na frente da

unidade, de aprender com a convivência quais questões eram relevantes para os familiares e

de me fazer reconhecer como alguém com quem se podia conversar (FOOTE-WHYTE,

1980) também foi interrompida. A partir dali, a minha pesquisa continuaria com o que eu

pudesse realizar remotamente, sem ter a possibilidade de criar ou aprofundar presencialmente

os laços com as pessoas que eu queria compreender.

O ano de 2020, na minha trajetória acadêmica, foi seguindo com o

acompanhamento dos três grupos de pesquisa do qual faço parte: da organização do curso de

extensão Políticas Públicas e Segurança Pública em Debate, desenvolvido pelo Núcleo de

Estudos em Conflito e Sociedade (NECSo/UFF), com as discussões do Grupo de Pesquisa

sobre Sociabilidades Urbanas, Espaço Público e Mediação de Conflitos (GPSEM/UFRJ) e da

participação no projeto de pesquisa “COVID-19: impactos da pandemia sobre processos de

precarização da vida e naturalização da morte na metrópole carioca", sendo este desenvolvido

pelo Laboratório de Estudos sobre Conflitos, Cidadania e Segurança Pública (Laesp/UFF).

Neste, através do GT Sistema Prisional pude acompanhar no desenrolar da pesquisa os

decretos, resoluções, decisões judiciais, entrevistas e outras decisões estatais tomadas no

âmbito da administração penitenciária estadual e nacional. Junto desses projetos, as

atividades de estágio docência me auxiliaram a aumentar o meu referencial teórico e a me

aprofundar em algumas discussões necessárias para a dissertação.

Esse momento permitiu que eu me mobilizasse e organizasse um trabalho realizado

majoritariamente à distância, uma vez que a pesquisa passou a se basear na análise do site da

10 Números referentes ao dia 29/07/2021. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 29/07/2021.

9 O retorno das visitas ocorreu ao longo de 2021 de forma muito reduzida e ainda mais deficitária, com
necessidade de cadastramento prévio dos visitantes no Detran/RJ, que ficou sem emitir a carteirinha de visita
por meses

https://covid.saude.gov.br/
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Secretaria, suas redes sociais, decretos, resoluções e outros documentos oficiais, incluindo

outras formas de comunicação e produção de informações.

Por conta do afastamento físico foi necessário encontrar um outro meio de fazer

contato com esses familiares e com outros atores do sistema penitenciário, uma vez que a

incerteza de quando chegaríamos ao “novo normal” não poderia paralisar o estudo. Embora a

pesquisa não seja sobre a pandemia, será atravessada por ela. Durante esse período

aprendemos como pesquisar num contexto de pandemia sanitária, contexto que trouxe muitos

desafios. O momento de pandemia me retirou do convívio e restringiu a minha circulação

junto ao objeto, mas reforçou que a ida a campo não é a única forma de obter respostas, que

não acompanhar o campo de corpo presencialmente não retira a possibilidade de ver e

analisar as coisas de outra forma. Dessa maneira, pude compreender a pandemia não como

uma limitação ou como impedimento para a pesquisa, mas sim como uma condição dela,

como parte do contexto vivido e descrito.

Buscando uma adaptação a essa nova realidade de pesquisa, explorei o referencial

metodológico da netnografia (KOZINETS, 2014). Esse método foi útil para repensar tanto a

coleta e construção dos dados quanto para realização de entrevistas formais e informais com

familiares, apenados, operadores do sistema penitenciário e do judiciário. Assim, o contato

virtual por meio de plataformas de comunicação e redes sociais foi um possibilitador dessa11

pesquisa, além de oferecer a ferramenta da gravação dos diálogos para registro e melhor

análise posterior.

Durante as entrevistas buscava compreender o percurso desses atores que

vivenciavam o sistema penitenciário de alguma forma, principalmente, a partir dos relatos

dos familiares. A impossibilidade de conduzir um trabalho de campo como planejado

inicialmente, as bibliografias sobre a administração penitenciária e as narrativas das pessoas

entrevistadas me permitiam um novo olhar e um outro lugar de pesquisadora, sendo um ponto

de intersecção entre as falas. Esses materiais me mostravam como as vivências dessas

pessoas eram atravessadas pelo fluxo de informações e desinformações que adivinham da

administração penitenciária. Além disso, permitiam compreender como a gestão dessa

comunicação e da informação pode impactar na relação da Seap/RJ com a sociedade civil,

tornando-se esse o foco da minha observação.

11 As conversas e entrevistas foram realizadas por meio das plataformas Google Meet, Whatsapp e Facebook
Messenger.
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Tendo em vista todas essas questões trazidas, e sem perder de vista a figura do

familiar e das pessoas que circulam pela “vida penitenciária”, estabeleci novas perguntas de

pesquisa sobre o funcionamento dessas relações. Surgia, então, a questão central que

finalmente guiaria o trabalho: como os fluxos de comunicação e informação estabelecidos

pela Seap/RJ vão estruturar e impactar nas relações da instituição com outros entes estatais e

também com a sociedade civil? Quais os efeitos de controle social e burocrático que a

política de comunicação e informação adotada pela Seap/RJ vai produzir com relação aos

indivíduos que não estão presos, e que, portanto, não estão sob a sua tutela?

Essa nova perspectiva de trabalho me levou a uma análise mais profunda das redes

sociais, resoluções e decretos publicados, do site e das notícias da Secretaria. Informações

obtidas diretamente pela Seap/RJ e por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) também

passaram a ser centrais na construção de dados de pesquisa.

Dessa forma, eu defini como caminho de pesquisa compreender como a própria

administração penitenciária lida com a gestão desses dados, assim como em que medida esses

encontros, desencontros e até vazios de informações serão determinantes em diversas

trajetórias atravessadas pela prisão. Nesse momento eu passo a refletir sobre a prisão não

apenas como gestora de penas, mas, de igual modo, como gestora de corpos e vidas. Essa

prática se dá por meio do controle da informação que ela detém e usa para sua própria

administração e para garantir a perpetuação desse controle, na forma de um saber

particularizado, oculto, que pode ou não ser compartilhado com a sociedade civil e/ou outros

entes da administração pública, a depender dos interesses por ela mobilizados.

Não tratamos mais apenas do ente responsável por executar a pena de um indivíduo

condenado, mas de um mecanismo capaz de exercer controle sobre os presos, seus familiares,

advogados, defensores, funcionários, e até mesmo das pessoas que trabalham em comércios

que se articulam no entorno das unidades prisionais, mudando suas rotinas, hábitos, a forma

como são encarados pela sociedade, gastos mensais, hábitos de consumo e até mesmo

conformações familiares, tudo em prol da obediência aos regulamentos prisionais, sejam eles

gerais ou referentes apenas à unidade que se decidir observar individualmente.

Estabelecer o olhar para os processos informacionais da administração penitenciária

é buscar compreender como o controle dos dados, informações, regramentos e determinações

institucionais, sem a possibilidade de que sociedade possa fiscalizar de forma eficiente o que

é feito e decidido, extrapola os muros das instituições prisionais, demonstrando o seu
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domínio sobre diversos indivíduos e grupos, independente de estarem em cumprimento de

pena ou não.

Assim, antes de tudo, é necessário passar de maneira geral pela própria Secretaria,

sua formação e atual contexto, e só a partir disso começar a tratar sobre suas práticas e

procedimentos.
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Capítulo 1

A prisão como punição - controle como política prisional

Dentro da lógica da nossa sociedade compreendemos como uma linha natural que

um crime cometido e denunciado pode ser investigado, julgado e, em caso de condenação, a

pena privativa de liberdade pode ser decretada, levando o indivíduo que foi declarado

culpado para a prisão. Esse é um fio lógico de acontecimentos. Nos é ensinado que devemos

seguir as leis e, lembrado em tom de ameaça, que não segui-las nos levará à prisão.

Programas televisivos inflamados noticiando a ascensão da criminalidade e a prisão de

suspeitos como soluções ou grandes conquistas para o sistema de justiça criminal, assim

como as clássicas piadas de parabenização pelo aniversário de 18 anos que usam com

jocosidade frases como “fez 18 anos, já pode ser preso”, são parte de uma construção social

do imaginário da prisão como resultado de ações socialmente inaceitáveis.

A prisão se mostra como um pressuposto da nossa sociedade e temos dificuldade em

imaginar um mundo sem elas (DAVIS, 2020). A pena privativa de liberdade e as instituições

penitenciárias são realidades sociais a um tempo considerável e não temos uma ampla

discussão social de uma alternativa a esse modelo. Inclusive, não temos, na nossa sociedade,

uma ampla, sincera e profunda discussão sobre um mundo com elas, e os efeitos delas no

nosso mundo.

E, mesmo sabendo do que se tratam as prisões, é preciso saber se entendemos o que

é uma prisão. Apesar de uma presença tão naturalizada na nossa sociedade é difícil dizer que

enquanto sociedade temos conhecimento sobre o que acontece dentro de seus muros, sobre

seus procedimentos, suas formas de gestão, sua política, volume de instituições e

estabelecimentos, manutenção, financiamento, estrutura e outras questões pertinentes à

existência do sistema penitenciário.

O nosso desconhecimento sobre a realidade prisional brasileira (e a fluminense, no

meu objeto de observação) pode ser efeito dos nossos olhos desatentos que, apesar de verem

o que se passa, não são capazes de assimilar a informação com maior profundidade para a

compreensão da nossa realidade, de forma que apesar de tomar ciência de eventos e fatos não

produzimos reflexões mais refinadas (BIRA, 2020). Também pode ser fruto do nosso
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desinteresse, uma vez que o discurso em voga é o de que prisões são para “bandidos” e não

há razão em se preocupar com a legitimidade do que acontece a eles (CALDEIRA, 1991).

Portanto, se não fazemos parte desses grupos não devemos nos preocupar, pois não seremos

afetados. Pode ter relação também com o pouco interesse em desvendar as práticas uma vez

que nem todas seguem as normas, o que implicaria em reformas e fiscalização do serviço

público. Pode ter relação com a precariedade (PIRES, 2017) do público afetado diretamente,

e apesar de saber que grupos dominantes e privilegiados cometem condutas tipificadas, se

acreditam imunes à penalização. Nesse sentido, o estado das prisões não é relevante para eles,

pois aquele espaço é para os “outros”.

A questão da precariedade trazida por Pires (2017) se apresenta também como uma

forma de tratar a realidade penitenciária e as relações que ocorrem nesse contexto. Aqui não

nos referimos à precariedade no sentido de imperfeito, falta ou deficitário, mas sim como a

quebra de confiança que vai resultar no interrompimento na cessão de direitos antes

exercidos.

O paralelo estabelecido é o olhar do Estado sobre esses indivíduos partindo de um

pressuposto de periculosidade deles, da falta de confiança que inspiram, sejam apenados ou

os familiares, que em muitos momentos também são vistos como perigosos unicamente pelo

parentesco com o preso (DUARTE, 2009). A ocultação ou o desconhecimento das regras

viabilizam que esses indivíduos sejam tratados como o Estado e seus agentes bem definirem,

partindo sempre do princípio de que não são dignos de confiança, legitimando todo tipo de

excesso e desmando, pois “afinal, onde não há norma, o que pode restringir em limites

aceitáveis a discricionariedade administrativa imposta pelos agentes do Estado?” (PIRES,

2017, p. 349).

O que é relevante no tocante à essa discussão é saber que apesar sabermos o que as

prisões são em termos básicos, de estarmos condicionados à sua presença, e de sabermos

quais tipos de condutas sociais podem, em teoria, levar alguém à prisão, não somos capazes

de explicar (e às vezes até mesmo de compreender) o que são penitenciárias como um serviço

público, suas questões burocráticas, suas relações com o sistema judiciário e os seus impactos

reais e práticos nas vidas dos indivíduos que afetados por ela fazendo parte da rotina

penitenciária.
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Assim, iniciarei uma sucinta discussão a respeito da natureza das prisões e das penas

de privação de liberdade, sua história, motivação e justificativas. Compreendendo antes de

tudo quais os pressupostos de uma prisão historicamente. Para que seja mais simples situar o

leitor a respeito da atual situação, tratarei sobre a forma como vão se estabelecer as políticas

prisionais com o passar do tempo e, chegando no momento contemporâneo da temática, será

construída uma contextualização sobre o sistema penitenciário brasileiro. Essa estrutura

argumentativa servirá de base para a discussão dos capítulos seguintes deste trabalho.

1.1 - Política prisional e controle social punitivo

As penas impostas àqueles que são considerados transgressores das normas

estabelecidas nas sociedades nem sempre foram as mesmas, e apesar de ainda hoje termos

diferentes modelos de instituições punitivas ao redor do mundo, as modificações

implementadas e consolidadas com o tempo vão mostrando questões, em certa medida

similares, sobre o avanço das sociedades e suas políticas.

Michel Foucault (1987) narra a história da pena sofrida por Damiens, que condenado

por parricídio, foi exposto à diversas formas de tortura que duraram por muito tempo,

gerando um sofrimento imensurável. Com procedimentos de esquartejamento que não

tiveram sucesso, foi atenazado em diversas partes do corpo e teve material fervente despejado

em suas feridas. Depois disso, para que o esquartejamento pudesse ser concluído, os

carrascos lhe cortaram nas juntas das coxas com o tronco e nas axilas, para facilitar que a

tração dos cavalos realizasse a mutilação.

Foucault segue tratando do processo que foi fazendo do suplício, uma pena de

caráter exemplar e projetada para que seu sofrimento seja mais dilacerante que a morte, de

forma que aqueles que assistissem fossem testemunhas do tamanho da força que recai sobre

os que ofendem ao soberano com seus crimes e que o supliciado (caso não chegue a ser

morto durante o processo) seja sempre uma “vitrine” desse poder por onde ele for, com suas

cicatrizes, chagas e amputações. Após um tempo, o suplício passa a ser encarado como uma

pena ultrapassada que necessitava passar por modificações e ir em busca de uma

humanização da punição, e não mais seviciar o apenado. Sem a arbitrariedade do soberano, as

decisões passam a ser uniformes para os crimes similares.
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Do final do século XVIII até a metade do século XIX, a partir da ascensão de ideias

iluministas e humanistas que colocam o homem no centro do universo, houve um ganho de

força de ideologias que propiciaram a valorização de direitos individuais tais como a vida e a

dignidade dos indivíduos. Esse contexto alterou também a forma de enxergar a punição,

dando contorno a um processo de desaparecimento das penas de suplício público e a pena

passa a ter um caráter de procedimento administrativo. As execuções passam a ser vistas

como uma exposição da sociedade a atos de violência e selvageria, afirmando que são erradas

e devem ser evitadas por eles. Ainda segundo “Vigiar e Punir” (1987), a punição se torna

mais velada, a pena não é mais um espetáculo e o corpo não é mais o alvo do sofrimento, mas

sim um intermediário, uma ferramenta para o sofrimento que deve atingir a alma do apenado

enquanto ele vai ser separado do convívio social. Assim, como coloca Foucault (1987) “o

castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos

suspensos”, pois “a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o

abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens”. Pois, ainda

segundo o autor, não se objetivam mais amputações e estigmatizações em público, mas retirar

do punido o poder sobre os seus desejos.

Dessa maneira, a obra “Vigiar e Punir” ainda aponta que essa mudança do corpo

alvo da punição para o corpo caminho para a punição da alma, não significa a exclusão do

corpo da equação da pena, mais que isso, mostra o lugar do corpo nessa equação, ele precisa

ser submisso, adestrado, útil e produtivo, para que a alma seja moldada no sentido desejado

pelo poder. Esse poder e comando sobre o corpo, estabelecido pela vigilância constante, é

uma das estruturas fundamentais dessa nova maneira de punir, firmada no controle e não só

na penitência.

É preciso que o prisioneiro possa ser mantido sob um olhar permanente; é
preciso que sejam registradas e contabilizadas todas as anotações que se
possa tomar sobre eles. O tema do Panóptico - ao mesmo tempo vigilância e
observação, segurança e saber, individualização e totalização, isolamento e
transparência - encontrou na prisão seu local privilegiado de realização.
(FOUCAULT, 1987)

Nessa “virada de chave” a prisão passou a significar a “pena das sociedades

civilizadas” (FOUCAULT, 1987), e terminou por se transformar em uma obviedade no

assunto punição, e assim permanece, fazendo com que o nosso entendimento de uma
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sociedade sem prisões seja abstrato e distante, que para nós não pareça possível ter uma

sociedade funcional sem prisões (DAVIS, 2020).

Por mais que se vejam todos os problemas inerentes à pena de prisão não

encontramos um modelo substituto, fazendo dela “a detestável solução, de que não se pode

abrir mão” (FOUCAULT, 1987). Além disso, é preciso estabelecer que a prisão não é apenas

um prédio de encarceramento. Ela se estabelece como processo político de gestão e, por isso,

tem variações, como o Estado.

A prisão não deve ser vista como uma instituição inerte, que volta e meia
teria sido sacudida por movimentos de reforma. A “teoria da prisão” foi seu
modo de usar constante, mais que sua crítica incidente - uma de suas
condições de funcionamento. A prisão fez sempre parte de um campo ativo
onde abundaram os projetos, os remanejamentos, as experiências, os
discursos teóricos, os testemunhos, os inquéritos. (FOUCAULT, 1987)

A prisão é a manifestação do controle austero do Estado sobre o indivíduo

transgressor, e não apenas sobre suas ações, mas com o controle de tudo que for possível

sobre esses indivíduos. Logo se percebe a importância de acumular informações sobre os

apenados, para que o controle estabelecido seja registrado e perdure como um procedimento

interno. A vigilância e o registro são marcas dessa nova forma de punir, que vai colocar o

Estado como grande tutor desse apenado, moldando os comportamentos que deseja e

registrando as informações que lhe interessa. Antes a cicatriz era a presença do Estado no

corpo, agora o Estado gera registros sobre aqueles corpos e almas para aperfeiçoar seus novos

métodos de “marcação” desse sujeito.

Mas o Panóptico penitenciário é também um sistema de documentação
individualizante e permanente. No mesmo ano em que se recomendava as
variantes do sistema benthamiano para construir as prisões, tornava-se
obrigatório o sistema de “conta moral”: boletim individual de modelo
uniforme para todas as prisões, e no qual o diretor ou o chefe dos guardas, o
sacerdote, o professor são chamados a inscrever suas observações a respeito
de cada detento. [...] Muitos outros sistemas de registro, bem mais
completos, foram projetados ou tentados. Trata-se de qualquer maneira de
fazer da prisão um local de construção de um saber que deve servir de
princípio regulador para o exercício da prática penitenciária. (FOUCAULT,
1987)

Essa austeridade que a instituição prisional pretende impor ao indivíduo é o que

Erving Goffman (1987) define como um dos traços que vão caracterizar uma instituição

como o que ele chamou de "instituições totais”. Esse controle total da rotina e das ações dos

indivíduos é um dos pressupostos da ideia das prisões, a vigilância combinada ao controle e
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privações como pena, são pilares do domínio do Estado sobre esses indivíduos encarcerados.

Assim, para ele, fica estabelecido que a força da punição vai estar nessa capacidade da

instituição de gerenciar todo e qualquer aspecto da vida do internado. Enquanto este estiver

sob sua tutela, dentro de seus muros, é ali e daquela forma que o Estado vai mostrar que os

desejos do apenado são submissos ao seu poder.

Em outra perspectiva, Loic Wacquant (2003) em sua obra “Punir os pobres” trata da

transição de um “Estado Social” ou “Estado Previdência” nos Estados Unidos da América

(EUA) para um “Estado Penal”, mostrando que a política criminal e a pena passam a ganhar

contornos políticos, econômicos e sociais. O trabalho constrói um caminho explicativo da

expansão de uma política baseada em práticas repressiva sobre grupos marginalizados,

principalmente os “não brancos” (com ênfase nos negros e latinos), após confrontos raciais

nos guetos das metrópoles do país. Dessa forma, o autor desenvolve a explicação que passa

pelo processo do Estado em tentar aliviar a miséria mais latente, mas ainda assim manter uma

postura disciplinar sobre as camadas inferiores da sociedade, fazendo do assistencialismo um

braço da manutenção dessas desigualdades.

A partir disso, vai se desenvolver o que o autor chamou de “política estatal de

criminalização das consequências da miséria” (WACQUANT, 2003, p.27), onde as políticas

de assistência social vão na verdade ser um instrumento de controle dessa dita “população

perigosa” e, combinados com o fato da pobreza ser majoritariamente “não branca” e

marginalizada pelo discurso político daquele momento, se desenvolveu um Estado com um

processo de ampliação do parque penitenciário que seria utilizado para neutralizar esses

grupos.

Ainda segundo Wacquant (2003), esse processo incluiu o abandono do Estado dos

discursos políticos de ressocialização e se assumiu publicamente que a prisão deve ser usada

para controlar esses grupos, pois pobres, negros e latinos são perigosos, e, portanto, devem

ser contidos. A ascensão desse discurso se mostrou também como uma valiosa arma política,

uma vez que os eleitores (brancos como a maioria da população estadunidense) apoiaram

esse modelo político, onde atacar os pobres era mais cômodo e rentável. Essa política de

repressão à pobreza vai se revelar de forma ainda mais clara a partir da metade dos anos

1970, onde o volume de encarceramento cresce apesar da redução dos índices de
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criminalidade, já que a prisão passou a ser a punição para práticas antes consideradas

contravenções menores.

Partindo dessas questões, o discurso de que a prisão existe para ressocializar é

esvaziado, já que a “periculosidade social” desses indivíduos não é o que os levou até a

prisão. Assim, a discussão passa a ser sobre a funcionalidade da prisão, defendida pelos

criminólogos da época, embora sem explicitar quais seriam os critérios para medir esse

sucesso, mesmo com diversas questões sendo levantadas sobre o alto custo financeiro desse

sistema em franca ampliação. Como resposta à isso os critérios avaliativos do sucesso

continuaram sem discussão, embora fossem buscadas formas de baratear o sistema, que

passou pela redução dos gastos com os internos, sucateando ainda mais os procedimentos

oferecidos aos apenados e repassando para o preso e a sua família parte dos gastos dele

dentro das instituições como atendimento médico e um “aluguel” pelo espaço ocupado, além

de precarizar a alimentação oferta de outros itens e gerar a necessidade de compra desses nas

cantinas das unidades, que também vão praticar preços proibitivos (WACQUANT, 2003).

Outra justificativa, de acordo com Wacquant (2003), que vai ancorar o sucateamento

de um sistema que se mostrará como um depósito para a neutralização de pobres, é a

comparação com quem está fora da prisão. Uma vez que a vida dos negros, latinos e pobres

nos EUA é de dificuldades, e isso é indiscutível, não se pode perder de vista o fato de que

eles estão livres. Portanto, um preso não pode ter um “estilo de vida” melhor que o de

cidadãos livres, o que faz baixar o nivelamento do que deve ou não ser oferecido nas prisões,

pois suas vidas não podem ser melhores que as dessas pessoas livres. Isso tem levado a cortes

não apenas nas estruturas das prisões, mas também em benefícios disponibilizados aos

apenados.

Também se dedicando a questões sobre a política de encarceramento do EUA,

Alexander (2017) fala sobre como a política penitenciária vai se configurar como um novo

modelo de segregação com ferramentas em diversos níveis do sistema de justiça criminal que

vão se combinar e construir um mecanismo focado em retirar da sociedade os pobres não

brancos. Pouco preocupado com a real taxa de criminalidade, o sistema era eficaz em arrastar

esses indivíduos para fora da sociedade, inclusive se não tivessem sido formalmente

condenados e mesmo depois de cumprirem toda a pena em caso de condenação.
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Dizer que o encarceramento em massa é um tremendo fracasso faz sentido,
porém, apenas se presumirmos que o sistema de justiça criminal foi
concebido com o objetivo de prevenir e controlar o crime. Mas, se o
encarceramento em massa for entendido como um sistema de controle social
- especificamente, racial -, então ele é um sucesso fantástico.
(ALEXANDER, 2017, p.327)

Focada na questão das relações raciais e questões prisionais nos EUA, a autora vai

mostrar não só como a estrutura dessa nova política de encarceramento estava voltada para

um público socialmente muito bem definido, mas também sinaliza para como a sociedade não

tinha plena consciência das formas de atuação do sistema e em certo nível era incentivada a

permanecer desinteressada ou indiferente aos movimentos públicos que aprisionavam “os

outros”. Completa dizendo que caso os aprisionados fossem “os seus” existiriam mecanismos

para fazer com que as pessoas pudessem ser prejudicadas em oferecer suporte ao indivíduo já

absorvido pelo sistema.

A análise feita por Alexander (2017) se pauta na observação dos direitos suprimidos

dos indivíduos, o estigma social que recai sobre eles e a relação dificultada não só com a

família, mas também com a sociedade. É o que vai estruturar grande parte do raciocínio e,

com isso, mostrar como a exclusão social desses indivíduos vai ser uma parte característica

da política de encarceramento vigente. Em certo momento, esse afastamento vai gerar uma

exclusão quase total desses indivíduos da sociedade, de forma que passaram a ser realmente

compreendidos como externos ao tecido social, e como se lhes garantir direitos não fosse

apenas desnecessário, mas também errado ou nocivo à manutenção da estrutura social.

Nesse mesmo sentido, Caldeira (1991) faz uma análise que nos ajuda a compreender

como a ideia de que o direito dos presos a ter direito pode ser recebido com aversão por parte

importante da sociedade. Em seu trabalho, ela dialoga com a questão de que o acesso a

direitos humanos era compreendido como algo negativo, já que, de certa forma, eles foram

atrelados discursivamente a “direitos para os presos” e esses direitos são vistos como regalias,

benefícios indevidos. Ainda, segundo a autora, os presos foram afastados não só do conceito

de sociedade, mas também da humanidade, de forma que negar direitos individuais a eles

fosse algo simples, já que eles eram vistos como menos que humanos, e todos os direitos aos

quais eles tinham acesso poderiam ser vistos como privilégios, já que eles estavam na

condição de presos por terem rompido com a sociedade, e retirado das “pessoas de bem”

aquilo que elas lutaram para conseguir e proteger.
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Dessa maneira, a demonização do discurso sobre direitos humanos, que foi ligado à

direito de “presos comuns” (CALDEIRA, 1991), de classes sociais mais baixas, é uma clara

mostra de como o afastamento social dos presos se estabeleceu. A sociedade não os

compreendia como parte da comunidade, os que assumiam um posicionamento mais ferrenho

não os reconheciam nem mesmo como seres humanos, são monstros que não merecem

“regalias” ou qualquer tipo de reconhecimento de sua dignidade.

Não se concretiza uma busca coletiva consistente e ampla pela garantia de direitos

pois eles não são vistos como merecedores de qualquer garantia, o que se explica por eles não

serem encarados como iguais, os presos são os outros, e mais que isso, estão contra a

sociedade, então não existe razão para se preocupar com a sua situação dentro dos muros. São

os inimigos que o Estado conseguiu conter e afastar do nosso convívio, não merecendo nossa

consideração e nem mesmo preocupação, ainda que estejamos tratando de garantias

constitucionais. Mais uma vez, a gestão da pobreza pelo sistema penitenciário vai se revelar,

e aqui vai também demonstrar como o apoio popular ao sofrimento dos presos pode não

apenas reforçar movimentos estatais para segregar esses indivíduos, mas também pode tirar

forças das políticas de garantia de direitos para eles.

Por fim, o que concluo desta reflexão é que a prisão se transformou em uma nova

forma de segregação, uma maneira de gerir a classe operária do país. Esse depósito de

pessoas, que operado segundo uma lógica norteada por cor/raça e classe, se estabelece sobre

discursos políticos a respeito da “necessidade” de neutralizar esses grupos, fazendo cessar a

discussão sobre a reabilitação do indivíduo para o convívio em sociedade. Não é mais sobre

restabelecer uma noção de legalidade ao indivíduo, mas para devolver o mal ao grande

criminoso ou ao pequeno contraventor.

Baseada nas reflexões de autores já citados, questiono qual a função da prisão no

século XXI? Se não mais reinserir na sociedade qual o sentido por trás de todo o sistema? E,

apesar de todo projeto idealizado, qual a prisão que temos hoje? Por isso, a partir daqui,

iniciarei uma contextualização do sistema penal em tempo e espaço definidos e restritos,

tratando de questões prisionais no âmbito brasileiro e os impactos disso para a relação das

prisões com a nossa sociedade.
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1.2 - Contextualização do controle social punitivo no Brasil

Mesmo com todas as teorias norteadoras do plano penitenciário enquanto um projeto

de punição da modernidade, é preciso posicionar o sistema penitenciário brasileiro nessa

discussão, e os autores já citados, com as teorias fundadoras da ideia das prisões não dão

conta de esgotar a explicação do sistema prisional no contexto marginal da América Latina.

Especificamente no Brasil, o sistema prisional sobrevive se equilibrando no limite entre a

existência e o colapso, buscando se manter de pé apesar de todos os problemas enfrentados.

Ao invés do controle absoluto sobre os presos, as prisões e as práticas e rotinas

internas por todo o tempo, o Brasil se viu, por exemplo, frente à necessidade de realizar um

censo penitenciário para poder se colocar a par dos números prisionais a nível nacional e

manter a supervisão dos números estaduais, isso por não poder afirmar com certeza quantas

pessoas estavam encarceradas no país , o que resultou na formulação e implementação do12

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) , para ter o mínimo de13

centralização sobre as execuções das penas pelo país.

A falta de controle totalizado pleno vai se repetir em diversas questões na pauta

penitenciária do país. Apesar de conseguir replicar pontos importantes das teorias, elas não

seriam o bastante para explicar o funcionamento do sistema brasileiro. O “abrasileiramento”

das prisões vai nos mostrar instituições dentro de uma realidade que apesar de terem algumas

equivalências no esperado pela teoria podem (e vão) apresentar questões particulares a nossa

realidade e história.

Um sistema caro para a máquina pública e que ainda assim é marcado pela escassez,

necessitando da participação constante de familiares no abastecimento material e de doações

de terceiros para que os presos tenham acesso regular à diversos itens básicos, com taxas

consideráveis de reincidência criminal (BRASIL, 2019), denúncias de maus tratos e

condições insalubres e degradantes de tratamento dos apenados (MEPCT/RJ, 2018), incapaz

de oferecer trabalho e estudos de forma plena para reinserção social, com grande variação de

13 A ministra Cármen Lúcia apresentou o BNMP 2.0 ao CNJ em agosto de 2018. Disponível em:
<https://www.cnj.jus.br/carmen-lucia-apresenta-ao-cnj-o-novo-banco-nacional-de-presos/>. Acesso em:
18/05/2021.

12 A proposta do censo penitenciário foi realizada pela ministra Cármen Lúcia em 2017 visando estabelecer uma
padronização e um maior controle do sistema em todo o país. Disponível em:
<https://exame.com/brasil/proposto-por-carmen-lucia-censo-de-prisoes-deve-custar-r-18-mi/>. Acesso em:
18/05/2021.

https://www.cnj.jus.br/carmen-lucia-apresenta-ao-cnj-o-novo-banco-nacional-de-presos/
https://exame.com/brasil/proposto-por-carmen-lucia-censo-de-prisoes-deve-custar-r-18-mi/
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gestores regionais e de unidades prisionais, além de unidades federativas constantemente

apresentando dificuldades de investir o necessário para o seu funcionamento (BRASIL,

2019). O Estado se mantém como ente punitivo mesmo não conseguindo manter o ideal de

controle completo sobre aquele mecanismo, gerenciando o caos com um muro como

fronteira.

Superlotado em todas as unidades da federação (e consequentemente, superlotado14

num geral), o sistema penitenciário brasileiro vive entre as denúncias de sucateamento dos

espaços e de desrespeito aos direitos humanos, rebeliões e o aumento constante de sua

população apesar da capacidade já esgotada. Apesar de não possuir vagas o suficiente para a

quantidade de indivíduos privados de liberdade, o número de apenados segue a subir ano

após ano , o sistema penitenciário no Brasil segue sem grandes movimentações de mudanças15

em seus procedimentos e de regulação por parte das agências nacionais responsáveis por

tratar da área.

A incapacidade de gerir o volume da população carcerária vai se mostrar como uma

equação bastante simples: o volume de vagas totais não tem muitas variações e entram mais

pessoas do que saem do sistema penitenciário, que já está encarando forte superlotação.

Quanto a isso podemos discutir o volume de processamento do Sistema de Justiça Criminal

(SJC) que gera cada vez mais “clientes” para as unidades em um ritmo maior que o de

cumprimento das penas já em curso. Também são questões relevantes nesse ponto o tamanho

do parque penitenciário, pouca utilização da possibilidade de penas alternativas em diversos

tipos criminais como relatado por alguns interlocutores ou as grandes proporções de presos

provisórios nas unidades penitenciárias que vão inchar essa massa já considerável de pessoas.

As discussões sobre a superlotação prisional no Brasil acabam por ser base quase

absoluta para as análises sobre qualquer ponto do funcionamento das prisões e as suas

lógicas. O Brasil não pode ignorar o tamanho da sua massa carcerária uma vez que possui a

terceira maior população carcerária do mundo e a segunda maior população de presos

15 A população penitenciária do Brasil desde 2001 vem apresentando crescimento consistente em todos os anos,
mostrando o avanço da massa carcerária e do aprisionamento no país. Dados disponíveis em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk
1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em:
25/06/2021.

14 Painel interativo Geopresídios (CNJ). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php>.
Acesso em: 18/5/2021.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php
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provisórios , o que mostra o alto volume de encarceramento como uma lógica do sistema16

penitenciário brasileiro. E sendo essa uma das marcas do nosso aparato punitivo, é necessário

compreender que a sua existência reverbera efeitos no funcionamento geral das instituições

punitivas e também nas nossas próprias representações sobre a punição.

Com todas essas questões, independente de encontrar a resposta sobre qual delas é a

mais impactante para o atual estado de superlotação das unidades penitenciárias (se é que é

possível chegar à essa resposta – e se sim, se realmente é uma dessas a razão principal), não

podemos ignorar a parte concreta que não pode mais ser disfarçada sobre o equipamento

penitenciário brasileiro: a discrepância entre a quantidade de vagas e a quantidade de internos

faz com que a dinâmica prisional esteja sempre à beira do colapso e também com que o

sistema esteja frequentemente convulsionando. Portanto, tratar da situação do sistema penal

brasileiro é urgente uma vez que o estado de superlotação das unidades federativas é um

reflexo da nossa história, que vem trazendo cada vez mais formas e motivos de

encarceramento.

Essa onda punitiva na atualidade, expressa em hiperinflação da população
carcerária, também será verificada em diversos países, sobretudo no
Ocidente. No caso brasileiro, o histórico de autoritarismo, presente no
colonialismo, na escravidão, nas ditaduras, e na violência institucional
generalizada delineia um sistema prisional peculiar. Como será observado, a
partir da década de 1990 assiste-se a um encarceramento massivo no país,
agravado pelas já precárias condições de detenção. (SOUZA, 2015,
p.18-19).

O cenário de aumento das taxas de encarceramento no Brasil já se mostra caótico há

tempos. Com análises mostrando que mantido o ritmo de aprisionamento o Brasil poderia

chegar a um milhão de encarcerados ainda em 2022 e que em 2075 cerca de 10% da

população estaria atrás das grades (MELO, 2018). Então o aumento massivo da população

penitenciária no Brasil, já constatada pelos números, vai mostrar a prisão como um

instrumento de controle que vai absorvendo cada vez mais pessoas, apesar de já apresentar

dificuldades para a gestão da atual massa carcerária.

Nesse contexto, temos a prisão como a “principal manifestação punitiva

contemporânea” (SOUZA, 2015, p.27), e a naturalização de sua presença e função. Apesar

16 Dados do World Prison Brief. Disponível em:
<https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mun
do/>. Acesso em: 21/06/2021.

https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/
https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/
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disso, o discurso ideológico construído em volta da ideia da prisão na atualidade não se apoia

na punição pela punição, mas em reintroduzir esse indivíduo na sociedade ao final da sua

pena.

A ressocialização passa a ser tratada como o objetivo da pena, o tempo cumprido na

privação de liberdade deveria ser o causador de uma virada de chave na consciência no

indivíduo e devolver para ele o seu senso de convívio em sociedade, desmotivando esse

indivíduo a incorrer em crimes novamente.

Apesar disso, vemos na prática que a ressocialização passa a ser apenas um discurso

vazio e sem aplicabilidade seja pelo pouco valor com o qual a sociedade, e consequentemente

as instituições, olham para o apenado ou para a falta de estrutura na prisão que leve esse

indivíduo a se comportar de forma “socialmente aceitável”, seja por falhas em oportunizar o

ensino e o trabalho ou até mesmo pela ausência de tratamento digno e acesso ao básico. Além

disso, a prisão é tratada pelos atores como uma sociedade dentro da sociedade, com suas

próprias regras e normas, por isso os apenados não passam o tempo de pena sendo

“moldados” às normas da sociedade em geral, mas sim aprendendo a sobreviver dentro da

lógica da prisão.

Compreender tais dinâmicas é necessário para situar a reeducação ou reinclusão na

atual lógica prisional, “porque a reinserção por meio da exclusão é uma incoerência a ser

decifrada” (SEQUEIRA, 2006, p.667). Promover a reinserção social desses indivíduos deixa

de ser possível quando a “sociedade dentro de uma sociedade” passa ter as suas próprias

regras e essas são em muitos momentos incompatíveis com a legislação que deve reger essas

vivências fora dos muros das prisões.

Acredito que poderíamos ter uma outra situação penal se, de fato, a lei fosse
aplicada, efetivada, onde os objetivos de reabilitação, ressocialização e
reeducação dos presos fossem metas a serem alcançadas e não palavras
vazias da lei, palavras tão esvaziadas de sentido que ouvi, várias vezes,
funcionários me perguntarem com qual reeducando queria falar, com
risadinhas e em tom irônico, num gesto que denuncia a representação teatral
em que vivem. Se tivéssemos como referência a Lei simbólica, a pena
poderia ser entendida como marca possibilitadora de o sujeito incluir-se na
lei, como uma chance ofertada à pessoa, convocando o sujeito que nela
existe a apropriar-se de sua vida (SEQUEIRA, 2006, p.668)



39

Então a junção de todos esses elementos vai mostrar que o sistema penitenciário se

configura nessa conjuntura como um depósito de pessoas, daqueles indesejáveis pela

sociedade, como um espaço para segregar os corpos que estão à margem e, por isso, a

reinserção é irrelevante, pois não existe o objetivo de que essas pessoas sejam integradas à

sociedade ao fim da pena.

Todas essas questões estão ainda situadas dentro de um cenário de acesso a direitos

muito peculiar. É preciso pontuar que o problema local é ainda mais complexo por conta

desse processo histórico e estrutural, no contexto do Brasil, com as dificuldades de

consolidação de direitos civis, decorrentes de um Estado autoritário e paternalista, fazendo

com que os direitos civis chegassem de forma tardia (CARVALHO, 2008), porque há algo

essencial na forma de gerir pessoas no Brasil que parte da noção de que alguns não são

sujeitos de direitos, civis principalmente (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2020).

Por isso na nossa sensibilidade jurídica a cidadania vai estar relacionada aos sujeitos

morais dignos (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2002), que são os considerados merecedores de

terem os seus direitos reconhecidos, dentro da nossa sociedade desigual a prisão vai ser

pensada para aqueles que não se enquadram neste grupo. O modo punitivista que vai negar

estruturalmente a humanidade e direitos para grupos específicos de pessoas vai ser uma das

características do nosso sistema penitenciário e vai ajudar a compreender o estado de lotação

e preservação das unidades prisionais, pensadas para aqueles que não vão ser compreendidos

como detentores de direitos civis em sua plenitude e portanto passíveis de serem introduzidos

nessa estrutura.

O sistema penitenciário brasileiro, superlotado em todas as suas unidades da

federação, sejam elas de pequeno , médio ou grande porte prisional, possui 2.55817 18 19

estabelecimentos prisionais que juntos vão somar 447.881 vagas disponíveis para o20

cumprimento de pena de encarceramento em qualquer uma de suas modalidades ou fases da

execução penal.

20 Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php>. Acesso em: 29/07/2021.

19 Unidades federativas de grande porte prisional segundo o CNJ: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo.

18 Unidades federativas de médio porte prisional segundo o CNJ: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e Santa Catarina.

17 Unidades federativas de pequeno porte prisional segundo o CNJ: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Tocantins e Sergipe.

https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php
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O excesso de pessoas aprisionadas, a falta de controle absoluto das práticas internas

e não estabelecimento de uma missão que possa ser medida para além da capacidade das

unidades de manter os indivíduos aprisionados pelo tempo determinado, são apenas alguns

dos problemas da política prisional brasileira, mas são problemas estruturantes da realidade

prisional, que afastam o sistema penitenciário da ideologia de controle de criminalidade de

forma humanizada, e o aproximam do conceito da punição apenas como vingança ao infrator.

Até aqui compreendo ser importante frisar que a privação de liberdade como

punição foi uma construção que buscava a modernidade, prender não mais para aguardar a

pena mas sim como a própria pena foi a noção construída e até então permanece como a

resposta socialmente aceitável, ou ao menos um mal necessário. Os Estados foram

desenvolvendo as suas próprias políticas prisionais e com isso definindo seus próprios

“públicos preferenciais”, embora em nossas referências próximas os recortes de cor/raça e

classe sejam determinantes para definir esses indivíduos, a vulnerabilidade socioeconômica

não define só quem é mais facilmente absorvido pelo sistema prisional mas também as

condições de aprisionamento à que serão submetidos dentro da prisão. No Brasil esse cenário

se soma ao pouco controle do Estado e à superlotação das unidades, o que transforma um

sistema já pouco funcional em um ambiente perfeito para problemas de diversas naturezas.

Sabendo que não tratamos de “instituições totais” ou do ideal da “pena das

sociedades civilizadas”, entraremos agora na realidade prisional do estado do Rio de Janeiro.

Tentando esclarecer como se desenvolveu o parque penitenciário do estado, seu atual estado e

as características administrativas que a Seap/RJ vai apresentar na gestão deste aparelho

estatal, realidade que será usada como métrica para o contraste com a teoria apresentada até

aqui, unindo questões sobre estrutura física, estrutura organizacional, políticas públicas e

transparência.
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Capítulo 2

A Seap/RJ - estrutura e organização prisional no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap/RJ)

tem em âmbito estadual o protagonismo na gestão de corpos apenados, sendo responsável não

apenas pela manutenção e viabilização do aprisionamento, mas também por parte dos fluxos

de documentação, comunicação e informação para com a sociedade civil e outras entidades

estatais. O funcionamento do aparato punitivo é o produto do trabalho da Secretaria e, dessa

forma, compreender como ela se estrutura auxilia na compreensão de seus fluxos

comunicativos e informativos. Além disso, possibilita desvelar como as práticas de gestão

vão ser responsáveis por estruturar as relações que se estabelecem em torno dela.

Apesar de não ter à disposição muitos referenciais teóricos que tratem

especificamente da Seap/RJ, que olhem para seus movimentos administrativos e burocráticos,

enquanto órgão público, aqui, tentarei expor o necessário para que o leitor consiga

compreender a importância da Secretaria e a necessidade de refletir sobre as suas atividades

mais detidamente.

A seguir, passarei a expor, de forma muito resumida, a construção histórica da

estrutura institucional dos setores responsáveis pela gestão das penas de prisão no Rio de

Janeiro, dando maior ênfase no desenvolvimento das instituições de controle prisional até a

fixação de normativas para atribuição da responsabilidade à uma Secretaria específica. Em

seguida, apresentarei uma análise sobre a estrutura de intervenção da Secretaria, elucidando

suas atribuições ante a atual situação do sistema prisional fluminense. Finalmente, tratarei

especificamente dos servidores responsáveis por realizar as atividades da Secretaria,

problematizando também a nova classificação reivindicada, a categoria de “polícia penal”, e

sua relação com o funcionamento da instituição. Por fim, reflito sobre a necessidade e a

importância da transparência e prestação de contas por parte da Seap/RJ, enquanto órgão

governamental que presta um serviço público, questão de extrema relevância para a discussão

geral do trabalho.
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2.1 - Breve histórico da gestão prisional no Rio de Janeiro

O sistema penitenciário do Rio de Janeiro não tem sua história tratada com

profundidade analítica e volume em obras literárias ou científicas, o que faz com que traçar

um caminho desde a instituição do sistema até hoje não é uma tarefa simples (SOUZA,

2015). Das poucas informações disponíveis sobre a história prisional do estado do Rio de

Janeiro, é possível fazer um breve apanhado da estrutura de gestão em forma de linha do

tempo, passando por questões que geraram impactos em unidades desde o momento do Brasil

Império até o modelo de administração atual.

Passando pelos departamentos responsáveis pela área até chegarmos ao momento

atual é possível acompanhar também a conformação do estado do Rio de Janeiro. A formação

do sistema penitenciário no Brasil vai ser influenciada por diversas questões históricas e

sociais que atravessam também a formação do próprio estado e, de alguma forma, mostram a

estruturação de mais do que unidades prisionais, mas de um conceito de aprisionamento e

gestão dos corpos apenados.

Durante o tempo em que o Rio de Janeiro era a capital do país (1763 - 1960), a

administração das unidades penitenciárias locais era de responsabilidade do governo central

(ou federal, após a Proclamação da República). Nesse período republicano, o Ministério da

Justiça concentrava essa função, uma vez que essas atividades poderiam ser concentradas,

pela importância da capital. A partir de 1960 a capital federal foi transferida para Brasília e,

com isso, foi criada a Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE), órgão do então Estado

da Guanabara (1960 a 1975), que ficou responsável pela gestão penitenciária local. A partir

de 1975, após a fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro (que resultou no atual

estado do Rio de Janeiro), a SUSIPE deu lugar ao Departamento de Sistema Penal (DESIPE),

que passou a gerir não só as unidades que estavam no antigo Estado da Guanabara, mas

também as unidades do antigo território do Estado do Rio de Janeiro, cobrindo todo o seu

território atual (CeSEC, 2002).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap/RJ) foi fundada pelo

Decreto nº 32.621 de 01 de janeiro de 2003 e teve estabelecida a sua estrutura básica

regulamentada por meio do Decreto nº 33.164 de 12 de maio de 2003, no governo de Rosinha

Garotinho. Estabelecida com o objetivo de trazer maior protagonismo para a gestão do
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aparato punitivo e para a oferta de um tratamento individualizado à área. A Secretaria vinha

para substituir o DESIPE, que até então era um departamento subordinado à Secretaria de

Segurança Pública. Normalizadas no decreto supracitado, as funções da Seap/RJ ficam bem

definidas dentro do Sistema de Justiça Criminal:

À Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, compete
desenvolver, coordenar e acompanhar as atividades pertinentes à
administração penitenciária e ainda:

I - à política criminal e penitenciária do Estado do Rio de Janeiro,
observando os objetivos da Lei de Execução Penal;

II — ao processamento e julgamento dos pedidos de extinção de
punibilidade e livramento condicional em favor de sentenciados recolhidos
aos estabelecimentos penais do Estado;

III— à reinserção dos egressos do sistema penitenciário, bem como da
observação cautelar dos liberados condicionais e dos beneficiados pela
suspensão condicional da pena;

IV— à organização e à promoção, em bases racionais e produtivas, do
trabalho remunerado dos apenados do sistema penitenciário do Estado do
Rio de Janeiro;

V - ao relacionamento permanente e integrado com o Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, e demais instituições afins, com
objetivo de melhor alcançar as metas impostas pela política criminal e
penitenciária.

Assim, fica a cargo da Seap/RJ fazer a gestão do encarceramento dos indivíduos

condenados à pena privativa de liberdade no estado do Rio de Janeiro. Não apenas gerir a

pena, mas garantir a permanência na prisão durante o cumprimento do tempo de pena

recebido, além de ofertar e gerir os seus direitos de trabalho e estudo e trabalhar para a

reinserção dos egressos na sociedade.

Além disso, foram instituídas e colocadas sob a coordenação da Seap/RJ, pelo

Decreto nº 32.621 de 01 de janeiro de 2003, a Fundação Santa Cabrini, o Conselho

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro (CPERJ), o Fundo Especial Penitenciário (FUESP)

e outras duas instituições sob a atual gestão da Seap/RJ: a Escola de Gestão Penitenciária –

EGP, anteriormente chamada de Escola de Formação Penitenciária; e o Museu Penitenciário

do Estado do Rio de Janeiro – MPERJ. Essa estrutura básica possui também uma ampla

ramificação de subsecretarias, departamentos, coordenadorias e etc.
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2.2 - Contexto atual do sistema prisional fluminense

Subordinada diretamente ao governo estadual, a Seap/RJ é a responsável pela gestão

do aparato punitivo para indivíduos com capacidade civil plena cumprindo pena de restrição

de liberdade. Sendo a maior entidade da área em nível estadual, a Secretaria é parte do

mecanismo de encarceramento, tendo em nível nacional o Departamento Penitenciário

Nacional (DEPEN) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como unificadoras das

informações de todos os estados além de estabelecerem políticas que devem ser parâmetros

em todos os estados nas suas decisões. Em nível nacional, ambos atuando na gestão prisional

e/ou na gestão de dados sobre as prisões do Brasil e coletando dados estatísticos junto à

Seap/RJ e outros órgãos estaduais.

A partir da instituição da Seap/RJ começou uma ampla expansão do parque

penitenciário fluminense, incluindo a construção do Complexo de Gericinó, que vai datar sua

origem institucionalmente em 2006. A marca do super encarceramento no Rio de Janeiro vai

passar pela criação da Seap/RJ mas será ainda mais impactado pela Lei nº 11.343 de agosto

de 2006, chamada de Lei de Drogas, que vai aumentar o volume de entrada de pessoas no

sistema, discurso intensificado pela difusão da ideia de “guerra às drogas" (CAMPOS, 2017;

BORGES, 2019). Desde a aprovação da legislação, o Brasil aumentou sua população

prisional de forma significativa nos anos seguintes (BORGES, 2019). Além disso, a Seap/RJ

também vai se ver pressionada a expandir as suas vagas para dar conta das pessoas que

estavam nas carceragens de delegacias que foram desativadas por conta do projeto Delegacia

Legal (DAHMER PEREIRA, 2006).

Considerando que o grande aumento da população prisional se deu associado a uma

expansão do parque penitenciário do estado – embora não tenham se expandido no mesmo

ritmo, fazendo com que a superlotação fosse sempre um fator claro do sistema -, ainda assim,

não podemos afirmar com certeza se a expansão das vagas instigou um aumento no

aprisionamento ou se a superlotação demandou a ampliação desse parque penitenciário. No

atual contexto, o Rio de Janeiro é um dos cinco estados considerados pelo CNJ como
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tribunais de grande porte, tendo em vista o volume e a estrutura prisional , o que nos mostra21

a relevância do sistema prisional fluminense no contexto nacional.

Tendo a quarta maior população carcerária entre os estados do Brasil , atrás apenas22

de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, o Rio de Janeiro hoje tem a responsabilidade de

administrar esse volume de aprisionamentos em uma malha de unidades já superlotadas, com

diversas denúncias sobre suas más condições estruturais e de salubridade, como relatado pelo

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT/RJ) em seu relatório

temático “Sistema em Colapso: Atenção à Saúde e Política Prisional no Estado do Rio de

Janeiro” e em diversos outros documentos do órgão. Com isso, a relação entre as condições

estruturais das unidades prisionais, quantidade de unidades e quantidade de apenados está

diretamente relacionada com a gestão exercida pelo sistema.

Assim, a administração penitenciária fluminense hoje, segundo o Tribunal de Justiça

do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), é responsável pela gestão de 56 unidades prisionais,

sendo que destas, 36 estão localizadas na capital, e as outras 20 concentradas em apenas 8,

dos outros 91 municípios no estado . Entre complexos penitenciários e unidades isoladas, os23

apenados vão sendo separados, principalmente, segundo a facção criminosa que integram,

gênero, e regime de pena em que estão no momento.

A logística de divisão territorial existente entre as unidades penitenciárias no estado

do Rio de Janeiro tem uma questão que deve ser pontuada, mesmo que rapidamente, elas não

são geograficamente “bem distribuídas”, no sentido de cobrir o máximo possível do território

do estado. Apesar de unidades localizadas em áreas “extremas” do território, de forma que

fiquem mais afastadas da capital, isso não gera uma tentativa de cobertura uniforme do

território, provocando grandes regiões sem a presença de uma unidade (fato que vai ser

encarado de forma positiva ou negativa, a depender do contexto da análise). Isso pode ser

notado quando vemos que de diversos municípios o deslocamento para se chegar até alguma

23 Ao todo, os municípios fluminenses que sediam alguma unidade penitenciária são: Campos dos Goytacazes,
Itaperuna, Japeri, Magé, Niterói, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.

22 Disponível em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk
1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em: 02 de
abril de 2021.

21 Os tribunais de grande porte segundo a análise do CNJ são Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e São Paulo. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php>. Acesso em: 29 de
março de 2021.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php
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unidade prisional, independente da motivação para isso, vai depender de uma grande

distância e geralmente também de um grande custo financeiro.

Em conversas informais nas filas durante a espera para a visita tive o relato de uma

mulher que estava em uma unidade na cidade do Rio de Janeiro e que veio de Rio das Ostras

para visitar a filha. Em outro caso, havia um homem que estava na fila de uma unidade na

cidade de São Gonçalo e que veio de Cabo Frio para visitar o filho. Por mais que esses dois

casos, especificamente, exemplifiquem a necessidade de deslocamento da população da

Região dos Lagos do estado para dar assistência ao familiar preso, moradores de outras

regiões também vão precisar se locomover por muitos quilômetros caso necessitem ter

contato com alguma unidade.

Além disso, é preciso considerar que não necessariamente a unidade mais próxima

desse indivíduo será a unidade que ele irá acessar. A distribuição das unidades e as lógicas de

circulação e acesso dentro do estado vão ter efeito nas possibilidades do familiar em estar

presente, dando assistência ao preso, por exemplo.

Figura 1 – Mapa político do estado do Rio de Janeiro com destaque para municípios que
possuem unidades prisionais.

Fonte:https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/rj/estado-rio-de-janeiro-municipios.png (destaque em
vermelho da autora).
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O ganho de força dos discursos de grupos pelo movimentos de desencarceramento,

como a Agenda Nacional pelo Desencarceramento (e todos os grupos estaduais filiados à

Agenda), aliados à possível (e esperada) resistência dos moradores, comerciantes e

associações locais à iniciativa de implementação de novas unidades em cidades ou regiões

que anteriormente não possuíam nenhum equipamento penitenciário ou o aumento do

parques penitenciários já existentes, como relatado por Silvestre (2012), faz com que a

expectativa de implementação de novas unidades em regiões ainda “não ocupadas” pelo

aparato punitivo possam não ser altas, apesar de parecer um projeto ativo do atual governo do

estado do Rio de Janeiro a implementação pioneira de um presídio vertical no Brasil .24

Nesse contexto, a Seap/RJ é a responsável pela tutela de aproximadamente 61.82625

apenados nessas unidades e para a manutenção da tutela direta desses indivíduos ela conta

não apenas com a sua estrutura física, mas também com o trabalho de seus servidores, que

distribuídos em diversos setores e grupamentos vão ser os responsáveis por manter em

funcionamento as atividades dentro da rotina carcerária.

2.3 - De Agente Penitenciário a Policial Penal - a identidade funcional dos

operadores do sistema

A Seap/RJ conta com um razoável contingente de funcionários para manutenção do

funcionando do sistema penitenciário estadual. Além dos funcionários que atuam diretamente

no gabinete e em outros cargos de gestão, há aqueles que atuam em áreas administrativas,

servidores da saúde, integrantes de grupamentos que atuam em situações específicas para

todas as unidades como os grupos responsáveis por transportes dos apenados quando

25 Dados disponíveis em: <https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/estatisticas>. Acesso em: 29/07/2021.

24 Entrevista do então governador Wilson Witzel sobre o planejamento de construção de uma prisão vertical no
Complexo de Gericinó. Disponível em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/04/witzel-anuncia-construcao-de-presidio-vertical-em-b
angu-para-5-mil-presos.ghtml>. Reunião do então secretário Alexandre de Azevedo com o secretário de
infraestrutura e outros assessores do até então governador Wilson Witzel sobre o planejamento de um Conjunto
Penal Vertical (CPV). Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B8ZeFe7gP0q/?igshid=1gcvuyesamq86>.
Reunião dos arquitetos e engenheiros da seap com a secretaria de infraestrutura para discutir o CPV. Disponível
em: <https://www.instagram.com/p/CFiSGSAg3He/?igshid=1382wwjg9cocj>. Acessos em: 25/03/2021.

https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/estatisticas
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/04/witzel-anuncia-construcao-de-presidio-vertical-em-bangu-para-5-mil-presos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/04/witzel-anuncia-construcao-de-presidio-vertical-em-bangu-para-5-mil-presos.ghtml
https://www.instagram.com/p/B8ZeFe7gP0q/?igshid=1gcvuyesamq86
https://www.instagram.com/p/CFiSGSAg3He/?igshid=1382wwjg9cocj
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necessário, por exemplo, além dos 2.910 servidores lotados em unidades trabalhando26

diretamente com a rotina intramuros.

No decorrer do ano de 2020 foi possível acompanhar o avanço da tramitação do

projeto de modificação da categoria profissional dos agentes penitenciários. A Emenda

Constitucional nº 77 de 2020 confirmou a alteração da nomenclatura da categoria que

deixaria de ser Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária (ISAP) e passaria a ser

Policial Penal. Em pesquisa anterior (MARTINS, 2017) pude constatar o sentimento de

desprivilégio dos profissionais carcerários enquanto ocupavam a categoria ISAP, se

compreendendo como um “baixo clero” do aparato de segurança pública estadual. Com

discursos como “essa profissão nem existe” e “nenhuma criança sonha em ser guarda

prisional”, eles me situavam dentro de uma realidade profissional muito particular: a falta de

valorização dos profissionais do sistema penitenciário, mesmo num momento de ascensão da

valorização dos profissionais da segurança pública, tidos em alguns momentos como

“heróis”.

Em um momento de ascensão de governos de direita os profissionais das forças de

segurança passam a receber maior foco e valorização no planejamento público da

administração do Estado e de seus territórios (MISSE, 2019), são colocados como pessoas

que colocam a própria vida em risco pela sociedade, portanto profissões que merecem ser

enaltecidas pelos cidadãos por sua função. Os profissionais de custódia da Seap/RJ

apresentam inclusive surpresa quando são buscados para pesquisas, quando sentem que

alguém se preocupou em ouvi-los, e não apenas em olhar para os apenados (DAHMER

PEREIRA, 2006), mostrando que esse desprestígio é algo já estabelecido nas subjetividades

dos profissionais.

No estudo que realizei, os dados apontam para o fato de que o agente só se
torna agente porque, ou está desempregado, ou segue a indicação de algum
parente. Com o passar do tempo, acaba se habituando à prática, tornando-se
gradativamente desestimulado a procurar outras formas de trabalho mesmo
que continue a afirmar que não gosta do que faz. Uns poucos assumem que
gostam de ter essa função; destes ouvem-se as seguintes representações da
profissão: " queria ser um policial e como não passei em concurso e resolvi
então ser ASP" (sic). A identificação da atividade de agente de segurança
com a de policial militar está presente e pode determinar a escolha pelo
trabalho na prisão (LOPES, 2002)

26 Dados obtidos junto à Diretoria de Identificação Civil do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de
Janeiro (DETRAN/RJ) por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011).
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A busca por um novo status e um novo prestígio para a categoria, impulsionadas

pelo baixo apelo da profissão até então, vai ser diretamente atravessada pela mudança na

nomenclatura e pelo afastamento da imagem da categoria da ideia da instituição como um

todo, ou ao menos uma maior aproximação com outro grupo mais valorizado pela sociedade.

É o descolamento do “guarda com um monte de chaves andando pelos corredores de cela”

para a equiparação ao policial, ator incontestável no discurso do enfrentamento à violência

urbana. A reestruturação de uma imagem degradada vai ser alterada pela transformação em

Polícia Penal, em um momento de ascensão política da direita que carrega consigo uma certa

valorização da categoria policial. Passar a ser enquadrado na categoria “policial” gera uma

nova valorização desses profissionais, uma vez que ser carcereiro não traz para eles o mérito

que acreditam merecer como indivíduos que “protegem a sociedade de bandidos”.

Uma outra questão a ser colocada nessa reflexão é sobre a decisão da nomenclatura.

Decidir abandonar um nome que incluía atividades administrativas no seu escopo e nomear a

categoria como Polícia Penal e não como Polícia Penitenciária, por exemplo, demonstra um

movimento no sentido de se reafirmar enquanto gestores desses corpos em cumprimento de

pena, e não de questões que perpassam a gestão penitenciária (inclusive questões

administrativas). O artigo 188-A da Constituição Estadual do Rio de Janeiro foi modificado

também pela Emenda Constitucional já citada para definir como atribuições da categoria a

responsabilidade de segurança, vigilância e custódia, dando mais um indício sobre quais as

práticas serão esperadas desses profissionais. A aprovação da nova nomenclatura é uma

iniciativa da categoria, relacionada com a forma como eles esperam ser vistos pela sociedade

e por demais entes da administração pública. A reivindicação de igual modo explica sobre as

representações desses atores sobre as atividades e as funções que definem o cargo, levando as

atividades administrativas para um papel secundário dentro do escopo do cargo.

Atividades que fujam da gestão básica dos corpos apenados vão se apresentar como

algo que atrapalha o serviço e, se feito, podem ser lidas como um favor para aqueles que

recebem os benefícios da ação. Operacionalizar o fluxo de cartas e pacotes de SEDEX, fazer

o controle de entrada e saída dos visitantes e registro de dados são exemplos de atividades

que são encaradas muitas vezes como problemas ou empecilhos para a rotina. Atividades que

atrapalham o trabalho do agora policial penal. A investidura na nova categoria reforça a visão
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de que as atividades devem ser voltadas à custódia desses corpos. Ser lido como um policial

mudaria a perspectiva sobre a função. Isso não significa de nenhuma forma que esses

indivíduos deixariam de ser responsáveis por essas funções “secundárias”, mas sim revela a

sua tentativa de dar maior foco às atividades de tutela e segurança.

Outro ponto relevante é a representação do policial penal em contraponto com a

“missão” da Seap/RJ. A busca pela reinserção social dos apenados é um dos pilares

ideológicos do aparato punitivo contemporâneo (ao menos na teoria, conforme instituído pelo

Decreto nº 33.164 de 12 de maio de 2003). Desta forma, a ressocialização é tida como a meta

a ser alcançada para cada indivíduo encarcerado, para que esses possam retornar ao convívio

social desmotivados à reiteração criminosa. Apesar disso, não existe nas reivindicações da

categoria nenhuma expectativa educativa ou social nas atribuições daqueles que lidam

diretamente com os apenados na rotina dentro dos muros, o que reforça a ideia de um Estado

Penal (WACQUANT, 2003) e uma cultura do controle (GARLAND, 2008) como métodos

punitivos.

Ainda assim, esses profissionais conquistaram o direito de se enquadrarem em uma

nova nomenclatura de categoria profissional, que marcada por características como a

repressão e a busca da manutenção da ordem, e no Rio de Janeiro, além disso, a polícia

carrega consigo um estigma de envolvimento e recorrência em casos de corrupção e

truculência. Em zonas periféricas essa percepção se agrava ainda mais, em especial, com

pessoas negras e pobres, sendo mais incisiva e violenta, marcando esse grupo como público

preferencial da seletividade penal brasileira.

A violência policial no Rio de Janeiro é uma questão que por muito tempo tem sido

debatida e ganhou mais um capítulo nesse momento de pandemia do Covid-19: está sendo

discutida no Supremo Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental 635 (ou “ADPF das favelas”, como vem sendo tratada), que determinou a

restrição das operações policiais em comunidades do estado enquanto perdurar a situação de

calamidade em razão da crise sanitária de Covid-19, sendo permitidas apenas em casos de

“absoluta excepcionalidade" e, nesses casos, adotando “excepcionais cuidados”,

comunicando previamente ao Ministério Público estadual e justificando a necessidade da

operação, visando conter os avanços da letalidade policial (principalmente nas favelas), que
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apresentava um crescimento preocupante, agravada pela pouca circulação de pessoas e outras

preocupações e restrições, causadas pelo cenário pandêmico.

Apesar das críticas por não deixar claro o que seria “absoluta excepcionalidade” e

consequentemente quais os critérios para medi-la, além de não especificar quais as sanções

em caso de descumprimento, a ADPF 635 deixa claro que a questão da violência policial nas

comunidades do Rio de Janeiro é um problema latente e que precisa ser contido.

Assim, nos cabe questionar: como o processo de ressocialização pode ser conduzido

por indivíduos que têm como objetivo se descolar de uma identidade profissional que

“ninguém sonhou quando era criança” e se voltando para uma categoria que abertamente

precisa de contenção da justiça federal para evitar o aumento massivo de mortes

injustificadas? Como produzir ressocialização a partir de uma nova identidade atravessada

por uma relação de abusos e violência? A conexão da polícia a uma imagem atrelada à

violência, controle e reconhecimento de poder, em contraste com o caráter educativo ou de

(re)inclusão social, nos coloca o questionamento sobre como operacionalizar acesso a direitos

que, ao menos em teoria, deveriam preparar o apenado para o retorno ao convívio social. E

por fim nesse questionamento, se a hipótese de que a reinserção do egresso na sociedade não

é mais o objetivo real da prisão, podemos dizer como proposto por Garland e Wacquant e

discutido acima, que a punição esteja tendo um fim em si mesma?

2.4 - Transparência, prestação de contas e questões sobre o serviço público

Apesar da importância e responsabilidade que permeia as atividades de tutela dos

apenados, a pesquisa identificou a falta de uma cobrança por parte do sistema judiciário,

responsável por gerenciar a execução da pena, e da sociedade civil (fora as ONGs e

instituições que produzem relatórios estatísticos) sobre a gestão da Seap/RJ a respeito de suas

práticas, tanto no trato com os apenados quanto nos registros documentais de suas práticas.

Por isso, compreendo ser necessária uma breve, mas importante discussão, sobre a

relação da Seap/RJ com a prestação de contas de seus atos administrativos e de gestão desses

corpos presos. Esse assunto não se encerra na Secretaria, mas se expande às instituições que

juntas se responsabilizam por parte do trabalho que resulta nas atividades do aparato punitivo.
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As formas que os registros são estruturados e também disponibilizados para outros entes do

poder público e para a sociedade civil representam também a Seap/RJ como instituição.

Sendo um dos 5 princípios expressos da administração pública, a publicidade vai ser

marcante nessa análise da gestão penitenciária. Por ser um dos “postulados fundamentais que

inspiram todo o modo de agir da Administração Pública” (CARVALHO FILHO, 2005, p.12),

espera-se que a instituição possua como política a ampla difusão em fácil acesso de seus

procedimentos, mantendo a sociedade ciente e em possibilidades de fiscalizar as práticas

estabelecidas dentro de seus muros. A publicidade também é um instrumento importante para

o controle de legalidade dos atos administrativos. A manutenção da legalidade depende em

vezes da publicidade dos atos. Ao menos, enquanto expectativa, com base no que estabelece

a Constituição Federal, deveria haver um esforço e proatividade por parte da Seap/RJ para

atender a esse princípio.

Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla
divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui
fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a
legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência
dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos
atos e o grau de eficiência de que se revestem. (CARVALHO FILHO, 2005,
p.15)

É possível compreender que apesar de não ser a grande protagonista, a publicidade

precisa de atenção pela gestão pública. As informações sobre os números estatísticos da

população penitenciária, dados sobre visitantes e fornecedores de serviço, projetos ativos e

questões sobre procedimentos de rotina não deveriam ser incógnitas do sistema.

Essa publicização pode ser feita com o uso de circulares em murais físicos em locais

de acesso permitido aos cidadãos de órgãos públicos específicos, publicação em diário oficial

ou em jornais de circulação pública e outros meios de comunicação (embora esses possam

esbarrar em questões sobre responsabilidade orçamentária), visando a educação da população

a respeito do tema e garantindo a legitimidade do ato administrativo. A variedade de opções

hoje é reforçada pela possibilidade do uso de ferramentas virtuais para a transparência das

instituições, aliando amplo alcance possível e baixo custo de manutenção.

A expansão dos usos da internet para a comunicação poderia ser uma forma de

ampliar o controle sobre as práticas do Estado, uma vez que bases online podem ser
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disponibilizadas para que o acesso aos dados seja efetuado, garantindo o exercício da

cidadania pelos indivíduos e também esse direito a ONG’s e outras instituições que

acompanham mais detidamente a realidade prisional. Com sites e diversas plataformas, onde

é possível que se construam registros sobre informações de diversas áreas, os entes

governamentais poderiam informatizar diversos de seus serviços e obrigações,

democratizando o acesso (na medida do possível) e barateando meios de publicização dessas

informações.

Na realidade, a aplicação do sistema de rede do e-Governo está voltada para
ampliar as ações do governo em benefício da cidadania, por meio da
prestação de serviços e oferta de informações, onde cada órgão apresenta o
seu link para divulgação de ações básicas voltadas para o atendimento ao
público. (BALANCO e LEONY, 2007. p, 3)

Apesar disso, a Seap/RJ não promove por meio de sua política informacional uma

boa interação entre a sua gestão e a sociedade, mantendo seus dados e estatísticas sobre a

população prisional oculta da fiscalização dos cidadãos. Mesmo com a ampliação do uso de

internet pela sociedade e pelos órgãos e entidades governamentais, esse comportamento não

se replica na instituição que segue utilizando as redes apenas para aquilo que acreditam gerar

benefícios para si próprios e na manutenção dos interesses da instituição.

Além da falta de clareza sobre informações e estatísticas gerais, a Seap/RJ também

se mostra falha ou pouco disposta a relatar aos familiares questões isoladas e importantes

referentes aos apenados. A instituição se exime da responsabilidade de prestar contas,

também para os familiares, a não ser que isso seja absolutamente necessário. Um preso pode

ser deslocado para muitos quilômetros de distância e isso só ser de conhecimento pela família

numa tentativa frustrada de visita, o que acaba por proporcionar um desaparecimento

burocrático desses corpos, como no caso relatado no início desse trabalho e que pelas

entrevistas e conversas com interlocutores é um acontecimento bastante comum.

[...]a questão das notificações das famílias é um problema sério, mais sério é
ainda a notificação pra atendimento médico, porque essa não acontece,
deveria, é obrigação que as famílias sejam avisadas de transferências, ida
pra rede externa de hospital, rede interna, não importa, isso de fato nunca é
feito, inclusive uma das maiores demandas que a gente recebe no
Mecanismo historicamente, não é de hoje é historicamente, é a localização.
O preso não está na unidade, o preso, disseram que ele foi pro atendimento
quando eu fui fazer a visita, onde é que ele está, será que ele está no
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isolamento e a gente fica nessa busca de conseguir descobrir onde o preso
está também, essa é a maior demanda. (Entrevista nº.10, MEPCT/RJ)

Dessa forma, apesar de algumas informações serem mais facilmente encontradas, a

lógica de administração sugere uma espécie de gestão turva, onde apesar de se ter alguma

visão do que se passa na administração não é possível afirmar como se dão as práticas ao

fundo.

Essa prestação de contas que se aguarda da Seap/RJ não tem um tom persecutório,

mas sim de estabelecer para a Secretaria as mesmas exigências que podemos acompanhar

vindas da sociedade com as pastas de saúde ou educação, por exemplo, tendo em vista que da

mesma forma se configuram como serviço público. A atuação e o comprometimento da

Seap/RJ com o atendimento a essas questões não pode estar atrelado ao “valor social” dado

ao apenado, fazendo com que sejam encarados como corpos sem valor, violáveis e até mesmo

matáveis, mas sim com o fato que a Secretaria é um serviço público, que deve atender às

exigências de todos os entes que compartilham esse mesmo caráter com ela.

De certa forma, a Secretaria disponibiliza informações e dados sobre seus internos e

suas práticas, apesar de ainda ser de maneira deficitária. Por obrigação, a Secretaria precisa

periodicamente informar ao DEPEN e ao CNJ questões gerais sobre seus estabelecimentos e

sobre as pessoas privadas de liberdade, se com relação aos estabelecimentos a informação é

pouco completa com relação aos apenados ela apresenta uma enorme fragilidade.

Além disso, demandas de cidadãos quando solicitadas com base na lei nº 12.527/11

(conhecida como Lei de Acesso à Informação), por meio da plataforma Fala.BR, são

atendidas desde que não configurem informações que coloquem a instituição, a nação ou a

sociedade em risco. As críticas giram em torno do tempo para o retorno, de ter acesso apenas

e estritamente à pergunta feita e também ao fato de que o espaço para a solicitação individual

de informações não deve apagar a necessidade de um canal informacional de amplo alcance

social.

Por isso, discutirei de forma mais profunda em outros pontos deste trabalho que por

mais que de alguma forma a instituição tenha seus dados acessados, o volume, a qualidade e

o alcance da informação serão frágeis (quando existentes e quando de posse da Secretaria).

Não obstante, a ausência/presença dos dados e a qualidade deles se configuram, por si só,
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também como um dado de pesquisa. Uma análise com base no que for disponibilizado (e

naquilo que porventura possam escolher negar o acesso) deverá levar em conta essa questão.

2.5 - Entre Políticas de Governo e Políticas de Estado

Finalizando as discussões da Seap enquanto estrutura de gestão prisional, é preciso

chegar em uma importante questão sobre o funcionamento da máquina pública, que é como

elementos e características da gestão vão se comportar em caso de mudanças dos nomes de

gestão.

Enquanto um ente do serviço público com diversos cargos de gestão (inclusive os

mais importantes da Secretaria) empossados por livre nomeação, as mudanças de comando

são comuns na rotina prisional. Muitas vezes esperadas nas transições de governos, em

especial após novas eleições, também ocorrem muitas mudanças de comandos de secretarias

dentro de um mesmo governo, por motivos diversos, como desgaste político, baixo

rendimento no alcance de metas, denúncias de corrupção, rearranjos políticos, etc.

E aqui realizo um breve apanhado a respeito de como a Secretaria se comporta em

relação aos seus procedimentos e determinações, separadas nessa reflexão como “políticas de

governo” e “políticas de Estado”. No primeiro estão as ações que vão variar com a mudança

de comando em alguma etapa da cadeia, onde conseguimos ver mudanças com a variação de

secretários, por exemplo, enquanto no segundo estão as atividades e padrões que permanecem

inalteradas apesar das mudanças das pessoas, práticas já internalizadas e estabilizadas das

rotinas prisionais, de forma que apresentam padrão que não é diluído conforme se alternam

os responsáveis.

2.5.1 - Políticas de governo e impactos da mudança na gestão

As constantes mudanças de comando na Seap/RJ se mostraram quase como uma

regra durante o período da pesquisa (que em parte relevante foi concomitante ao momento da

pandemia da Covid-19). Durante o período observado, nos primeiros anos do governo Wilson

Witzel/Cláudio Castro, as trocas de diretores de unidades foram comentadas pelos

interlocutores como uma prática comum, mas para fins deste trabalho irei focar
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principalmente nas trocas de secretário, cargo de mais alto posto na hierarquia da pasta

estadual .27

Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que muitos dos nomes que ocuparam a

cadeira de secretário nesse período encontraram certa resistência entre os servidores de

carreira da Seap/RJ, nada que parecesse uma resistência por questões particulares, mas como

parte do pleito de que com o estabelecimento da categoria policial penal é também uma

reivindicação que os cargos de gestão da Secretaria sejam ocupados por servidores de carreira

dentro da Seap/RJ, atributo do qual nenhum dos secretários do período dispunha, tendo eles

feito carreira em forças policiais, em gestão de outras pastas políticas e/ou na área jurídica.

Essas mudanças de comando irão naturalmente gerar mudanças em pontos do

trabalho e, sendo elas leves ou bruscas, essas descontinuidades de gestão (CAMPAGNAC,

2014; GARAU, 2016; SANTOS, 2020) representarão mudanças nos procedimentos das

equipes de trabalho. E embora eu não tenha percebido uma grande virada de chave de modelo

de administração com a troca dos secretários, foi possível acompanhar algumas mudanças,

principalmente, em políticas de comunicação e participação em eventos e disponibilização da

agenda, apesar de ser difícil estabelecer se houve melhoras ou pioras na gestão com as

mudanças de secretário durante o governo.

Obviamente, bons resultados não devem ser desconsiderados, mas a
descontinuidade de certas práticas – ou a falta de práticas inovadoras ao
longo do percurso – pode definitivamente prejudicar o êxito de políticas do
ponto de vista do bem público. (CAMPAGNAC, 2014, p.231)

Além disso, é no mínimo complicado mensurar a maior ou menor competência de

gestão entre os secretários nessas mudanças, uma vez que as metas de sucesso podem ser

alteradas a qualquer momento para melhor atender à eficiência da gestão em vigor

(GARLAND, 1999). E, mais que isso, como é o caso da Seap/RJ, a questão não é o

movimento feito para ajustar a medição de seu trabalho, mas a ocultação de quais seriam as

metas de seu trabalho, mesmo que seja possível acompanhar o discurso da busca pela

ressocialização em diversas frentes da gestão penitenciária, a única métrica que se tem sobre

27 De 01/01/2019 (início do governo de Wilson Witzel) até o mês de agosto de 2021 o Rio de Janeiro teve 4
secretários de administração penitenciária. André Caffaro Andrade assumiu no dia 01/01/2019 e saiu do cargo
10 dias depois, em 11/01/2019; Alexandre Azevedo de Jesus ocupou o cargo de 11/01/2019 até 26/10/2020;
Marco Aurélio Santos ocupou o cargo de 26/10/2020 até 29/01/2021; e Raphael Montenegro Hirschfeld assumiu
em 29/01/2021 e permanece como secretário até o momento (agosto de 2021).
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a atividade de gestão penitenciária no sentido de eficiência é a manutenção do

encarceramento.

As autoridades carcerárias insistem cada vez mais na sua capacidade de
ministrar castigos e proteger o público pelo simples fato de trancafiar os
delinquentes na prisão. Não se dão mais ao trabalho de se empenhar na
reabilitação ou, se mantêm essa esperança — como é frequente no caso dos
departamentos da prisão escocesa —, cuidam em não fazer disso um
indicador de desempenho (GARLAND, 1999, p.70).

Dentro do escopo de análise, focado em relações com pessoas externas à

administração, tratarei mais detidamente dos possíveis impactos de uma das mudanças de

secretário na comunicação da Seap/RJ.

É preciso pontuar rapidamente que um dos principais mecanismos de comunicação

da Secretaria com a sociedade hoje é o seu perfil no Instagram, e, por ele, podemos ver

alterações que podem ser sensíveis, mas que chamam a atenção quando se observa mais

detidamente o perfil e o comportamento da administração. Geralmente as mudanças de

comando fazem mudar o padrão do que é exposto no perfil em conteúdo e forma, apesar de

isso ocorrer em graus diferentes. Trazendo exemplos dentro da mudança, dois pontos se

destacaram na mudança de comando entre Alexandre Azevedo e Raphael Montenegro

Hirschfeld , design dos templates de postagens e exaltação de “questões táticas” da gestão.28

No que diz respeito ao design das postagens, o perfil buscou uma imagem em tons

mais claros e com mais informações diretas dentro das imagens, ou seja, maior leveza no

perfil e maior facilidade no acesso à algumas informações, principalmente sobre os números

de contaminação durante a pandemia, números muito demandados e parte de uma das

maiores discussões sobre o sistema no momento de pandemia.

28 Entre as duas gestões houve o mandato do secretário Marco Aurélio Santos, embora sem grandes
modificações de padrões de comunicação do secretário anterior.
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Figura 2 - Comparação entre o modelo de duas gestões na divulgação do boletim epidemiológico
durante a pandemia

Fonte: perfil do Instagram da Seap/RJ

Além da divulgação regular de informações sobre a contaminação de Covid-19, o

uso da rede social volta-se para a divulgação e exaltação de ações de planejamento. A gestão

do secretário Alexandre Azevedo focava em divulgar suas reuniões de planejamento com os

mais diversos setores da administração estadual e da administração penitenciária, por outro

lado, a gestão do secretário Raphael Montenegro Hirschfeld parece mais comprometida com

exibir os treinamentos e equipes táticas da Secretaria, parecendo essa uma prática de

valorização da categoria e de suas atividades frente à busca pela implementação da categoria

policial penal, uma vez que as equipes mostram treinamento armado, equipes de intervenção

tática, equipe de cães e etc.

Além disso, a atual postura da Secretaria na plataforma virtual junto a seu público29

é de valorizar a autoridade, signos de força e capacidade bélica, características de forças

policiais, o que, mais uma vez, parece uma sinalização ao andamento do projeto de polícia

penal. Essa diferenciação pode ser vista em publicações a princípio sem grande importância

para as atividades da Secretaria, mas o uso de signos de força e autoridade vai se destacar

29 Gestão de Raphael Montenegro Hirschfeld.
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mais uma vez na atual gestão. Treinamentos, e operações grupos táticos passaram a receber

holofotes, e grandes transferências de presos, que são uma marca da Seap/RJ a bastante

tempo, agora passam a ser comemoradas como grandes feitos estratégicos e logísticos.

Figura 3 - Comparação entre o modelo de duas gestões no uso de signos de força e autoridade
em publicações

Fonte: perfil de Instagram da Seap/RJ

Aqui, estabelecemos um contraponto entre a parabenização do dia internacional da

mulher entre as gestões de Alexandre Azevedo e de Raphael Montenegro Hirschfeld. Na

primeira, da gestão Alexandre Azevedo, é utilizada uma imagem feminina de costas, para que

o vínculo institucional do uniforme seja o foco, além de uma mensagem sobre respeito e a

mensagem pessoalizada no nome do secretário.

Na segunda, com a gestão Raphael Montenegro Hirschfeld é possível ver uma

mudança no tom da parabenização. Servidoras uniformizadas e de frente para a foto de

braços cruzados, uma segunda foto com servidoras com uniformes camuflados, armadas com

equipamento de calibre pesado e com cães de grande porte treinados, e, além disso, na

legenda das fotos se somou a hashtag sobre a polícia penal.
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Assim, podemos ver que apesar do trabalho de gerar um perfil visualmente mais

leve, com imagens mais claras e maior facilidade de compreensão das mensagens dentro das

imagens em si, existe também um movimento de exaltar os signos de força e autoridade que

vão aproximar a categoria do seu projeto de se estabelecer como uma força policial.

Uma outra postura da administração de Raphael Montenegro Hirschfeld que chama

a atenção é sobre a exaltação de grandes transferências. Apesar de ser uma prática corriqueira

da administração penitenciária fluminense, as grandes transferências de apenados não

costumavam ficar em evidência entre as ações divulgadas pela Secretaria, apesar disso, agora

essas operações são não só divulgadas como comemoradas como ações de sucesso. O que

mostra uma nova visão e valorização sobre questões já naturalizadas na rotina prisional.

Figura 4 - Postagem sobre uma grande transferência de presos entre as unidades penitenciárias

Fonte: perfil do Instagram da Seap/RJ
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Dessa forma, fica claro que algumas práticas da administração penitenciária terão

sua manutenção, ou interrupção, baseada em quem são as pessoas no comando da pasta no

momento. As mudanças de comando não são capazes de transformar todas as práticas e

procedimentos de todo um setor de gestão estatal, mas ainda assim é possível perceber

mudanças no comportamento do setor com a mudança de comando. Assim, além do

comportamento, é possível verificar uma mudança da administração penitenciária também

com a forma de publicizar esse comportamento administrativo e operacional.

Além disso, é importante compreender que mudanças em procedimentos já

estabelecidos demandam tempo para serem implementadas, avaliadas e se firmarem enquanto

política institucional, fato dificultado pelo atual modelo de gestão com frequentes mudanças

de secretário da pasta. Dessa forma, é difícil avaliar a qualidade de cada gestão, uma vez que

o tempo de comando nem sempre é considerável para se estabelecer políticas sólidas de

administração em todas as áreas da administração, o que dificulta uma análise mais profunda

das mudanças em práticas mais efetivas de gestão nesse sentido.

2.5.2 - Políticas e práticas de Estado consolidadas no cenário prisional

Apesar de existirem procedimentos que vão se mostrar fluidos e variar conforme o

responsável pelo comando da pasta, como alguns já exemplificados no tópico anterior,

algumas práticas vão permanecer estáveis independente de quem seja o gestor. São as que

aqui chamarei de Políticas de Estado, intrínsecas ao sistema, que permanecem como práticas

já consolidadas.

Alguns desses procedimentos vão se manter, pois são os procedimentos adotados

com base na discricionariedade dos diretores ou dos policiais penais, por serem práticas

tradicionais, já enraizadas do sistema ou por serem questões onde não se vê vantagem em

mudança, estruturantes para a gestão.

A começar por uma questão já tratada na discussão acima, as grandes transferências

que apesar de só agora serem “comemoradas” pelo seu sucesso enquanto operação tática ou

logística, são efetuadas pela Seap/RJ como um padrão. É difícil definir o motivo das

transferências, mas ainda assim elas são uma marca de todas as gestões, muitas vezes tidas

inclusive como “mega transferências”, tendo em vista o volume de presos em trânsito. Feitas
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no início da manhã, com avisos no final do dia anterior ou até mesmo no início do mesmo

dia, sem nenhuma notificação à família ou aos advogados sobre a transferência, e

consequentemente sem informações sobre qual a unidade de destino.

Não, a Seap não me avisou da transferência do meu cliente, eu fiquei
sabendo porque o preso via whatsapp avisou a esposa dele e ela me avisou, e
aí pra onde ele foi quem descobriu foi a mãe dele, ansiosa, foi lá e
descobriu, Ele tinha entendido que ia pra Bangu, ele ouviu não sei de que
forma, se foi comunicado ou se foram rumores, que ele ia pra Bangu, e a
mãe dele foi até lá e descobriu lá na unidade. Mas avisar, ninguém avisou.
Ele soube de noite que seria transferido, aí avisaram que ele tinha que tá
pronto pra sair no dia seguinte às 7 horas da manhã, foi muito rápido, mas
aviso oficial não teve.  (Entrevista nº.09, Advogado)

Assim, além da prática da transferência em si, esse “desaparecimento burocrático”

ou “desaparecimento institucional” também é uma característica das transferências. O

desaparecimento do preso da instituição onde ele cumpria a pena sem o aviso para o familiar

gera impactos na comunicação e no auxílio material e financeiro que a família oferece ao

preso (GARAU e MARTINS, 2020), além da preocupação e custos desnecessários causados

por tentar visitar e receber a notícia de que o apenado não está mais naquela unidade.

Apesar de ilegais, a utilização de aparelhos celulares é uma realidade no ambiente

prisional, e apenas através deles é possível que alguns familiares tenham acesso à informação

da transferência do apenado. Em entrevistas realizadas com servidores do sistema

penitenciário é possível perceber que alguns deles partem do princípio da existência dos

celulares nas celas, mostrando que essa forma de comunicação apesar de ilegal é

normalizada, e, mais do que isso, um pressuposto da relação de comunicação entre apenados

e familiares. Por vezes, a presença dos celulares é usada para justificar essa ausência de

comunicação oficial, já que partem do princípio que o preso encontraria formas de avisar à

família de seu estado pelo celular, como se isso desobrigasse a instituição de fazê-lo.

Outro ponto que permeia essas grandes transferências são a precariedade de

transporte dos apenados, pois além do sumiço institucional é necessário que se ressaltem as

condições com que esses transportes são feitos. Denúncias de tanto de movimentos sociais

quanto de apenados mostram como essa prática é sabidamente violenta e como esse

transporte também vai se mostrar como uma parte da pena a ser infligida, e não apenas um

deslocamento de corpos.
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(...) a gente já tem batido nessa questão porque em 1º lugar as pessoas já vão
apinhadas naquele carro do SOE, a gente já teve notícia de quase 100
pessoas no carro do SOE. Agora saiu a ACP do SOE que é sobre a
contagem de vagas porque ninguém sabe quantas pessoas cabem dentro de
um carro do SOE até hoje, mas a gente já viu, [...], como é que é um carro
do SOE, não dá, não dá, ali se dá 20 pessoas é com muito desconforto,
aquele carro já é absolutamente fora de qualquer padrão regular de
transporte, ele não tem uma ventilação razoável, ele é todo metálico, eles
vão algemados, as reclamações de algemas bater e machucar o pulso são
enormes, você tem ali falta de luz, não tem iluminação ali dentro e você vai
e coloca, mas claramente ele cabe ali o que umas 25 apertados assim, já
assim, eles colocam 100, 70, 50 (Entrevista nº.10, MEPCT/RJ)

[...]é o SOE, de transporte, eles massacra a gente, quer botar terror na gente .
bota a gente assim só, um agarrado no outro, tipo assim ó (demostra braços
entrelaçados) , assim ó, geral um de costas pro outro,um garrado no outro, ai
tipo, eu to com tuberculose, ele também ta, ele não ta eu to, não posso ir
colado nele, entendeu.. eles botam a gente assim, e se nós, ai nós ta com
vontade mijar, fala ah quero mijar, não deixa nois mijar, só quando chega na
unidade se nós mijar dentro do carro, mete porrada na gente... é tipo assim, é
quatro pra ir dentro do carro da soe, bota vinte[...] ih as vezes eles bota nois,
eles para pra tomar café e deixa nois dentro do carro do SOE ,ó mó tempão,
mó calor danado, não tem um ar [...] é as vezes sabe o que eles faz, tipo,
chama nois pro fórum invés de levar nois no fórum de Niterói, invés de
levar no fórum de Niterói, as vezes eles levam eu lá em Campos, primeiro,
levam pra massacrar.. um carro só faz vários trajetos…[...] (Entrevista nº.05,
Apenado)

Um outro traço da Secretaria, classificado aqui como Política de Estado, é a sua

capacidade de se fazer ilegível (DAS e POOLE, 2004), não a incapacidade de se fazer

legível, o que simboliza uma diferença. Não existe uma falha em conseguir se comunicar,

mas um desejo em se proteger de olhares externos para não ser medido, para se manter

escorregadio de pesquisadores e do público em geral (ABRAMS, 1977).

Não existe um movimento por parte da Seap/RJ em se fazer ser vista e

compreendida pela sociedade, de modo que ser legível não é um objetivo. Inobstante de qual

gestão esteja em vigor, a Seap/RJ não estabelece uma política de informacional capaz de

transparecer seus dados e as estatísticas de seus procedimentos e apenados de forma eficiente

(tendo como objetivo o ideal da publicidade), mantendo o diagnóstico completo sobre o seu

trabalho uma difícil tarefa em qualquer momento político. Um exemplo dessa política é o uso
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do site da instituição, onde não é possível localizar muitas informações nem ao menos sobre a

política prisional adotada pela Secretaria, sua missão, visão e outras questões institucionais.

Como outro exemplo, mais uma Política de Estado é a discricionariedade e a

liberdade de ação dada aos diretores de unidades prisionais para estabelecerem as regras da

unidade sob seu comando. Apesar de parecer contraditório, uma das “Políticas de Estado” é a

manutenção da autoridade do diretor dentro da sua gestão na unidade, o que muitas vezes faz

com que as ações das unidades não sejam similares, e essa variação é algo fixo. Explico, essa

desobrigação da padronização é algo permanente, portanto é um padrão da Secretaria não

exigir que as unidades se adequem completamente a um único padrão de procedimentos. Um

exemplo simples disso são as listas de itens permitidos de serem levados pelos familiares,

pois mesmo que exista uma lista que normalize tudo que pode ser levado por eles em

qualquer unidade prisional e também as quantidades, é basicamente uma tradição que o

diretor decida o que pode ou não entrar na “sua unidade”, desde que não desrespeite de forma

crassa o disposto no regulamento e não incorra em ilegalidades.

Tem uma resolução pautada em estudos sociais, familiares, enfim, que
regulamenta o ingresso desses itens através desses caminhos, entendeu?
Então são resoluções distintas que regulam essas matérias. [...] Tem assim,
ela me dá margem administrativa e institucionária pra eu majorar, entendeu?
Se eu quiser majorar ali e falar “fulana, amanhã você pode trazer dez sacolas
de comida porque eu estou autorizando trazer", beleza. Eu só não posso
minorar ela porque ela é uma garantia e eu estou amarrado a aquela garantia.
Mas eu como gestor, posso muito bem. Aí eu vou fundamentar essa decisão,
não é assim de boca, eu não mando no sistema público, né, eu represento
ele.  (Entrevista nº.12, Servidor da Seap/RJ)

Dessa forma, é possível encontrar diferenças consideráveis entre a lista estabelecida

em decreto e as listas disponibilizadas por algumas unidades penitenciárias. As listas das

unidades vão ser basicamente as normas da Secretaria, tendo como incremento a fluidez

permitida ao diretor da unidade. Essa variação entre as unidades, e a manutenção dessa

liberdade, é uma marca do sistema fluminense de maneira geral. Apesar da existência de uma

norma estadual que regulamenta essas listas, nenhuma das últimas gestões mostrou interesse

em tentar unificar as autorizações e proibições na prática, fazendo da falta de uniformidade a

regra da sucata e das custódias.
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2.6 - A pandemia de Covid-19 e a gestão penitenciária do Rio de Janeiro:

questões sobre o momento atual.

Em uma das entrevistas para o trabalho, um relato específico chamou minha atenção

sobre os procedimentos dentro do cenário de pandemia e como as alterações nas normativas

impactaram os fluxos da rotina penitenciária. Um rapaz que morreu pouco após a aprovação

da resolução sobre o tratamento dos corpos na Covid-19 ficou no meio de um impasse

burocrático. O corpo permaneceu na UPA do Complexo de Gericinó por 4 dias sem que a

família pudesse fazer a remoção. O Instituto Médico Legal (IML) não se entendia

responsável pelos corpos por conta das resoluções de tratamento de corpos mortos na

pandemia, segundo a Seap/RJ. A própria Seap/RJ não tinha um fluxo já estabelecido para

esses casos. O MEPCT/RJ junto da família acionou o Ministério Público e outros grupos e

instituições para pressionar a remoção do corpo para o IML, para que a família pudesse

providenciar o enterro de seu ente que morreu na prisão. A falta de suporte psicológico para a

família se somou a uma outra preocupação do MEPCT/RJ: eles não tem conhecimento de

uma câmara fria para a alocação de cadáveres na UPA onde o corpo estava, portanto as

condições de armazenamento desse cadáver pelos 4 dias de espera desde o óbito até a

remoção para o IML são uma incógnita.

O relato citado acima é um exemplo para abrirmos uma breve discussão sobre o

momento pandêmico atrás desses muros: como as mudanças de protocolo no momento da

pandemia do Covid-19 vão impactar nas práticas da gestão prisional, desde as coisas mais

básicas até as mais extremas.

As prisões no Brasil são sabidamente ambientes insalubres, superlotados e com

grandes ocorrências de apenados apresentando quadros médicos compreendidos como

comorbidades no atual cenário, o que transforma o espaço em um ambiente perfeito para a

disseminação da contaminação pelo vírus. Por isso, compreender como a pandemia vai afetar

também no funcionamento do sistema nos mostra questões sobre a rotina carcerária do

estado.

Como já citado, a primeira ação adotada para tentar impedir a subida da

contaminação dentro dos presídios foi a suspensão das visitas dos familiares e da ida dos
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presos até os tribunais para audiências. Com relação às visitas, foi flagrante acompanhar as

movimentações da Seap/RJ, instituições e coletivos do tema e perceber que não existiam

respostas sobre o prazo para o retorno das visitas, e mais que isso, a comunicação da

administração penitenciária com os familiares, que já era deficitária, se mostrou ainda mais

dificultada. Esse descaso com o tratamento com os familiares escancara a pouca valorização

com que essas pessoas são tratadas pela gestão penitenciária fluminense (MELLO, 2020).

A justificativa de que a mobilização de esforços para as questões de proteção à

contaminação retirava forças de outras frentes moveu a administração a sucatear ainda mais

atividades que já apresentavam problemas, como o atendimento aos familiares, por exemplo,

que já tinham o pouco acesso à administração como parte dessa relação, mas agora viram a

situação se abrir à falta quase total de informação sobre a situação de saúde do parente preso.

Então é isso, e isso obvio que fica muito agravado durante o período da
pandemia porque você vai ter a família mais vulnerabilizada, porque você
tem uma doença potencialmente letal num ambiente cheio de doença
infectocontagiosa e comorbidade, seu ente querido lá você sem poder ter
contato, com notícia de isolaram um monte de gente, isolaram a SEAP,
porque ai acontece àquela comunicação nada gentil das portarias pras
famílias quando vão fazer custódia, que é de uma, são os pontos, a gente
sempre recebe reclamação das portarias, mas é isso, elas não têm,
simplesmente ficam nessa angustia e eles também, imagina só eles estão lá
dentro, eles saem, a família inteira pode ter sido acometida pelo COVID e
não saber, isso é um gerar de estresse, de tortura psicológica, vamos ser
muito franco, num período como esse é tortura psicológica. (Entrevista
nº.10, MEPCT/RJ)

Os familiares sofreram com a falta de contato com os parentes presos e também

viram ser afetada a sua capacidade de assistir o preso materialmente. Sendo os familiares um

dos principais vasos comunicantes do sistema penitenciário (GODOI, 2017), as 2 sacolas de

refeições que podiam ser levadas nos dias de visita não eram mais uma realidade durante a

pandemia e os familiares podiam levar apenas as sacolas para a custódia nesse cenário.

Como meio de dar aos apenados maior acesso material, a Secretaria aumentou o

limite do acesso dos apenados aos bens financeiros que a família poderia disponibilizar. Com

a Circular Interna n. 50 a Seap/RJ permitiu que o familiar levasse para o preso 80% do salário
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mínimo por mês , o que na verdade vai contribuir para aumentar o consumo nas cantinas das30

unidades prisionais, que vão lucrar não apenas por serem a alternativa ao alcance já que a

quantidade de alimentos levadas pelos familiares diminuiu, mas também vão lucrar pelos

preços praticados acima do padrão de mercado.

assim ó: um ovo na cadeia é dois reais .. um só. [...]um tomate é dois reais,
uma cabeça de alho é sete reais, uma cabeça só... uma cebola é dois reais,
um biscoito piraquê é oito reais... recheado  (Entrevista nº.05, Apenado)

Essa decisão que visava garantir que os presos poderiam ter acesso à bens materiais

e mais alimentos apesar da redução do volume de entrada de alimentos e outros itens por

intermédio dos familiares, ignorou o encargo financeiro dos familiares, que ficaria ainda mais

impactante, já que agora o valor disponibilizado para esses indivíduos seria ainda mais

oneroso no orçamento familiar, em um momento que por conta da pandemia muitas pessoas

tiveram a renda comprometida, além os familiares de presos terem sido vetados inicialmente

do recebimento do Auxílio Emergencial do governo federal, sendo ainda mais fragilizados

economicamente (GARAU e MARTINS, 2020).

Mesmo em um momento onde a necessidade de provisão por parte do Estado se faz

ainda mais latente, os seus movimentos vão na direção de manter a sobrecarga de

responsabilidade de abastecimento material sobre o familiar. Todos os problemas já

conhecidos das penitenciárias tomaram proporções alarmantes dentro da condição de

pandemia (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2020), e ainda assim, não se percebe um movimento

consistente rumo à melhorias no sistema para evitar grandes problemas inesperados (como o

abastecimento durante uma pandemia, por exemplo) ou como os problemas com os quais já

se convive diariamente. A pandemia de Covid-19 mostra que o sistema não se incomoda de

existir com uma nova situação caótica, pois parte de sua rotina é conviver com o caos

constante em diversas frentes.

Dessa maneira, é possível compreender que a pandemia de Covid-19 não é o

catalisador dos problemas enfrentados hoje pela gestão penitenciária no Rio de Janeiro, na

verdade a pandemia vai se colocar como uma lente de aumento dos problemas do sistema. A

30 Anteriormente a regra geral era que o familiar poderia acautelar até R$100,00 semanais, mas o apenado não
poderia portar mais do que R$100,00, ou seja, se o apenado ainda tivesse algum dinheiro consigo o máximo que
o familiar poderia levar para ele é a diferença para completar os R$100,00.
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morte, risco de contrair doenças, a falta de suprimentos básicos, comunicação precária e

diversas outras questões são realidades cotidianas do equipamento carcerário, mas a condição

de alerta causada pelo Covid-19 ao mesmo tempo que traz maior visibilidade para o cenário

de caos dentro dos muros é encarado por quem está dentro do sistema como apenas mais um

problema.

Enquanto as condições de insalubridade e falta de transparência preocupam os que

estão do lado de fora, mobilizando-os por conta do agravamento do risco de contaminação e

aumentando a chance da doença ser fatal por conta do estado estrutural e de insalubridade das

prisões, para os apenados e os funcionários o risco de vida e de saúde é tão presente do lado

de dentro que a Covid-19 é só mais um elemento do risco diário, não é o catalisador de um

estado de emergência, vai ser apenas mais dos problemas do sistema que os colocam em

alerta.

A situação geral da administração nos mostra as formas de gestão adotadas pela

Secretaria e questões sobre a sua estrutura e decisões no contexto da pandemia de Covid-19,

que não podem ser ignoradas e serão relevantes pontualmente em algumas discussões ao

longo desse trabalho.

***

Compreender o funcionamento da Secretaria nos ilumina questões sobre o

desenvolvimento da gestão prisional no Rio de Janeiro, desde quando o comando era do

Ministério da Justiça até o estabelecimento de uma secretaria estadual. A distribuição

geográfica das unidades e as constantes denúncias sobre o estado de salubridade vão marcar o

sistema penitenciário fluminense, além disso esse desenvolvimento de todo aparato punitivo

foi acompanhado por um desenvolvimento de muitas outras questões, inclusive da identidade

profissional dos seus funcionários de custódia.

A mudança de Agente Penitenciário para Inspetor de Segurança e Administração

Penitenciária compreendia a necessidade de abarcar no cargo mais funções e outras revisões

burocráticas, já a mudança para Policial Penal se apresenta como uma demanda desses

profissionais, que hoje enxergam a valorização do trabalho por meio dessa mudança, apesar

de todas as questões problemáticas que possam estar moralmente ligadas à categorial. A

agora polícia penal é a nova realidade funcional desses operadores do sistema, embora ainda
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não saibamos se o novo enquadramento vai trazer novas práticas profissionais (e policiais) ou

se vai apenas dar o nome ao cargo em que práticas repressivas já são feitas.

Além disso, o trato com a transparência também é fator relevante do funcionamento

da Secretaria, essa pouca visibilidade proporcionada pode ser vista como uma proteção que a

Seap/RJ busca para si e suas práticas, essa privação (ou burocratização) do acesso retorna ao

pensamento de que os saberes penitenciários pertencem à instituição e não ao Estado ou à

sociedade, embora se espere de entidades do serviço público a publicidade de seus atos. E a

não difusão dessas práticas e saberes é um dos fatores que auxiliam na manutenção de

Práticas de Governo e Práticas de Estado, fazendo com que a nossa falta de conhecimento

sobre os seus processos nos impeça de reconhecer alguns padrões, o que também nos impede

de compreender o que se altera e o que permanece com as mudanças de comando. Essas

questões nos iluminam sobre a estrutura e particularidades da Seap/RJ e da sua formação,

pois compreender como ela se formou e como se organiza atualmente nos ajuda a entender

como ela se relaciona com fluxos de dados e informações.

A partir de agora, dou prosseguimento ao capítulo sobre gestão da comunicação,

trazendo como orientação os métodos de divulgação do trabalho e de regras e normativas de

funcionamento da rotina penitenciária. A divulgação física nos portões e os canais de

interatividade virtual na internet vão ser os elementos de observação para essa parte da

análise sobre as práticas da Seap/RJ.
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Capítulo 3
Das circulares aos likes - como a Seap/RJ se comunica para fora?

O aparato punitivo estatal do Rio de Janeiro é uma das peças mais relevantes da

política de segurança pública adotada pelas gestões estatais, de forma que o projeto do atual

governo de expansão do parque penitenciário a partir da construção de prisões verticais, por

exemplo, não perde força independentemente de quem é o “comandante” ocupando a

cadeira. Apesar do tom de protagonismo com o qual se tratam questões que cercam a política

de segurança e, mais especificamente, equipamento penitenciário estadual, pouco se sabe

sobre as práticas intramuros desse setor. As denúncias e reportagens sobre o equipamento e a

administração penitenciária costumam nos alcançar ocupando o noticiário e as páginas de

jornais estampando casos de rebeliões e grandes tragédias (CROZERA, 2017); e nos últimos

anos, principalmente com a prisão de políticos muitos conhecidos; com denúncias de regalias

e irregularidades de gestão etc. Para além de notícias destas naturezas pouco se sabe.

Informações sobre o funcionamento da rotina e da gestão penitenciária não são de ampla

divulgação na sociedade.

Enquanto uma secretaria prestadora de serviços ao público, não percebemos uma

cobrança sobre a Seap/RJ da mesma forma que se cobra um bom serviço prestado pelas

secretarias de saúde, educação e segurança, por exemplo. Nesse ponto compreendo que a

preocupação da sociedade se volta para os serviços os quais ela se compreende enquanto

usuária. Assim, de modo geral, a população não se vê como afetada pelas atividades da

gestão prisional, possivelmente pelo discurso de que “o Brasil é o país da impunidade” então

a prisão não seria tão relevante ou que “pessoas de bem” não precisam se preocupar com a

prisão pois aquele é o lugar dos “bandidos”, gerando um desinteresse pelo ambiente prisional,

como um todo.

Essa sensação de afastamento entre a população e a administração penitenciária faz

com que o serviço e ações da Secretaria fiquem em segundo plano. Assim, a lógica favorece

que as questões que ocorrem dos muros das unidades prisionais para dentro não causem

interesse no grande público. As informações públicas a respeito das unidades e dos

custodiados passam então a servir apenas para gestão interna, não tendo um alto volume na
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demanda pública pelas informações do sistema penitenciário e sobre a administração do

equipamento punitivo do Estado.

Nesse sentido, podemos definir informação pública como “aquele conjunto de

documentos/informação gerados ou custodiados pela entidade pública, os quais dizem

respeito à atividade governamental” (EIRÃO e LEITE, 2019, p.37). O acesso a esses

documentos e informações gera novos processos burocráticos e de controle necessários para

organização das instituições, embora também sejam encarados como uma das premissas de

um regime de Estado Democrático, no sentido de a transparência viabilizar a participação da

sociedade civil na vida pública (EIRÃO e LEITE, 2019).

Para realização dessa pesquisa, algumas informações e dados foram demandadas à

administração penitenciária. O processo de solicitação dessas informações estatísticas se

iniciou em julho de 2020, após a troca de alguns e-mails a Seap/RJ se mostrou solícita em

colaborar com os dados, mas logo após fui direcionada ao contato com a Escola de Gestão

Penitenciária (EGP) onde eu deveria realizar a solicitação das informações formalmente.

Após explicar para a EGP o intuito da pesquisa e quais dados seriam necessários fui

informada que deveria fazer contato com a Coordenação de Estudo e Pesquisa (CEP) da

Seap/RJ, responsável por acompanhar os pesquisadores com dados e idas às unidades. De

agosto à outubro após algumas trocas de e-mails com a CEP, me enviaram um formulário

para preenchimento e entrega presencial na secretaria deles, que estava fechada ao público e

não tinha perspectiva de retorno no momento por conta da pandemia, e também não me

informaram que não seria possível encaminhar o documento por e-mail, de forma que o

procedimento de solicitação só poderia começar com o retorno das atividades presenciais,

porém como o formulário tratava de ingresso nas unidades (atividade que não me interessava

no momento) solicitei que eles considerassem o pedido por e-mail, uma vez que as

informações que eu desejava também poderiam ser enviadas por e-mail.

Em novembro recebi um posicionamento da ouvidoria da Seap/RJ com um número

de protocolo sobre o meu pedido de informações e nele o encaminhamento anexava a

sequência de e-mails trocados internamente entre os setores da SEAP/RJ, onde pude localizar

uma mensagem da CEP para a ouvidoria a respeito da minha solicitação onde eles afirmavam

que a minha solicitação havia sido feita por meio da Lei de Acesso à Informação. Chamou

atenção primeiramente que o próprio setor tenha evocado a Lei de Acesso à Informação para
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o atendimento do pedido, uma vez que eu não optei por esse caminho, mas seja pelo hábito

ou por saber que essa seria a forma ideal de dar sequência, esse mecanismo foi acionado por

eles. Além disso, fica claro a velocidade de atendimento no momento em que o mecanismo

da lei é acionado, uma solicitação que se iniciou em julho e tramita de um setor a outro até

novembro, e em novembro quando se alega que o pedido tem base na legislação que permite

ao cidadão ter acesso à essas informações o prazo para o atendimento da solicitação passa a

ser de 30 dias corridos.

Desse modo, o mecanismo da Lei de Acesso à Informação muda a dinâmica das

solicitações de informações públicas, levando aos órgãos estatais a obrigação de

disponibilização ou uma justificativa fundamentada para a negação da mesma, dentro de um

prazo determinado pela legislação. Assim, sem poder negar o acesso às estatísticas resta

como meio de “proteção” a negação da identidade de quem as forneceu, de quem foi o

responsável no momento da geração do documento. Ao mesmo tempo em que os documentos

e estatísticas públicas têm presunção de verdade existe uma presunção de risco para o

servidor que as ratifica.

A partir disso, trago como ponto que para normatizar e fiscalizar o atendimento aos

pedidos de informações, dados e serviços públicos o governo brasileiro se moveu no sentido

de garantir o acesso às informações não protegidas pela segurança nacional e, assim, gerar

transparência no atendimento a essas demandas. Como meio de centralizar as demandas dos

cidadãos com relação aos órgãos e instituições públicas o governo federal brasileiro criou a

plataforma digital Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação , de31

responsabilidade da Controladoria Geral da União (CGU). A plataforma se apresenta como

um “canal integrado para encaminhamento de manifestações (acesso à informação,

denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e simplifique) a órgãos e entidades

do poder público” , a plataforma é uma das formas de viabilização dos usos do cidadão da32

Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) que normatiza a obtenção de dados públicos

pela sociedade civil.

A Lei de Acesso à Informação e a Fala.BR colocam as instituições governamentais

em uma situação de maior oferta de transparência de suas informações, além de gerar

32 Ver online em: <https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/central-de-conteudos/perguntas-frequentes-2019#Resp7>
31 Ver online em: <https://falabr.cgu.gov.br/>

https://www.gov.br/ouvidorias/pt-br/central-de-conteudos/perguntas-frequentes-2019#Resp7
https://falabr.cgu.gov.br/
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controle com as solicitações feitas por meio de protocolos e prazos pré-estabelecidos para que

a instituição apresente a resposta da demanda ou uma justificativa para o não atendimento.

Essa facilitação mostra um movimento da gestão pública no sentido de tentar demonstrar a

lisura de seus processos por meio da disponibilização das informações que não são

consideradas “sensíveis”. Para além disso, usa as ferramentas tecnológicas disponíveis para

democratizar o acesso aos dados de suas instituições.

Na tentativa de convergência de regimes de informação e políticas, o próprio
Estado moldou-se a uma nova realidade: deixa de ser burocrático e torna-se
Estado informacional ou Estado digital (PINHEIRO, 2014), ou seja, passa a
ter a transparência e a participação da sociedade como preceitos e,
concomitantemente, incentivam a atividade fiscalizadora dos cidadãos em
relação às ações da esfera pública (EIRÃO e LEITE, 2019, p.40)

Diversas informações utilizadas nesse trabalho foram obtidas por meio dessa

plataforma. Desde as estatísticas socioeconômicas sobre apenados e familiares, custo de itens

de higiene e roupas para os apenados, volume de visitantes até a divisão por identidade de

gênero dos apenados em unidades etc. Apesar de algumas solicitações terem sido respondidas

após o prazo legalmente previsto, em todos os contatos, eu obtive retorno institucional.

As respostas foram enviadas por e-mail e por meio de ofício. No entanto, há de se

ressaltar que apesar do retorno às solicitações, não é gerada uma ampla publicidade sobre a

informação, de forma que estas não chegam ao conhecimento do grande público por meio de

um canal oficial de comunicação, tais quais sites, circulares, comunicados oficiais etc. Assim,

a publicidade não gera volume de comunicação. A formalidade da resposta se choca com a

informalidade de acesso à informação, posto que consolida-se de forma particularizada,

gerando uma comunicação desigual, haja vista o compromisso de efetividade apenas quando

provocada.

Apesar disso, as reclamações sobre a dificuldade de acesso à informação sobre

sistema penitenciário são a regra quando se trata de entes da sociedade civil. de modo que

mesmo o estabelecimento da Fala.BR e a ida da secretaria para mídias digitais não revertem o

cenário de embaçamento das informações existente no mundo fora das redes, nos mostrando

que “esses modos de ser não correspondem a mundos opostos, mas complementares”

(DESLANDES e COUTINHO, 2020, p.3).
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A partir daqui, buscarei tratar de dois pontos sobre como o contato com a Seap/RJ

pode ser estabelecido: por meio da comunicação e por meio da informação. O primeiro se

estabelece com o uso da interlocução. O Estado será provocado a responder, gerando uma

comunicação que busca reação ou atender a alguma demanda do interlocutor. A informação,

o segundo, visa apenas trazer à luz qualquer comunicado, expor um elemento que foi

produzido e que se necessita levar até terceiros. Com base nessas definições, começarei a

análise das questões envolvendo comunicação e, posteriormente, entrarei em discussões sobre

a informação. Antes de me aprofundar nessa discussão, é importante pontuar uma outra

“verdade” da comunicação/informação da administração penitenciária do Rio de Janeiro: a

fixação de “ofícios” (circulares ou documentos informativos) nas portas das unidades

prisionais. Essa forma de comunicação leva para os visitantes (sejam familiares ou

integrantes de ONG's) informações sobre diversos assuntos a respeito da rotina e da vida

penitenciária.

3.1 - Comunicação nos portões das prisões

Fixadas nos portões das unidades prisionais, as circulares informacionais são parte

do fluxo de informações da Seap/RJ. Informam sobre dias de visitas, direitos dos presos,

modelos de Habeas Corpus, dentre outros. Tais documentos de certa forma auxiliam o

familiar a compreender o funcionamento de diferentes questões sobre a rotina prisional.

Algumas rotinas fixadas nas entradas das unidades prisionais estabelecem uma forma de

comunicação que não se encontra na legislação, nos sites ou nas redes sociais de forma geral.

A comunicação fixada nos portões obedece à uma outra forma de publicidade, tendo como

referência o baixo nível de registro e controle, o que coloca as unidades em uma posição de

possuírem regras que podem ser mantidas ou alteradas com certa flexibilidade, a depender da

gestão local, uma vez que o acompanhamento do que se coloca nos portões é menor do que o

controle sobre os dados colocados em plataformas online, por exemplo.

Como as unidades penitenciárias, individualmente, não possuem canais próprios de

comunicação e exposição de informações, as regras da própria unidade definidas de forma

individualizada, pelo seu responsável direto, vão ser disponibilizadas para o público

prioritariamente dessa forma.
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Figura 5 - Datas de visitas na unidade Instituto Penal Oscar Stevenson.

Fonte: arquivo pessoal

Assim, a comunicação por circulares afixadas nos portões é uma forma elementar de

definir normas e ter o poder de mudá-las com pouca regulação. O modelo de comunicação

faz com que o conhecimento da informação aconteça necessariamente com a presença do

interessado na unidade ou pelo pertencimento à uma rede de circulação e atualização dessas

informações. Fato é que as corriqueiras mudanças nas regras ocasionam efeitos prejudiciais à

rotina dos familiares visitantes, por exemplo.

Além de ser a forma institucionalizada e aderida pelas unidades para

comunicação de questões internas e de controle de rotina, o modelo de comunicação facilita o

trabalho da administração individual, pois a mudança de uma regra pede apenas a

substituição de uma folha de papel por outra com as novas normativas, colocando a direção

da unidade em um poder absoluto sobre essas regras e com a fiscalização baixa. A prática

gera também controle sobre as pessoas que de alguma forma entram em contato com a
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unidade, pois as vezes aquelas normativas estão em conflito com alguma lei vigente, mas

apesar disso, para o corpo de funcionários a regra é o estabelecido naqueles documentos,

submetendo essa pessoa ao que foi decidido pelo diretor mesmo que exista outra orientação

sobre o assunto que estiver em questão.

Por exemplo, a adequação das 2 sacolas às normas da unidade pode passar por um

outro filtro de controle que não está previsto em nenhuma regulamentação ou circular fixada

no portão da unidade prisional. É comum o relato de familiares que alegam que, mesmo de

acordo com as normas impostas pela unidade, alguns itens são barrados de acordo com a

vontade do agente trabalhando na revista no dia da visita, já que a mudança dos agentes de

serviço também pode significar a mudança das regras de entrada.

Com todas as variações possíveis da norma de entrada de itens nas unidades parece

que apenas que dois atores vão estar completamente preparados para a “regra do dia”: o

agente de portaria do dia e o comerciante que atua no entorno da unidade.

3.2 - Sites da Seap/RJ e do DETRAN/RJ

Na pesquisa em sites de busca na internet os dois primeiros resultados para o termo

“seap rj” são o site oficial da Secretaria e o site do DETRAN/RJ no setor relativo às33

informações para os visitantes , uma vez que a carteirinha de visita é expedida por este34

órgão. Numa análise primária no site oficial é possível fazer um rápido levantamento dos

elementos que compõem a sua interface inicial. Primeiro há um carrossel de notícias sobre a

pasta ao topo da página, que mostram principalmente as atualizações do “Boletim Seap” ;35

logo abaixo um outro bloco com uma espécie de organograma da instituição, intitulado de

“estrutura” e sob o título dois módulos que fazem parte da secretaria: “subsecretarias” e a

“Escola de Gestão Penitenciária”; o bloco seguinte intitulado “transparência”, é dividido em

dois, na esquerda da tela estão informações para contato com a Seap como endereço e

telefone. Além disso, na mesma seção encontramos as referências profissionais do atual

secretário. Do lado direito da tela há 4 tópicos diferentes, um deles chamado “Licitações”

35 Informativo periódico criado pela Seap/RJ para informar sobre os números de contaminação por Covid-19
dentro do sistema penitenciário fluminense, informando sobre apenados e funcionários.

34 Disponível em: <http://visitanteseap.detran.rj.gov.br/VisitanteSeap/>.
33 Disponível em: <http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=ADM%20PENITENCI%c3%81RIA>.

http://visitanteseap.detran.rj.gov.br/VisitanteSeap/
http://www.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=ADM%20PENITENCI%c3%81RIA
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onde estão listadas as chamadas as os processos licitatórios abertos para a secretaria, o tópico

“Editais” onde se encontram os editais de chamamento público, depois os tópicos “Unidades”

e “Institucional” que quando selecionados não levam à informação nenhuma, apenas nos

recolocam no topo da tela . Na última seção da página estão dispostos outros 2 tópicos,36

“Carteirinha” e “Ouvidoria”, o primeiro leva até o site do DETRAN onde estão informações

sobre o que o familiar deve fazer para dar entrada na sua carteirinha, e o segundo tópico não

leva à lugar algum.

Dessa forma, para a sociedade civil não organizada, o site oficial da Secretaria

apresenta as últimas notícias sobre a parte interna da administração penitenciária, no

momento (deste contexto de pandemia de Covid-19) potencializada pelo “Boletim Seap”, os

contatos e endereço da Secretaria e o histórico profissional do secretário. No fim das contas,

o site não gera nenhum volume informacional relevante a respeito do funcionamento das

penitenciárias do estado em geral e não auxilia visitantes ou cidadãos interessados no

funcionamento da gestão penitenciária do estado.

Não existem atualizações sobre operações de transporte, reformas, ou qualquer

elemento sobre as práticas de gestão para os familiares ou demais interessados. De forma que

o site não atende ao cidadão de nenhuma forma além de encaminhá-lo para outro meio de

contato, seja telefone, e-mail ou endereço físico. Assim, resta evidenciada a falha do Estado,

enquanto administração penitenciária, no provimento voluntário de informações pelo seu

canal institucional e oficial.

O segundo resultado do site de buscas, o site do DETRAN , apresenta as37

informações referentes à solicitação da carteirinha no menu de identificação civil. O site

elenca o que é a carteirinha, quem pode fazer a solicitação da identificação para visitar, quais

documentos são necessários para dar entrada, os procedimentos para a emissão da carteirinha

e os municípios com posto de atendimento para o serviço. Por fim, um espaço para a

consulta, por meio de protocolo gerado no momento do pedido, do andamento da produção

de carteirinhas já solicitadas.

37 Ver online em: < http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=10568 >. Acesso em: 23/02/2021

36 Somente a partir da segunda metade de fevereiro de 2021, já na gestão de Raphael Montenegro Hirschfeld,
que os tópicos “Licitações” e “Editais” passaram à levar para alguma informação, até então todos os quatro
tópicos não geravam nenhum resultado além de levar o usuário ao início da mesma página.

http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=10568


78

Assim, essa página é como um manual de como dar entrada na carteirinha, embora o

procedimento possua como etapa virtual apenas o agendamento do dia de ir até o posto dar

entrada na solicitação (etapa que além de pela internet também pode ser realizada pelo

telefone). Nessa mesma página existe um link para uma nova página do DETRAN/RJ

chamada Visitante SEAP . Nesse novo endereço eletrônico o cidadão pode encontrar38

algumas novas e diferentes informações sobre o sistema como a lista de unidades

penitenciárias com endereços e dias e horários de visita, embora com algumas informações

desencontradas ou incompletas, como endereços equivocados e unidades sem os dias de

visita relacionados, também não é possível ter acesso pelo site a qualquer forma de contato

com as unidades, ali também existem informações sobre o cadastramento para assistência

religiosa, benefícios e regalias possíveis durante a pena e projetos sociais dentro das

unidades. Ainda nessa mesma página existem informações sobre o disk preso e orientações

complementares sobre o pedido da carteirinha de visita como os documentos necessários de

acordo com o grau de parentesco.

Essas são basicamente todas as informações possíveis de se encontrar virtualmente

nos principais resultados sobre a administração penitenciária do Rio de Janeiro em sites de

busca: a página oficial da Secretaria e as páginas no DETRAN para atendimento ao familiar

visitante. Com isso, apresento como questionamento o motivo de o site oficial da Secretaria

de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro não possuir nenhuma seção com

disponibilização ativa e voluntária de informação sobre os números prisionais e informações

sobre o equipamento penitenciário do Estado. É preciso ponderar que diferentes usos podem

ser feitos da internet como ferramenta comunicadora, e no caso de secretarias de estado, seus

sites institucionais deveriam ser a principal fonte de comunicação, informações e dados

disponibilizados.

Além disso, no caso da administração penitenciária do Rio de Janeiro podemos

observar uma outra dinâmica dos fluxos de contato com a sociedade civil, ao passo que o site

institucional permanece com pouca ou quase nenhuma informação relevante sobre o

funcionamento da Secretaria e das unidades, as redes sociais da Seap/RJ, em especial o

Instagram, permanecem com produção de conteúdo frequente e por lá é possível ver grande

variedade de informações e comunicações do governo.

38 Ver online em: < http://visitanteseap.detran.rj.gov.br/VisitanteSeap/index.html >. Acesso em: 23/02/2021

http://visitanteseap.detran.rj.gov.br/VisitanteSeap/index.html
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3.3 - Redes sociais

Iniciando as discussões a respeito dos perfis das redes sociais da Seap/RJ existem

dois pontos que são importantes serem marcados desde o início: o primeiro é que existe um

fluxo mais intenso e dinâmico de alimentação das redes sociais com conteúdo em

comparação com o site institucional e, em segundo lugar, que os conteúdos das redes sociais

são basicamente os mesmos (na medida do possível considerando os recursos que cada rede

proporciona), estabelecido em um sistema de compartilhamento automático entre todas as

redes - com exceção do YouTube, que é uma plataforma para programada apenas para vídeos,

de forma que não é a apropriada para grande parte do conteúdo disponibilizado pela

administração penitenciária.

Fato é que a forma e o conteúdo vão sendo alterados e/ou adaptados visando

explorar da melhor forma possível as ferramentas de cada plataforma, já que cada plataforma

vai estabelecer diferentes padrões de interação para seus usuários.

Partindo desse ponto de vista socioantropológico da ação de códigos
matemáticos, consideramos que cada plataforma digital convoca aos seus
usuários certa forma de compor sua produção discursiva, certo repertório
mais ou menos estável de temas e um estilo próprio, envolvendo o gradativo
domínio dos recursos lexicais e fraseológicos aprendidos como apropriados
para aquela comunicação, bem como uma forma de estruturar os enunciados
(DESLANDES e COUTINHO, 2020, p.5)

Apesar de não haver menções de publicização sobre as redes sociais no site

institucional da Seap/RJ e vice-versa, os perfis de plataformas diferentes possuem referências

uns sobre os outros. A divulgação dos perfis nas redes sociais permanece nas próprias redes

sociais, buscando levar os usuários a consumir conteúdo em todas elas, apesar de em algumas

situações o teor seja o mesmo em todas elas.

Aqui pretendo listar a dinâmica vista nessas redes sociais mostrando as diferenças

primordiais do uso feito pela Secretaria, que vai implicar não só em escolha deliberada, mas

também nas formas de interação que a própria plataforma vai disponibilizar aos usuários, e

com isso, vai moldar o contato como a informação se produz nela.
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Figura 6 - Publicidade de todos os perfis em redes sociais da Seap.

Fonte: Perfil do Instagram da Seap/RJ.
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B9hdqN7Ad4L/?igshid=1kz3s5aoczizh2>

3.3.1 - Instagram

A plataforma com maior volume de produção de conteúdo da Secretaria no período

da pesquisa, especialmente durante o período de pandemia, foi sem dúvidas o Instagram. O

perfil da Seap/RJ nessa rede social esteve bastante alimentado no que diz respeito às39

publicações. Logo o Instagram por ter “forte apelo visual, impregnado pela sua origem de

espaço de edição e compartilhamento de fotos, passa a permitir a produção de textos,

postagem de vídeos, narrativas e expressão de comunidades” (DESLANDES e COUTINHO,

2020, p.6), embora não exista um mecanismo de construção dessas mesmas comunidades.

Logo, vemos páginas/perfis com publicações que representam grupos em diversos eixos

temáticos, mas a plataforma não permite que esses grupos se estabeleçam como corpo social,

capazes de fazer mais do que acompanhar, curtir e comentar as postagens dessas páginas.

Assim, essa dinâmica de ter como foco uma imagem (ou vídeo) e uma legenda, faz com que a

39 Ver online em: < https://www.instagram.com/seap_rj/ >. Acesso em: 24/02/2021.

https://www.instagram.com/p/B9hdqN7Ad4L/?igshid=1kz3s5aoczizh2
https://www.instagram.com/seap_rj/
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comunicação seja explorada pela Seap/RJ por meio de imagens em tom de “chamada”, com

enunciados em letras garrafais na imagem, e avisos que eram colocados na legenda, ou fotos

sobre o tema e a legenda explicativa.

Além disso, no Instagram a Seap/RJ também realizou publicidade de suas ações,

como reuniões importantes de gabinete; reportagens na mídia com boa publicidade em

operações bem-sucedidas ou qualquer notícia de repercussão positiva; ações de grupos

táticos, comunicados de prevenção sobre a Covid e parabenizações para categorias

envolvidas na rotina do equipamento e administração penitenciária como, por exemplo, no

dia do servidor público, no dia do médico e no dia do profissional de inteligência.

O alto volume de postagens nessa plataforma e as poucas alternativas de interação

demonstram que a plataforma demanda uma relação contemplativa com o conteúdo postado.

O usuário pode curtir a postagem, pode comentar e também pode repostar o conteúdo

permanente em um espaço de visualização provisória , os storys, para que outras pessoas que40

o seguem também possam vê-lo. Apesar das poucas possibilidades de interação que a

plataforma oferece, existem manifestações dos seguidores nos comentários das postagens, na

forma de cobranças, críticas, denúncias, dúvidas e até elogios. Apesar disso, a dinâmica

contemplativa permanece, uma vez que os comentários nunca são respondidos.

A importância dada pela Seap para as redes sociais, em especial o Instagram, pode

ser vista na chamada de aprovados em fases de concursos públicos anteriores para se

apresentarem. A chamada que foi feita na rede social (e também informando que a relação

nominal dos candidatos sairia no Diário Oficial) contou com uma publicação permanente no

feed e algumas postagens provisórias nos storys, e apesar de ter sido publicada no site

institucional teve uma chama modesta quando comparada com o somatório de divulgação no

Instagram, sendo mais uma amostra da diferença do uso entre as plataformas virtuais até

mesmo para comunicados institucionais dessa categoria. O caso mostra o site como uma mera

formalidade, uma vez que a necessidade de divulgação de um procedimento institucional no

Diário Oficial foi cumprida, a escolha para o foco da comunicação em algum canal oficial foi

o Instagram.

40 É possível realizar a repostagem no feed do perfil com o uso de outros aplicativos para esse fim, evitando o
fim da possibilidade de visualização depois de 24 horas, porém a prática não foi identificada no perfil de
Instagram da Seap/RJ.
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3.3.2 - Facebook

Menos atualizado que o Instagram, o perfil da Seap no Facebook apresenta o41

mesmo tom no desenvolvimento de conteúdo, fotos com textos e postagens replicadas da

plataforma já citada. O Facebook apresenta uma proposta diferente, ao invés do ambiente de

pura contemplação das imagens como o Instagram, “o Facebook quer que você diga “o que

que você está pensando?”, numa espiral de testemunhos que almejam acumular a importante

moeda de reconhecimento, que vai de sua expressão mais efêmera (os likes) aos comentários

e até compartilhamentos nas “comunidades” de usuários” (DESLANDES e COUTINHO,

2020, p.5). Dessa forma, no espaço onde o Instagram vai oferecer apenas as curtidas (ou

likes) o Facebook vai disponibilizar sete variações distintas desse nível de interação, cada

uma representando um possível sentimento do usuário sobre o conteúdo. Essa plataforma

também possui como recurso os comentários e a possibilidade de compartilhar o conteúdo de

outras páginas na sua própria timeline, em timeline de amigos ou em grupos que o usuário

faça parte.

Além disso, oferece para os usuários a funcionalidade de criar comunidades no

formato de grupos, onde o compartilhamento de informações sobre algum assunto específico

vai ser veiculada e centralizada por eles no espaço dedicado a tratar desse tema.

Nessa rede social, é preciso pontuar o uso parcial no que diz respeito às publicações.

As informações postadas no Facebook também estão no Instagram, porém nem todas as

postagens do Instagram são veiculadas no Facebook, o que faz com que o intervalo entre as

postagens nessa rede seja maior. Além disso, essa plataforma recebe menos atualizações

frente às outras , apesar de ser a rede com a maior gama de interações possíveis pelos42

usuários, ela apresenta uma subutilização e mantém o padrão “contemplativo”, uma vez que

comentários não geram resposta da administração.

42 O perfil recebia publicações mais frequentes, acompanhando as publicações do perfil do Instagram, porém o
ritmo de postagens diminuiu bruscamente no final da gestão do secretário Marco Aurélio Santos, no início do
ano de 2021.

41 Ver online em: < https://www.facebook.com/seaprjoficial >. Acesso em: 02/03/2021

https://www.facebook.com/seaprjoficial
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3.3.3 - Twitter

Com um limite de 280 caracteres por publicação (tweet), o Twitter é possivelmente a

rede social mais limitante às publicações da Seap. Com uma dinâmica de interação diferente

das demais, o Twitter preza pela informação rápida, se propondo como um radar de assuntos

em alta no momento. Medidos pelo chamado trending topics, os assuntos mais comentados

na rede naquele momento vão não só ser vistos como vão ajudar a direcionar as novas

interações. Esse modelo de plataforma não se parece com o ideal para a divulgação de

projetos e informações que a Seap estabelece nas anteriores, uma vez que o seu

direcionamento é para outro nicho, outro objetivo de interação.

O Twitter deseja ser um sensor das “tendências” da sociedade (política,
comportamento, moda, etc.), uma janela para que se “veja o que está
acontecendo nesse momento”. Inicialmente associado como um espaço para
as “celebridades” se conectarem aos seus fãs, popularizou seu perfil, mas
ainda hoje marca a atuação intensa de figuras públicas e daqueles que
buscam notoriedade. Na descrição de adesão, a pergunta que é feita ao novo
usuário é: “o que torna você especial?”. Os participantes podem ser seguidos
ou seguidores, numa clara alusão de criação de séquitos (DESLANDES e
COUTINHO, 2020, p.5-6)

Mesmo com a possibilidade do uso das fotos como recurso nas publicações, o perfil

do Twitter da Seap tem poucas atualizações, ou pelo menos poucas atualizações funcionais

dentro da plataforma. Apesar de possuir algumas publicações no perfil, grande parte dos

tweets apenas informam que a Seap fez uma publicação no perfil do Instagram, e oferecem

um link para que você veja a publicação na outra plataforma. A Seap/RJ não desempenha um

papel de chamar a atenção para si e para as suas práticas de forma sistemática e nem busca

grandes holofotes cotidianamente de maneira geral, o que faz com que o Twitter não tenha o

melhor conjunto de ferramentas para atender ao seu comportamento digital.

3.3.4 - YouTube

Focada em transmissão de vídeos, a plataforma YouTube também sedia um perfil da

Secretaria, lá intitulado de “SEAP TV”. O perfil vai se apresentar com a proposta de vídeos

curtos, que tenham por volta de dois minutos, que tratem de temas da rotina ou da estrutura

da administração penitenciária. Dessa forma, os dez vídeos postados até o início da pandemia
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de Covid-19 vão falar sobre tornozeleira eletrônica, sobre a capacitação de agentes religiosos

que farão atendimento, sobre o trabalho dos policiais penais (na época do vídeo ainda

chamados de ISAP’s) e a inauguração de um instituto penal, por exemplo.

Apesar da possibilidade de incluir uma descrição no vídeo, o foco da plataforma é

puramente audiovisual, então a manutenção de conteúdo na plataforma requer uma

preparação e uma produção dos vídeos para a postagem, e não apenas a criação de textos ou

imagens de chamadas como nas plataformas já citadas. Aqui, o texto que se mostrou tão

importante na comunicação e divulgação de ações da Seap não tem um espaço de prestígio, é

apenas um acessório que acompanha o verdadeiro objeto de trabalho da plataforma: o vídeo.

No YouTube é possível ver uma interrupção brusca nas publicações que vão coincidir com o

início da pandemia de Covid-19, tendo a última postagem datada de 20 de março de 2020 ,43

poucos dias após o decreto de estado de emergência no estado.

***

Essas questões sobre a comunicação vão desnudar o pouco compromisso da Seap/RJ

em estabelecer uma relação com a sociedade e em mostrar o próprio trabalho. A ausência de

motivação por parte da Secretaria para estabelecer com a sociedade um fluxo de comunicação

de suas ações aponta para o desejo de manter suas práticas em um lugar oculto, onde nada é

divulgado, esclarecido ou noticiado com efetividade. A escolha da conta no Instagram como

meio prioritário de comunicação informa sobre o tipo de interação que a gestão se dispõe ter.

Ademais, a pouca movimentação da rede antes da pandemia ou para além dela, bem como o

conteúdo escolhido para as postagens também são indicadores de como o uso desse canal de

comunicação têm maior relação com uma mera formalidade do que com o compromisso de

prestar esclarecimentos do serviço público prestado pela instituição.

Os 3 modelos de comunicação voluntária apresentados ao longo deste capítulo

(cartazes nas unidades, site institucional e mídias sociais) são incompletos para compreender

o sistema penitenciário fluminense, isoladamente os meios não possuem todas as informações

necessárias para que familiares, pesquisadores, movimentos sociais, advogados ou qualquer

outro indivíduo possa compreender as práticas da Seap/RJ. Embora em alguns momentos as

informações possam ser complementares, mesmo quando analisadas conjuntamente não

43 Última visualização em 29/07/2021.
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contemplem todas as notificações da instituição. Evidente, portanto, o traço de informalidade

que cerca esses modos de comunicação.

Naquilo que se refere à comunicação, o desdobramento desse raciocínio encaminha

o trabalho na direção de compor reflexões sobre o trato institucional com a informação,

documentos, estatísticas e dados já tratados. A organização de dados e materiais informativos

se apresenta como um ponto delicado da gestão penitenciária fluminense e,

consequentemente, demonstra como o controle burocrático pode ser problemático em

diversas áreas da atividade de gestão.
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Capítulo 4

Gestão dos dados estatísticos, controle e fluxo documental

A partir deste capítulo, iniciarei a discussão sobre a gestão da produção de

informações estatísticas e por parte do Estado, tendo como referência a análise sobre como a

gestão desses dados obtidos (ou produzidos) vai se estruturar, em como o uso dos

documentos vai acontecer na rotina penitenciária e também no alcance possível da análise

dos dados e estatísticas que a Seap/RJ possui e disponibiliza. A exposição terá foco nas

informações estatísticas e dados organizados produzidos pela gestão prisional. Para tanto,

darei atenção especial às informações sobre os apenados e familiares visitantes. Por último,

me atentarei aos casos relativos à gestão burocrática de pessoas e documentos efetuada pela

Seap/RJ em sua atividade fim: a custódia e o controle dos apenados.

Como no capítulo anterior, tratarei da forma como a Seap/RJ se comunica e notifica

os indivíduos, porém com maior ênfase na questão do acesso a dados, documentos e

estatísticas do sistema. No capítulo quatro o foco está voltado em menor proporção para o

poder de comunicar suas decisões e mais para como a instituição gera e controla seus

registros e como estes movimentos resultam em controle de pessoas e na gestão penitenciária

propriamente dita. Sejam eles estatísticos, qualitativos ou com fins de comprovação de

alguma atividade, os registros documentais oficiais de questões penitenciárias vão mostrar

inicialmente o pouco controle interno da Secretaria, mas também encaminham a análise para

outras direções, conduzindo à reflexão sobre como os efeitos do controle mitigado,

evidenciado pelo modo de registro, pode ser um método ao invés de uma falha nos processos

de trabalho.

Descabido, portanto, menosprezar ou ignorar a importância que os dados

estatísticos, sejam eles socioeconômicos, de quantitativo da massa carcerária, volume de

visitas ou dados para o controle das atividades internas dos apenados, possuem no serviço

público e consequentemente a importância que têm na administração penitenciária. O Estado

mantém a tutela de dezenas de milhares de indivíduos, com isso advém a responsabilidade de

informar sobre as suas práticas intramuros, já que há dever legal de prestação de contas à



87

sociedade civil não somente de seus procedimentos, mas dos impactos de suas práticas nas

vidas dos apenados. Nesse sentido, a gestão da pena é também gestão da vida, e ela não pode

ficar às sombras.

A produção dos dados, nesse sentido, não deve servir apenas para a existência de

índices internos para a autogestão, mas também para compor a construção de análises sociais,

orientar a ideia de controle por meio do registro como forma de produção e acúmulo de

conhecimento e auxiliar na formulação de políticas públicas de gestão do corpo de apenados

e daqueles que são atores na rotina das unidades de outras formas. De forma que a produção

de seus dados e relatórios com base nas informações produzidas ou recebidas pela Secretaria

posicionem a administração penitenciária no sentido de buscar as suas próprias respostas para

as suas demandas e também no que diz respeito a usar os dados produzidos com a intenção de

compreender a realidade prisional fluminense.

A reflexão sobre a produção e os usos dos dados sobre as mais variadas vertentes do

sistema penitenciário fluminense, tem relação direta com as práticas e decisões tomadas sobre

todas as relações das quais a gestão do aparato punitivo faz parte, além de poderem ser mapas

de para onde o sistema deve caminhar a partir de onde ele está.

Por isso, a preocupação com o quanto o Estado é capaz de organizar as informações

sobre apenados e familiares é tão relevante, posto que pode auxiliar em um melhor

posicionamento do aparato punitivo e em políticas que incidam sobre esses grupos. A partir

dessa perspectiva desenvolvo a discussão apresentando exemplos de itens informacionais,

estatísticos e documentais que evidenciam questões discutíveis sobre o sistema nesse sentido.

4.1. - Produção de dados estatais sobre os presos

O primeiro cenário que apresento como exemplo para tratar da produção e gestão de

dados feita pela administração penitenciária diz respeito às informações sobre os presos que

estão sob sua tutela. Por serem o público da atividade fim do sistema, as informações sobre os

indivíduos privados de liberdade evidenciam uma forma de avaliar como a Seap/RJ vai tratar

os dados que podem ser entendidos como prioritários para o funcionamento de todo o

aparato.
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Apesar de não existir um site de gestão estadual que disponibilize dados

consolidados sobre a população penitenciária do Rio de Janeiro, é possível localizar

informações estaduais nos relatórios nacionais. Por isso na análise desse tópico serão

utilizadas informações retiradas do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, no

SISDEPEN, que agrupa informações sobre a população carcerária de todas as unidades da

federação para assim construir um retrato nacional do sistema .44

Com gráficos e dados retirados diretamente do site do DEPEN, tratarei da

defasagem informacional sobre a massa carcerária, refletindo sobre a qualidade dos dados

produzidos a partir das informações disponíveis. O desenho da população penitenciária

fluminense retirada da análise nacional vai guiar a ilustração de como os dados vão ser

tratados em nível estadual. Tendo como referência o relatório mais recente disponível .45

4.1.1. Faixa etária

O primeiro elemento estatístico que apresento para análise da produção de um banco

de dados socioeconômicos sobre os presos no Rio de Janeiro é a idade desses indivíduos. A

discussão sobre o perfil da população penitenciária costuma direcionar o pensamento na

afirmativa de a juventude ser uma característica do grupo, sendo basicamente um consenso de

que a maioria dos presos são jovens adultos.

Aqui não pretendo discutir se essa premissa está correta ou não, mas sim relativizar

a capacidade de afirmar sobre a média de idade da população prisional fluminense com base

nos dados disponibilizados pela Seap/RJ (e consequentemente pelo DEPEN). Estabelecer

qual seria a real fotografia desses indicadores é uma tarefa difícil mesmo quando se tem

acesso aos dados disponibilizados pela Secretaria, uma vez que são dados parciais, que não

dão conta de toda a população carcerária sob sua tutela, produzindo uma porcentagem

consideravelmente alta de cifra oculta (MARTINS e MENDES, 2021, no prelo).

chama a atenção que a administração penitenciária alegue não ter o registro
da idade de quase metade dos apenados sob a sua tutela. A data de
nascimento dos apenados é um dos itens da documentação recebida pelas

45 No momento da consulta o relatório mais recente disponível dizia respeito ao período entre os meses de
janeiro e junho de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen>. Acesso em: 06/07/2021.

44 De maneira geral, esse trabalho utilizou não apenas os dados do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias, do SISDEPEN, mas também dados do Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos
Estabelecimentos Penais (CNIEP), disponível no site do “Geopresídios” do CNJ e dados do BNMP.

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen
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unidades prisionais e também que acompanham o processo criminal do
indivíduo, e logo, a idade dos presos não seria um dado de difícil acesso
para a Secretaria (MARTINS e MENDES, 2021, no prelo)

Figura 7 - Faixa etária dos apenados do estado do Rio de Janeiro.

Fonte: SISDEPEN (jan-jun/2020)

Segundo os dados disponíveis é inegável que os mais jovens aparecem mais que os

mais velhos, o que sugere uma população majoritariamente jovem. Apesar disso, chama a

atenção o fato de que a Seap/RJ alega não possuir informações sobre a idade de mais de 44%

dos presos.

Logo, a questão não é se a população prisional fluminense é jovem ou idosa, mas

cabe questionar algo que salta aos olhos com a ilustração gráfica dessa coleta de dados: como

estabelecer uma leitura realista sobre a faixa etária dos presos se quase metade do

quantitativo total pode ser considerado uma cifra oculta pela gestão penitenciária?

Ao que parece, a Seap/RJ não consegue (ou não tenta) fazer por si própria essa

coleta de dados, já que o setor de classificação das unidades prisionais poderia cumprir a
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função de inserir esses dados na ficha de cada preso, sobretudo por se tratar de uma

informação simples de ser acessada.

A ausência dessa informação dificulta análises mais precisas em diversos setores que

podem ser melhor tratados, como as condições de saúde e as doenças mais comuns nessa

população por idade, tipos penais mais comuns por idade, faixa etária comum em que se

alcança liberdade, e outros. A deficiência de coleta de uma informação de fácil acesso e que

pode ter um papel importante no planejamento de políticas penitenciárias já nos dá um

indicativo do pouco valor com que esses dados são encarados.

4.1.2. Cor/raça

Dando sequência à análise dos traços sociais dos presos, a cor/raça é um fator que46

deve ser observado com a devida relevância dentro de um equipamento penitenciário que,

aliado à um sistema judicial que historicamente acumula críticas que tratam de sua evidente e

sistemática seletividade penal à população negra (ADORNO, 1996; BORGES, 2019; SILVA,

2017), tendendo a gerar uma super representação a população preta e parda entre os

apenados. Desse modo, fazer qualquer reflexão sobre o público afetado pelo sistema

penitenciário e ignorar a importância que a cor/raça vai ter nesse cenário é se sujeitar incorrer

em erro de análise, pois o peso desse fator nas relações que cercam questões sobre prisões é

latente (SILVA, 2017).

Por outro lado, me parece difícil dar sequência à análise com afirmações que não nos

conduzam a erros com relação aos números, uma vez que a amostragem da análise de

cor/raça disponibilizada pela Secretaria é ainda menor que a parcela que teve a idade relatada.

No contexto brasileiro é de extrema importância que a cor/raça seja um fator considerado e

que receba a devida importância quando falamos da população prisional. Assim como é o

caso da idade, a cor/raça também está colocada em um pressuposto nas discussões sobre a

46 Os usos e nomeações apropriados das categorias “raça”, “cor” e “etnia” dentro da antropologia existem em
disputas sobre os seus significados. Sem entrar nesse debate, a partir daqui utilizo a nomenclatura utilizada pelo
DEPEN, “cor/raça”, para a divulgação da informação, e acima de tudo com a intenção de transmitir não apenas
o número mas a forma como a instituição divulga o dado. Disponível em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY1NjZlNmMtZmE5YS00MDlhLWEyNGYtYmNiYTkwZTg4Zm
Q1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em:
05/10/2021.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY1NjZlNmMtZmE5YS00MDlhLWEyNGYtYmNiYTkwZTg4ZmQ1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmY1NjZlNmMtZmE5YS00MDlhLWEyNGYtYmNiYTkwZTg4ZmQ1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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população prisional, sendo quase uma premissa que esses indivíduos são em sua maioria

pretos ou pardos.

Figura 8 - Cor/raça dos apenados do estado do Rio de Janeiro.

Fonte: SISDEPEN (jan-jun/2020)

Mais uma vez é importante que se perceba que por mais que o gráfico apresentado

possa retratar a conclusão comum de que a maioria da população carcerária é negra (preta e

parda), a verdade é que está sendo apresentado o retrato de cerca de 16% da população

prisional do Rio de Janeiro. Dessa maneira, a péssima cobertura de coleta de dados prejudica

a análise de forma incontestável, sendo a segunda pior cobertura nacional dentre as unidades

federativas no período analisado (MARTINS e MENDES, 2021, no prelo).

Todos os movimentos sociais que buscam lutar contra a seletividade do Sistema de

Justiça Criminal, que tem o final do seu fluxo no sistema penitenciário, jogam luz sobre casos

em que o racismo estrutural, presente nas instituições e nos indivíduos que as compõem, vão

ser determinantes no desenrolar de diversos casos, com um organismo projetado e
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condicionado para. em todos os níveis, receber cada vez mais pessoas negras. Apesar de

muitos dados sobre cor/raça no Brasil nos auxiliarem a compreender como esse elemento é

estruturante nas relações, quando chegamos na posição de compreender como isso se reflete

na população prisional não teremos uma visão clara da atual situação desse grupo, já que as

informações não são disponibilizadas em sua totalidade.

As discussões sobre a cor/raça da população prisional e, consequentemente, sobre a

seletividade penal, ficam fragilizadas pela qualidade dos dados penitenciários. Mais uma vez,

não pretendo aqui dizer que as discussões estão certas ou erradas, mas trazer à luz a atual

incapacidade do Estado de afirmar a com convicção e precisão qual o recorte racial da massa

carcerária, impossibilitando o aprofundamento de análises de uma questão tão importante

neste organismo.

4.1.3. Tempo de pena

O contato defasado entre o sistema penitenciário e a VEP já foi citado anteriormente,

mas um outro traço dessa relação vai aparecer também no conhecimento da Seap/RJ sobre o

perfil da população sob sua responsabilidade e nos prazos dessa relação.

Deste modo, a Seap/RJ parece interiorizar como função institucional tão somente a

manutenção do indivíduo encarcerado pelo tempo determinado pelo sistema judiciário. Nesse

sentido, parece ser dependente das decisões da VEP e das demais instâncias judiciárias,

quando não há prisão definitiva, para se informar a respeito do andamento da pena. A falta de

comunicação entre as instituições reflete no fato de a Secretaria não saber informar de forma

efetiva qual o tempo de pena total que os seus tutelados têm para cumprir. Aqui não trato

apenas de um movimento coordenado com a VEP para a liberação de algum apenado, mas

que a dependência da Seap/RJ em saber quando um apenado deve ser liberado está baseada

também em um modelo de comunicação entre as instituições que aparenta ser ineficiente no

sentido de que um dos lados precisa ser provocado à disponibilizar acesso à informações

sobre o apenado e em que momento ele se encontra no andamento da pena, além da

problemática de não ser uma informação da qual a Seap/RJ esteja de posse para com ela

realizar seus planejamentos.
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Figura 9 - População masculina por tempo total de pena.

Fonte: SISDEPEN (jan-jun / 2020)

Os registros da Seap/RJ não dão conta de informar o tempo total de condenação de

nem mesmo 0,5% dos apenados do sexo masculino, fazendo com que o sistema seja

responsável pela tutela dos apenados por um tempo que ela própria não sabe informar. O

planejamento e o controle de médio e longo prazo das instituições para a gestão de vagas e

luta contra o encarceramento em massa não é aplicável (caso seja desejado), uma vez que a

gestão penitenciária não é capaz de fazer uma previsão do fluxo de saída dos apenados das

unidades prisionais, sem que receba um aviso do judiciário em forma de um alvará de soltura.

O tempo de pena vai ter influência na capacidade de planejamento de licitar itens

pelo tempo de uso, no contraponto entre fluxo de saída da prisão e o fluxo de entrada para

estimar a variação da população e a relação “apenados x vagas”; assim como para o

planejamento interno das unidades que poderiam acompanhar o andamento da execução da

pena ou se organizar conforme a aproximação de benefícios temporais e de cumprimento

total da pena.
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4.1.4 - Reflexões sobre as informações sobre os apenados

Esses três exemplos de informações coletadas sobre os presos - idade, cor/raça e

tempo de pena - vão auxiliar a compreender como se estabelecem os dados que devem ser

coletados e a cobertura dessa coleta. Inicialmente é importante perceber que a decisão de

quais dados vão ser colocados no relatório é de responsabilidade do órgão que vai construir a

análise como um todo. Nesse caso em específico o DEPEN tem competência para, na

confecção do relatório, decidir sobre os dados mais relevantes. A decisão, portanto, se dá em

escala nacional e não local

Apesar de não interferir na escolha de quais são os dados que devem ser registrados,

cabe à Seap/RJ garantir a coleta e organização eficaz desses elementos. Em todos os

exemplos citados o que chama atenção não é apenas a incompletude da cobertura, mas de que

modo a amostragem da análise é pequena quando relacionada com a importância da

informação ou com a facilidade de acesso a ela.

A Secretaria se mostra incapaz (ou no mínimo desinteressada) em estabelecer a

sistematização de informações que possam responder qual o perfil do preso que está sob sua

responsabilidade, os itens trazidos são apenas exemplos da pouca cobertura informacional

que a Seap/RJ tem dos apenados em cumprimento de pena. Incapaz de dizer quem está

gerindo é incapaz de trazer melhoras que sejam influenciadas pelo perfil da população

carcerária. Em outros níveis, essa ausência de dados completos e bem tratados impedem

análises sociais de outras instituições, atrapalham a coleta dos dados socioeconômicos desses

indivíduos que contam como habitantes do município onde a prisão estiver e mantém oculto

(ou no mínimo impedem a confirmação) qual o verdadeiro perfil das pessoas condenadas a

privação de liberdade no Rio de Janeiro.

4.2 - Produção de dados estatais sobre os familiares visitantes

O segundo cenário que apresento como exemplo para tratar dessa produção e gestão

de dados feita pela administração penitenciária, diz respeito aos dados sobre os familiares

visitantes. Acredito que nenhuma discussão séria pode ser construída sobre as demandas

desses familiares e de sua relação com a administração penitenciária sem que haja um
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movimento de compreender quem eles são e como se dá a construção da sua identidade

enquanto visitante. O desconhecimento objetivo de quem é o familiar vai implicar no não

atendimento às demandas desses cidadãos e, para além disso, mantém esses sujeitos na

margem do sistema reforçando uma invisibilidade que impede que eles sejam recebidos com

a humanização e respeito necessários em seu tratamento quando entram em contato com

qualquer equipamento do serviço público.

Dessa forma, buscando um retrato de quem é esse familiar visitante, me apoiarei em

quatro dos pilares usados pelo sistema para estabelecer informações identitárias sobre esses

indivíduos e, por consequência, validá-los como aptos a visitar. Serão analisados como

fatores sociais para a descrição desses familiares: 1) o grau de parentesco com o preso; 2) a

faixa etária do familiar; 3) a cor/raça do familiar; 4) o gênero do familiar . Por meio desses47

dados pretendo mostrar não só o perfil dos familiares que se dispõe a visitar, mas também de

que modo o Estado seleciona quem pode ou não realizar as visitas. Assim como, quais os

parâmetros estabelecidos para que essas pessoas possam visitar; no que implica para essas

pessoas se sujeitarem às regras de visitação do Estado e, por fim, pretendo ilustrar como esses

fatores avaliados podem implicar em diferentes questões para esses familiares.

Os dados utilizados para discussão nesse tópico foram obtidos junto à Ouvidoria da

Seap/RJ em contato direto com a gestão penitenciária por e-mail. Após a solicitação de

informações estatísticas sobre os visitantes, o pedido passou por meses de tramitação, após

uma primeira recusa da demanda na comunicação entre os setores a Lei de Acesso à

Informação foi aduzida como fundamento legal do pedido . A partir daí a solicitação48

começou a tramitar dentro do previsto em lei.

Logo, a partir daqui discutirei como esses fatores sociais são organizados pelo

Estado e como as relações burocráticas desses atores vão produzir informações que podem ou

não se constituir em dados tratados posteriormente.

48 A Lei de Acesso à Informação foi citada por um dos funcionários de setor que estava na linha de solicitação
da informação. Apesar de nunca ter sido evocada por mim, a manifestação do funcionário nesse sentido
produziu não só celeridade como a reconsideração com a resposta positiva à solicitação, que previamente havia
sido negada.

47 Dados obtidos junto à Diretoria de Identificação Civil do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de
Janeiro (DETRAN/RJ) por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011)



96

4.2.1. Grau de Parentesco

Iniciando a discussão pelo grau de parentesco dos familiares com o preso, parece

crucial elencar quais são as relações reconhecidas pelo Estado como aceitas para realizar uma

visita. Disciplinadas na Resolução SEAP nº 584 de 23 de outubro de 2015, as relações

parentais reconhecidas e compreendidas como comprováveis para a realização das visitas

são: cônjuges e companheiros; filhos e enteados; pai e mãe; padrasto e madrasta; pai afetivo e

mãe afetiva; avós; netos; irmãos; tios e sobrinhos; e amigo.

As diferentes naturezas de parentesco vão implicar diretamente em de que forma a

relação é reconhecida pelo Estado e, consequentemente, vão demandar diferentes documentos

para a comprovação da relação. Cônjuges e companheiros se diferem no sentido de que o

primeiro se refere a alguém que é oficialmente casado com o preso, enquanto o segundo se

refere a alguém com quem possui união estável ou ainda alguém que tenha um filho com o49

apenado. Pais e mães afetivos são permitidos somente no caso de não haver pai e mãe

cadastrados. Tios e sobrinhos são permitidos desde que sejam maiores de 18 anos. Por fim, o

cadastro de amigos, permite uma única pessoa cadastrada por apenado.

As proporções de familiares, conforme registros no Departamento de Identificação

Civil do estado, distribuídas dentro dessa categorização de grau de parentesco, podem ser

ilustradas também por meio de relatos dos interlocutores no decorrer da pesquisa que, por sua

vez, de certa forma dialogam com leis que tocam no tema quando estabelecem quem pode

visitar, uma vez que o Código Penal prevê em seu artigo 348 §2 a escusa absolutória para que

quem auxiliar outrem a se subtrair da ação de autoridade pública caso seja ascendente,

descendente, cônjuge ou irmão do indivíduo. De modo que a mãe, de quem a sociedade

espera o amor e cuidado incondicional ao filho, e os irmãos (principalmente irmãs, segundo

os familiares entrevistados) também são muito mobilizados ao cuidado com o apenado

movidos pelo laço de fraternidade gerado durante a vida mantendo esse cuidado no contexto

da prisão, embora com relatos de que visitem com menos assiduidade, formam as 2

categorias com laços de consanguinidade que mais visitam.

49 Para o(a) companheiro(a) “não é mais necessário apresentar escritura pública comprovando união estável ou
amizade com o detento. Agora basta ter declaração assinada por duas testemunhas, com firma reconhecida em
cartório ou prestada diante de servidor público da administração penitenciária fluminense.”. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2017-set-06/justica-simplifica-regras-visitacao-presos-rio-janeiro>. Acesso em:
08/01/2021.

https://www.conjur.com.br/2017-set-06/justica-simplifica-regras-visitacao-presos-rio-janeiro
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A categoria pessoa amiga é muitas vezes ocupada por namoradas que por não terem

com o apenado filhos ou o vínculo de uma união estável comprovável mediante

documentação, valendo-se dessa possibilidade para poder visitar e assim manter o

relacionamento na prisão. Por fim, a categoria companheira(o) abarca as pessoas que

possuam união estável com o apenado ou declaração marital e aqueles que mesmo sem o

documento tenham um filho com o preso, possibilitando a visita de pessoas com um

relacionamento atual com filho ou a visita dos filhos levados pelo outro responsável mesmo

que já sem um relacionamento afetivo entre eles.

Assim, mães, parceiras e filhas são as mais mobilizadas em realizar visitas aos

familiares privados de liberdade, o que é compreendido nos números disponibilizados, pelos

relatos de egressos e apenados, e por observar que na busca por interlocutores para a

pesquisa, os familiares (que foram quase todos mulheres) estão todos em primeira linha de

parentesco com o apenado.

Desse modo, entre normativas e relatos empíricos, podemos compreender com mais

clareza essa distribuição dos familiares pelo grau de parentesco e sua acumulação em

algumas categorias específicas. Restando claro que os laços familiares não são

necessariamente rompidos pela prisão, em alguns casos os laços são mantidos e alguns

fortalecidos por conta da dinâmica que a prisão vai imprimir nas vidas desses indivíduos

(GODOI, 2008; 2017). Relações parentais vão se mostrar de suma importância no

funcionamento da rotina do equipamento prisional, uma vez que a importância que esses

próprios atores dão para os seus laços são o suficiente para sustentar suas relações e compor

parte do fluxo de pessoas, financeiros, materiais e afetivos (GARAU e MARTINS, 2021) que

vão fazer dos familiares um dos mais importantes vasos comunicantes (GODOI, 2017) desse

universo. Aqui é possível observar que a relação parental que se vê nas filas e que é ilustrada

nos relatos e entrevistas se reflete nos números disponibilizados pela administração

penitenciária.
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Figura 10 - Grau de parentesco dos familiares visitantes no Rio de Janeiro.

Fonte dos dados: Departamento de Identificação Civil (DETRAN/RJ). Elaboração minha.

4.2.2. Faixa etária

Outro fator social caracterizador dos familiares registrado pela administração

penitenciária é a faixa etária. Por meio desse elemento podemos verificar que a maioria dos

familiares são adultos ou jovens adultos. Se 57,8% dos familiares tem entre 30 e 50 anos,

quando adicionados ao grupo de 20 a 30 anos, juntos eles caracterizam 81,6% dos visitantes

cadastrados . Essa, talvez muito larga, faixa etária dos 20 aos 50 anos, se considerada50

juntamente com os dados sobre os graus de parentesco pode indicar a idade dos(as)

companheiros(as), cônjuges, “pessoas amigas” e mães, se relacionarmos isso com o fato de a

população prisional ser majoritariamente jovem ou jovem adulta. No Rio de Janeiro 30,42%

dos apenados registrados possuem até 29 anos, número provavelmente sub representado uma

vez que DEPEN não tem o registro da idade de 44,49% dos apenados que estão no sistema

50 Dados obtidos junto à Diretoria de Identificação Civil do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de
Janeiro (DETRAN/RJ) por meio da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011).
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fluminense . Complementarmente, a taxa de visitantes entre 50 anos e os 90 anos alcança a51

marca de 18,4%, um número que não deixa de ser expressivo, mostrando que as práticas de

visita não excluem familiares mais velhos, sejam eles adultos com a idade mais avançada ou

já considerados idosos, ainda que o esforço e a exposição nos momentos de preparação e

espera para visitar possam sugerir um afastamento dos indivíduos mais velhos, no sentido de

se preservarem de situações consideradas violentas nos procedimentos.

A maioria dos visitantes dentro da faixa de idade “média” do que se espera no

mercado de trabalho aponta para a necessidade desses familiares de conciliarem suas vidas

profissionais e as visitas, que muitas vezes estão colocadas em dias úteis de semana. Com

base nos relatos de familiares e apenados, a restrição de dias e horários acaba por levar parte

desses visitantes a recorrer ao mercado informal como autônomos onde eles podem definir os

dias de suas folgas e assim realizar as visitas. Por outro lado, para aqueles que mantêm

vínculo empregatício regular, inevitavelmente leva à redução da assiduidade desses familiares

às visitas, uma vez que também já irão precisar de subterfúgios para faltar ao trabalho nos

dias de levar a custódia. Desse modo, nos relatos dos familiares e outros interlocutores com

relação à ocupação chama a atenção, e se justifica, no volume de ambulantes, autônomos,

plantonistas que adequam seus plantões à rotina de visitas, além da presença de outros

profissionais informais, estudantes e desempregados que se mantém através dos ditos

“bicos”. Apesar disso, a secretaria também não mapeia dados oficiais sobre a ocupação

profissional destes familiares e ignora a necessidade de políticas na área.

Outro ponto sugerido pela análise da faixa etária dos visitantes é relacionado com a

expressiva quantidade de mães registradas no sistema, apesar de os dados disponibilizados

pelo Estados não estarem correlacionados, podemos supor que a população penitenciária

além de muito jovem é também composta por filhos de mães relativamente jovens, uma vez

que grande parte dos visitantes tem até 50 anos. O pode mostrar uma nova característica

desses visitantes e consequentemente desses presos.

51 Disponível em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk
1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em:
10/11/2021.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjU3Y2RjNjctODQzMi00YTE4LWEwMDAtZDIzNWQ5YmIzMzk1IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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Figura 11 - Faixa etária dos familiares visitantes no Rio de Janeiro.

Fonte dos dados: Departamento de Identificação Civil (DETRAN/RJ) .Elaboração minha.52

4.2.3. Cor/raça

Conforme já discutido anteriormente, a cor/raça é um fator primordial para analisar

as conjunturas prisionais no Brasil. E como os laços de parentesco são um fator importante

para determinar os visitantes nas unidades, a cor/raça dos presos pode ser diretamente ligada

ao perfil racial dos visitantes.

Dito isso, temos uma importante questão que não é sobre o “fator cor/raça”

propriamente dito, mas sobre a pouca importância dada pelo Estado quanto ao registro desses

dados. Explico, o setor responsável pela coleta e tratamento dos dados sociais e documentos

dos visitantes possui o registro da cor/raça de apenas 1,7% dos visitantes cadastrados. Apesar

52 As proporções disponibilizadas pelo Departamento de Identificação Civil sobre a faixa etária dos visitantes
não alcança 100% quando somadas, apesar de não haver uma explicação oficial sobre essa diferença, acredito
que os registros faltantes sejam dos visitantes com menos de 18 anos, uma vez que os dados disponibilizados
começam nesta idade.
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do volume irrisório de dados acumulados sobre essa característica dos familiares, é

importante colocar os dados obtidos e problematizar o uso de categorias por parte da Seap/RJ

por meio do Departamento de Identificação Civil do DETRAN/RJ.

O Estatuto da Equidade Racial , em seu artigo 1º, determina como “negros” “as53

pessoas que se autodeclaram como pardas ou pretas, conforme o quesito cor ou raça usado

pela Fudação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam

autodefinição análoga”, de modo que nos dados disponibilizados pelo Departamento de

Identificação Civil as categorias deveriam, idealmente, seguir as indicações do IBGE por

motivo de organização e pela importância de alinhamento do assunto, porém o que temos é

uma classificação dividida em: branco, pardo, negro, amarelo e indígena . Essa diferença54

pode gerar inconsistências em análises dessa questão, uma vez que no preenchimento não é

possível verificar quem se afirma enquanto negro e quem se afirma preto dentro da categoria

disponibilizada como “negro”, segundo critérios do IBGE.

Mesmo com os problemas metodológicos apresentados por esse fator específico, os

dados disponibilizados mostram uma manifesta maioria de “negros” e pardos entre os

visitantes. Mesmo a baixa amostragem disponível reflete no observado em campo, nas

experiências bibliográficas anteriores e na expectativa criada por esses fatores de que a

cor/raça dos visitantes vai ao menos se aproximar da dos presos, uma vez que o grau de

parentesco é fator de extrema importância para se definir quem pode ou não visitar.

54 No gráfico é mantido a categoria negro pois é a categoria da coleta de dados, uma vez que não posso ter
clareza a respeito de cada indivíduo no momento do preenchimento, se classificaram “negro” se referenciando
ao conceito de “negro” ou o de “preto” adotado pelo IBGE, o que poderia gerar também modificações na
categoria “pardo”. E embora indígena e amarelo sejam categorias disponíveis para o preenchimento, não há
registro de familiares nelas, portanto não aparecem no gráfico.

53 Estatuto da Igualdade Racial. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 25/09/2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
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Figura 12 - Cor/raça dos familiares visitantes no Rio de Janeiro.

Fonte dos dados: Departamento de Identificação Civil (DETRAN/RJ). Elaboração minha.

4.2.4. Gênero

Fechando o rol desses quatro pilares - grau de parentesco, idade, cor/raça e gênero -

que vão sustentar as questões sociais que usaremos para desenvolver uma imagem do familiar

visitante, um elemento de evidente importância é o gênero desses sujeitos. Quando na análise

da observação de campo ou nas referências bibliográficas desse fator sobre os visitantes não

podemos ignorar que “o mundo social que se estrutura em função da visita se constitui como

um universo absolutamente feminino” (GODOI, 2017, p.194). Isso pode ser compreendido

como um reflexo da consistente maioria de homens no cárcere, de modo que a proporção de

parceiras , vai se aliar ao volume de mães na massa feminina que se organiza na entrada das55

unidades penitenciárias para realizar as visitas criando uma maioria clara de mulheres.

Esse panorama deixa justificada a presença massiva de mulheres nas filas, já que

socialmente existe uma forte “associação entre masculinidade e crime, ou sobre o fato de que

55 “Parceiras(os)” entende-se aqui como categoria que abarque duas ou mais das seguintes classificações de
visitantes: cônjuges, companheiros(as) e pessoa amiga (no contexto de que é muito utilizado como classificação
para pessoas com relacionamento afetivo/amoroso sem comprovação oficial)
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as prisões são fundamentalmente lugares “para homens heterossexuais” (LAGO; ZAMBONI,

2017, p. 74), nesse caso não pensando nas mães, mas sim nas parceiras afetivas que vão se

distribuir entre companheiras, cônjuges e em alguns casos também como pessoa amiga,

impulsionando um caráter feminino desse circuito.

Outro ponto desse marcador de gênero que chama atenção quando da análise dos

dados disponibilizados pelo Departamento de Identificação Civil do DETRAN/RJ está no

fato de que mãe/pai é o único grau de parentesco separado por gênero, ao passo que todos os

outros elos familiares estão unificados quanto ao gênero (tio e tia estão unificados como

“tios”, irmão e irmã estão unificados como “irmãos” etc.). Ainda assim, a categoria “mãe” é a

mais expressiva dentro de todas as apresentadas.

Nesse contexto, as mães dos apenados vão representar quase um terço do total de

familiares cadastrados para realizar a visita, somando 31% do total dos registros no sistema,

ao passo que os pais vão significar 7% dos visitantes. Porém, mantendo a reflexão no campo

do gênero dos visitantes, não se pode desprezar o fato de que ao passo de que os pais são

esses 7% já citados e homens como um todo representam 14% dos visitantes, as chances

serem poucos homens nas outras categorias fazendo com que eles sejam minoria dentro delas

é bastante relevante.

Figura 13 - Gênero dos familiares visitantes no Rio de Janeiro.

Fonte dos dados: Departamento de Identificação Civil (DETRAN). Elaboração minha.
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4.2.5. Reflexões sobre as informações dos familiares

Os dados apresentados por si só despertam o debate para questões que devem ser

consideradas como importantes a respeito do uso das informações sobre os visitantes, grupo

tão ativo e com acesso ao universo prisional. Assim, a presença do dado se configura como

um dado, o que faz com que a sua ausência também seja. Dessa maneira é importante

considerar como referência aquilo que o Estado considerou pertinente compartilhar, que vai

estar ligado àquilo que o Estado pôde produzir, que por sua vez também está atrelado ao que

o Estado considerou pertinente captar em termos de informações sobre os visitantes. A pouca

qualidade dos dados vai ser um reflexo do pouco trabalho empenhado em tudo que diz

respeito ao familiar, de modo que a imagem desse ator está constantemente embaçada e que

por mais que a administração penitenciária possua os dados sobre esses indivíduos eles não

são considerados importantes ou não interessa produzir com eles dados de acesso público, e

essa ilegibilidade (DAS e POOLE, 2004) que é traço burocrático de diversas instituições vai

se mostrar fortificada nessa situação específica tendo em vista a pouca atenção dispensada

aos familiares.

Mesmo que grandes instituições internacionais se ocupem de produzir rankings da

população carcerária em caráter mundial e da produção de relatórios sobre as condições às

quais estão submetidos os presos, pouco se encontra nesses mesmos mecanismos sobre os

familiares que realizam visitas. A divulgação de informações sobre indivíduos privados de

liberdade é demandada pela comunidade internacional em maior ou menor grau com relação

ao recorte da informação, porém aos visitantes cabe a margem, a suposição de que existem

familiares que visitam esses presos, porém, sem uma análise sobre esses sujeitos e sem uma

busca de entendimento sobre eles por meio das informações disponíveis, encarando-o como o

secundário em um sistema de subalternos.

Apesar de ser um grupo de indivíduos que é autorizado a ingressar regularmente nas

unidades prisionais e que para isso disponibiliza suas informações básicas de identificação ao

Estado para o cadastro no rol de visitantes do apenado, o familiar pode passar despercebido

em diversas análises sobre o funcionamento do sistema prisional fluminense. De toda forma,

com as narrativas dos interlocutores deste trabalho, compreendo que a administração

penitenciária não encara os familiares como indivíduos importantes para o funcionamento do

sistema prisional, mesmo que para presos e advogados os familiares tenham um lugar de
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destaque na manutenção material e moral dos apenados. Por isso tentei compreender qual a

imagem estatística que o Estado produziu a respeito desse grupo com tantas demandas e,

aparentemente, pouco poder de mobilizar a obtenção dessa atenção estatal.

Ainda pensando sobre as questões do grau de parentesco é necessário citar a fluidez

possível entre as relações. Parceiros(as) tendem a se colocar no grau de parentesco que

requisitar a mais fácil comprovação dentro da sua relação. Muitas vezes as relações não têm

as oficializações necessárias para a sua comprovação burocrática junto à administração

penitenciária. Em relação aos(às) companheiros(as) a questão mais colocada é a burocracia a

respeito do documento que é exigido para a comprovação da relação, uma vez que os

procedimentos para a obtenção após a prisão são muito complexos, tanto que não é mais

necessária a apresentação de uma escritura pública comprovando união estável com o

apenado, apenas declaração com testemunhas e firma reconhecida ou assinada na frente de

um funcionário da administração penitenciária, flexibilização conseguida pelo Núcleo de

Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública por meio de uma ação civil pública

alegando que as dificuldades e burocracias causadas pela exigência impossibilitava a visita .56

No quesito faixa etária há como impasse a dificuldade de estabelecer onde estão os

indivíduos com idade “cheia”, com classificações como “de 20 a 30 anos” e “de 30 a 40

anos” por exemplo, é difícil estabelecer com segurança onde estão localizadas as pessoas de

30 anos, se no primeiro ou no segundo grupo, e isso vai se repetir em todos os grupos etários.

Além do mais, nos dados enviados, com o somatório da proporção desses grupos etários não

chegamos à proporção 100% dos visitantes e, por mais que a diferença seja baixa, é difícil

afirmar se essa variação vai se dar pela ausência das crianças visitantes, já que o registro

disponibilizado vai se iniciar com as pessoas de 18 anos, ou se vai ser pela inconsistência já

citada sobre a forma como se caracterizaram os grupos etários, de 11 em 11 anos e repetindo

idades nos intervalos, ou por qualquer outra razão de inconsistência na coleta.

Para a cor/raça resta evidente a problemática de o Estado possuir o registro de menos

de 2% do total dos familiares cadastrados no sistema, o que deixa o dado quase

desconsiderável. Em um país que possui por questões históricas a cor/raça como ponto

estruturante das relações (BORGES, 2019; SILVA, 2017) e como fator catalisador da

56 Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2017-set-06/justica-simplifica-regras-visitacao-presos-rio-janeiro>. Acesso em:
10/01/2021.

https://www.conjur.com.br/2017-set-06/justica-simplifica-regras-visitacao-presos-rio-janeiro
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“preferência” policial e penal na sociedade (ADORNO, 1996; MONTEIRO e CARDOSO,

2013), ignorar o registro dessa característica é apagar parte importante do funcionamento de

um sistema utilizado para administrar grupos vulneráveis, principalmente a população negra.

A inobservância da cor/raça dos visitantes fica entre o desinteresse pelo registro e o interesse

em inviabilizá-lo.

As informações requisitadas e registradas pelo sistema vão mostrar que existe um

caráter situacional no interesse do que é registrado e quais números oficiais podem ser

indicadores de uma realidade, mas não necessariamente verdades incontestáveis. O estado do

Rio de Janeiro acusa o registro de 27% de visitantes negros, mas isso não significa de

nenhuma forma que esse seja o número de pessoas negras visitando, uma vez que a cor/raça

de mais de 98% dos familiares está em cifra oculta.

Não menos importante, é necessário pontuar a falta de uniformidade entre os

critérios classificatórios entre o IBGE, órgão federal de classificação estatística, e o

Departamento de Identificação Civil do estado do Rio de Janeiro, pois chama atenção que

mesmo que a pauta racial avance na discussão social do país, estados e União não são

capazes de unificar categorias que podem ser utilizadas com potencial de gerar políticas

públicas em diversas áreas, unificar estatísticas sociais populacionais e fomentar no

alinhamento e produção de discursos e dados sobre fatores cortados pela cor/raça, seja por

descuido, desinteresse ou interesse na não produção.

É preciso questionar como se dão os critérios estabelecidos para decidir quais os

dados são requisitados para a obtenção da carteirinha de visitante e assim compreender como

os gestores desses procedimentos valoram essas características. Por que cor/raça não é um

fator de preenchimento obrigatório? Por que a faixa etária é distribuída em intervalos de 11

anos com valores repetidos? Por que não interessa saber/distinguir o gênero da maioria

absoluta dos familiares por grupo de parentesco? Por que esses dados não estão agrupados de

modo que seja possível relacioná-los?

Essa gestão e produção dos dados através das informações coletadas vai informar

sobre as prioridades estabelecidas pela administração pública, pois a cifra informada pode

falar mais sobre a instituição responsável por essa produção do que sobre os dados aos quais

a cifra se refere (MIRANDA e PITA, 2011), pois esses dados são requisitados para responder
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questões objetivas sobre o indivíduo que pretende visitar e sobre a sua relação com o preso,

mas é questionável a valoração de diferentes dados um frente aos outros.

Isso significa afirmar que não estamos tratando de “estatísticas”, mas sim de
processos de construção de registros de informações que, ao serem
quantificadas, passam a representar oficialmente diferentes tipos de
fenômenos e consolidam-se como argumentos políticos na esfera pública.
(MIRANDA; PITA, 2011, p.59)

Outro ponto para discussão é o fato de que os documentos enviados pelas

instituições com os dados foram todos rasurados sobre a assinatura do funcionário

responsável pela geração do documento. Por que razão um funcionário público produzindo

um documento oficial com dados públicos não sigilosos e no exercício de sua profissão iria

achar necessário rasurar sua assinatura em um documento? A produção de assinatura de

documentos no estado do Rio de Janeiro parece ser considerada por esses agentes como uma

atividade de periculosidade, onde até mesmo a disponibilização de dados públicos gera nestes

atores um receio de responsabilização, um temor sobre o que vai ser feito com os dados,

mesmo que estes sejam informações tão simples quanto as utilizadas nesse trabalho, que

foram validados com a matrícula do servidor.

Assumir a responsabilidade, por qualquer documento que seja, parece uma forma de

incriminação em potencial. O receio de o que será feito com esse documento, onde ele será

usado, com o que será relacionado, ou onde será divulgado é o suficiente para fazer com que

os servidores públicos não queiram ter seus nomes vinculados a eles.

Essa preocupação que, de certa forma, pode ser justificada em um período em que57

apenas no âmbito da administração penitenciária foram denunciadas supostas fraudes e outras

irregularidades no que diz respeito ao pagamento às empresas que forneciam a alimentação

dos presos , no processo licitatório das empresas de alimentação (o que inclusive rendeu58 59

mandado de prisão contra o subsecretário de administração penitenciária) , sobre o60

60 Subsecretário de administração penitenciária é alvo de mandado de prisão em caso de fraude em licitação.
Disponível em:

59 Denúncia de irregularidade no processo de licitação para o fornecimento de alimentação para as unidades
penitenciárias. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/8974751/>. Acesso em: 10/01/2021

58 Denúncia de pagamento irregular feito pela SEAP/RJ aos fornecedores de alimentos para as unidades
penitenciárias. Disponível em
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/governo-do-rj-sabia-que-pagou-mais-a-fornecedores-
de-quentinhas-do-que-deveria-apontam-documentos.ghtml>. Acesso em:10/01/2021.

57 Compreendendo o período da pesquisa de 2019 a 2021.

https://globoplay.globo.com/v/8974751/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/governo-do-rj-sabia-que-pagou-mais-a-fornecedores-de-quentinhas-do-que-deveria-apontam-documentos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/governo-do-rj-sabia-que-pagou-mais-a-fornecedores-de-quentinhas-do-que-deveria-apontam-documentos.ghtml
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atendimento médico do sistema aos apenados , entre outros tantos problemas que alcançaram61

repercussão.

Porém, os casos citados em muito se diferem de uma assinatura de documento com a

disponibilização de informações estatísticas registradas sobre uma parcela da população, o

que fornece indícios sobre as lógicas que essas instituições e seus servidores compreendem

sobre as possíveis consequências de exercer suas profissões e sobre como eles enxergam o

potencial risco das informações das quais tem acesso, o temor do Estado e de seus servidores

das consequências de fornecer acesso à informações nos leva a ter maior entendimento das

razões para a dificuldade em se ter acesso a esses dados; e mais, sugere que essas

informações não são coletadas e tratadas para serem disponibilizadas, mas sim que pertencem

apenas à administração, embora também não leve a crer que estejam sistematizadas para

gestão interna, uma vez que a justificativa para a demora do atendimento ao pedido das

informações foi o fato de que as informações não estavam reunidas em um mesmo setor.

Dito isso, entendo que a administração penitenciária não se importa nem ao menos

em traçar um perfil dessas pessoas que podem entrar semanalmente em suas instalações, sua

preocupação é apenas em garantir que eles seguirão as regras impostas pela gestão e se

submeterão às decisões e desmandos dos operadores do sistema numa clara relação de poder

entre esses sujeitos. E isso se reflete de diversas formas na relação desses indivíduos com a

administração penitenciária e na representação feita a respeito de quem é o familiar de presos.

Essa identificação dos familiares enquanto grupo, vai dar ao Estado a primeira etapa

para o início da valorização da família do preso como mecanismo de auxílio no processo de

reintrodução dos apenados na sociedade, conforme citado na LEP e representado em

discursos da própria administração. De todo modo, observando as relações entre a Seap/RJ e

os familiares de presos fica evidenciado que não existe por parte do Estado o intuito de

acompanhar dentro do possível as diretrizes legais e nem mesmo em melhorar a atual

situação desses familiares visitantes.

61 Denúncia de violação de direitos humanos no caso do óbito de um apenado no Hospital Penitenciário Dr.
Hamilton Agostinho de Castro. Disponível em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/26/hospital-penitenciario-do-rj-diz-que-preso-chegou-m
orto-a-unidade-mas-cameras-mostram-detento-agonizando.ghtml>. Acesso em: 10/01/2021.

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/14/policia-e-mprj-cumprem-mandados-de-busca-e-apree
nsao-contra-suspeitos-de-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml>. Acesso em: 10/01/2021.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/26/hospital-penitenciario-do-rj-diz-que-preso-chegou-morto-a-unidade-mas-cameras-mostram-detento-agonizando.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/26/hospital-penitenciario-do-rj-diz-que-preso-chegou-morto-a-unidade-mas-cameras-mostram-detento-agonizando.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/14/policia-e-mprj-cumprem-mandados-de-busca-e-apreensao-contra-suspeitos-de-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/10/14/policia-e-mprj-cumprem-mandados-de-busca-e-apreensao-contra-suspeitos-de-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro.ghtml
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A produção dos dados sobre os visitantes pode auxiliar não só na identificação e

atendimento às demandas dos familiares dos presos, mas também pode auxiliar ao Estado, no

sentido de produção de estatísticas e planejamento para as zonas que alojam penitenciárias,

pois se uma vez que o preso interfere em dados municipais como o tamanho e idade da

população ou o produto interno bruto tendo em vista as movimentações financeiras causadas

pela unidade penitenciária, o familiar também vai interferir nas dinâmicas locais, uma vez

que vai utilizar o comércio, transporte público, pode gerar novas dinâmicas de transporte

informal, movimentação em determinados espaços em horários específicos e, portanto, gera

influência na sociedade para além da visita sendo, como grupo, importante também na gestão

dos territórios de entorno das unidades (no mínimo).

4.3. Comunicação das unidades penitenciárias

A interação da sociedade civil com a administração penitenciária sempre apresentou

suas rusgas e desentendimentos, e, a meu ver, não poderia ser classificada de maneira

positiva. Com a ascensão da pandemia do Covid-19 essa relação trouxe novas reflexões para

a análise do que seria o cidadão não apenado frente à máquina penitenciária, uma vez que

desnudou fatores que antes não eram questionados ou recebiam poucas luzes. Já tendo

passado brevemente por reflexões a respeito da importância do familiar em sua relação

afetiva e em sua participação no abastecimento material da prisão, a pandemia, e com ela a

suspensão das visitas, nos trouxe novos pontos de discussão que nortearão esse diálogo a

respeito da posição de diferentes elementos do sistema.

Suspensas em meados de março de 2020, as visitas familiares às unidades

penitenciárias não pareciam ser uma prioridade no que diz respeito à transparência do

planejamento de retorno. As manifestações oficiais a respeito das visitas eram somente para

renovar a validade da suspensão a cada 15 dias, até o dia 04 de setembro de 2020, quando por

meio do Decreto Nº47.250 o governador em exercício, Cláudio Castro, definiu o retorno

gradual das visitas a partir do dia 10 de setembro de 2020. Após quase seis meses de

desinformação, os familiares puderam ter novamente a perspectiva de ver pessoalmente seus

parentes presos. Mas dentro desse cenário, o que nos interessa nesse ponto é discutir o
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período em que as visitas estavam suspensas, os 181 dias onde a única certeza dos familiares

eram os mais 15 dias de prazo renovado para a ausência.

É um equívoco acreditar que a não realização das visitas significa uma interrupção

das relações dos familiares com o Estado ou com os presos por meio da máquina

penitenciária. A manutenção dos laços agora passa por outras demonstrações de dedicação

dos familiares, uma vez que essa relação é mantida em função do preso, e já que sua

manutenção e condições de saúde são agora motivo de ainda mais preocupação, por outro

lado a comunicação com a administração penitenciária fica ainda mais deficitária em função

da redução das escalas de trabalho e foco na prevenção à contaminação do Covid-19.

4.3.1. Comunicação por e-mail e análise da taxa de respostas

Entrando na questão da comunicação, considerando o período de suspensão das

visitas e a necessidade de contatos alternativos com a administração penitenciária, os

familiares ficaram em meio às incertezas sobre a manutenção ou mudanças nos

procedimentos antes já adaptados às suas rotinas. A custódia vai aumentar a quantidade

permitida para compensar a ausência da sucata? A variedade de itens que podem entrar vai

ser alterada? O dinheiro acautelado será o mesmo de antes? Os presos vão ter novos meios de

contato para comunicar aos familiares o que estão precisando?

Em função do abastecimento material, eu busquei junto à Seap/RJ informações a

respeito dos itens da custódia. Como método utilizei as formas de contato publicizadas pelo

Estado em diferentes canais. Primeiramente fiz contato com a Coordenação de Serviço Social

da Seap/RJ, uma vez que esta é colocada como um dos “canais de informação com o intuito

de esclarecer quaisquer dúvidas sobre os internos do sistema prisional fluminense” . O texto62

do e-mail, enviado no dia 05 de agosto de 2020, sem grandes detalhes, buscava informações a

respeito da custódia com o seguinte conteúdo: “Boa noite, eu gostaria de saber quais itens

podem ser entregues na custódia e quais as quantidades. E se tem que estar em até 2 sacolas

mesmo. Obrigada.”.

62 Descrição disponível na conta oficial de Instagram da SEAP/RJ.
<https://www.instagram.com/p/CAV6oR4gHad/?igshid=j4j1euhmb4mu>. Acesso em: 23 de out. de 2020

https://www.instagram.com/p/CAV6oR4gHad/?igshid=j4j1euhmb4mu
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A partir disso, recebi como resposta dessa coordenação a orientação de buscar a

unidade onde estivesse o apenado , pois ela não era responsável por esse tipo de informação.

Dessa resposta me surgiram duas reflexões: primeiro a incapacidade ou falta de motivação na

articulação de informação entre os setores da Seap/RJ, uma vez que a informação existe e um

dos principais setores de informação aos familiares, ao menos durante a pandemia de

Covid-19, não possui condições de mobilizar o acesso à essa informação. Em segundo lugar,

me chama atenção o aconselhamento de buscar a unidade penitenciária onde estivesse o

apenado e não um setor de gestão na administração da Secretaria que centralize essa

informação, trazendo assim como hipótese que a heterogeneidade das permissões e

proibições entre as unidades seria a regra e estaria normalizada, pois essa orientação mostra

que cada uma delas teria uma lista particularizada de itens para disponibilizar ao familiar e

que isso não é um problema.

Desse modo, mobilizei o experimento no sentido que me foi orientado pela

Coordenação de Serviço Social e estabeleci um critério para contato com as unidades a fim

de seguir na busca dessa informação. Buscando a maior abrangência possível em relação às

particularidades das unidades, fiz a seleção visando representar unidades isoladas e unidades

que compõem complexos, tendo masculinas e femininas, bem como em busca da maior

abrangência a respeito de distribuição territorial, usando como referência a divisão territorial

feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) . Portanto, as unidades63

escolhidas para o teste de resposta a respeito dos procedimentos de custódia foram as

seguintes:

●Isoladas na capital: Presídio Ary Franco e Cadeia Pública José Frederico Marques ;64

●Niterói e Região (que defini para fins dessa pesquisa como unidades de Niterói e São

Gonçalo, respectivamente): Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro e Cadeia Pública Juíza

Patrícia Acioli;

●Interior (selecionando uma unidade da região metropolitana em município mais

afastado da capital e de “Niterói e Região”, uma unidade na Região Norte Fluminense e uma

64 Apesar de classificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro como “isolada” a Cadeia
Pública José Frederico Marques é parte do Complexo de Benfica, acoplado composto também pela Casa de
Albergado Crispim Ventino, o Patronato Magarinos Torres e pelo Instituto Penal Oscar Stevenson.

63 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro divide as unidades territorialmente em três grupos:
“Capital”, “Niterói e Interior” e “Complexo de Gericinó”, dessa forma, uso ao menos parcialmente essa divisão
considerando o fato de que para o Estado possui uma importância em sua razão de ser.
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unidade na Região do Médio Paraíba): Cadeia Pública Cotrim Neto (Japeri), Cadeia Pública

Dalton Crespo de Castro (Campos dos Goytacazes) e Penitenciária Luiz Fernandes Bandeira

Duarte (Resende);

●Gericinó : Penitenciária Talavera Bruce, Penitenciária Lemos Brito, Penitenciária65

Laércio da Costa Pelegrino.

Tendo definidas as 10 unidades do estudo (dentro do universo total de 56 unidades

no estado), o texto enviado por e-mail, no dia 10 de agosto de 2020, foi o mesmo

anteriormente encaminhado à Coordenação de Serviço Social: “Boa noite, eu gostaria de

saber quais itens podem ser entregues na custódia e quais as quantidades. E se tem que estar

em até 2 sacolas mesmo. Obrigada.”. Dentre as 10 unidades questionadas, a Penitenciária

Talavera Bruce me respondeu no mesmo dia que enviei o e-mail, encaminhando um número

de telefone celular para que eu fizesse contato direto com uma inspetora específica da

unidade para saber o que poderia ser levado, pois a informação deveria partir dela. A

Penitenciária Luiz Fernandes Bandeira Duarte, dois dias depois o envio do e-mail, me

encaminhou o documento da Resolução SEAP nº 708 de 12 de abril de 2018 onde estão

relacionados os itens permitidos e confirmou no corpo do e-mail que tudo deveria estar

acondicionado em no máximo 2 sacolas plásticas comuns, do modelo utilizado em mercados.

As outras oito unidades penitenciárias não responderam o e-mail.

Aqui, coloco em pauta a dificuldade do familiar em ter acesso à informação sobre

procedimentos das unidades, salientando ainda que a pesquisa foi realizada em um momento

de pandemia, aliada às condições sanitárias deficientes das unidades penitenciárias do estado

provoca tensão pela preocupação com a saúde do preso para dentro, de forma que

informações sobre suas condições e necessidades dos apenados passam a ter ainda mais valor

(MARTINS, SOUZA e KOPKE, 2021).

65 Ainda como referência no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, as unidades identificadas
como femininas são a Penitenciária Talavera Bruce, Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza,Presídio Nelson
Hungria. Além disso a plataforma “geopresídios” do CNJ identifica com vagas femininas as unidades: Presídio
Nilza da Silva Santos, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, Instituto Penal Ismael
Pereira Sirieiro, Unidade Prisional da Polícia Militar, Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto
Medeiros, DAS, Instituto Penal Oscar Stevenson, Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, além da Unidade
Materno Infantil e das unidades de atendimento médico.
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Portanto, considero necessário enfatizar que apesar de o experimento não ter sido

realizado com uma grande quantidade de unidades penitenciárias, permanece flagrante o fato

de 80% das unidades do universo amostral não terem dado nenhuma resposta ao contato, de

modo que caso se tratasse efetivamente de um familiar em busca de orientações para amparar

o preso não receber uma resposta poderia causar danos reais a esse apenado e aos familiares.

Um outro apontamento que gostaria de apresentar sobre esse experimento é uma

breve consideração a respeito dos endereços de e-mail adotados pelas unidades. Os

remetentes disponibilizados no site do TJ/RJ não apresentam um padrão na forma de

identificar as unidades e nem mesmo no domínio institucional para sediar o endereço de

e-mail . Esse é mais um ponto que sugere a ausência de uniformidade nos procedimentos das66

unidades, pois além de os e-mails não possuírem o domínio institucionalizado, o que não

seria algo difícil de operacionalizar ou algo fora da realidade, uma vez que tratamos de

instituições estatais, também não parecem existir regras que determinem um parâmetro para

isonomia da identificação virtual das unidades.

Essa questão que parece tão micro é mais uma manifestação da falta de

uniformidade das ações das unidades prisionais e da dificuldade de comunicação encontrada

pela sociedade para estabelecer contato com a administração penitenciária em diversos níveis.

A heterogeneidade causada pelas decisões não serem centralizadas vão impactar em diversas

questões para as unidades prisionais, nesse caso ressaltamos a insegurança da comunicação.

Qualquer endereço de e-mail pode ser lido como um endereço “oficial” sem a conferência no

site oficial, já que não existe a padronização dos domínios institucionais e nem um padrão de

identificação da unidade pelo nome, além do domínio.

Por ser um dos principais métodos de contato no momento de isolamento e uma

importante ferramenta em períodos não excepcionais, espera-se uma maior confiabilidade

nesse mecanismo de comunicação para interação não apenas com a sociedade civil, mas

também para a segurança da comunicação com outras entidades públicas, como veremos

mais à frente.

66 O mais próximo que os endereços de e-mail chegam de um padrão é que nas unidades identificadas como
“isoladas na capital” todos os endereços possuem o domínio “@gmail.com”. Disponível em:
<http://gmf.tjrj.jus.br/unidades-prisionais>. Acesso em: 23 de out. de 2020.

http://gmf.tjrj.jus.br/unidades-prisionais
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A disparidade entre as unidades penitenciárias, vista em diversos aspectos nesse

experimento sobre a taxa de resposta, também é muito alegado pelos familiares no que diz

respeito à adaptação às normas das unidades quando o preso é transferido, algo corriqueiro no

sistema prisional carioca. A dificuldade se dá uma vez que o familiar está habituado com as

normas de uma unidade, e quando precisa visitar em outra. Diante da transferência o familiar

precisa aprender um novo código de comportamentos sobre a visita pois os procedimentos

não são padronizados e cada unidade é um universo com seu próprio conjunto de regras,

estabelecidos pela gestão local, à mercê da interpretação e vontade dos agentes que estiverem

atuando no momento da visita.

agentes das instituições policiais e judiciais [por ele] estudadas não se
regulam nem pela lei, nem pelas normas internas explícitas que produzem
(...), mas por rotinas implícitas de comportamento, transmitidas
tradicionalmente e não explícitas para o observador casual (KANT DE
LIMA, apud MELO, 2018, p. 199)

A questão, por exemplo, pode ser observada no caso da unidade que encaminha um

telefone pessoal de uma funcionária para que ela esclareça o que pode ser levado, mostrando

uma “pessoalização” da decisão sobre o que pode ser entregue às apenadas da unidade apesar

de existir uma resolução que já trata sobre o tema e normaliza os itens permitidos, como visto

no retorno recebido pela Penitenciária Luiz Fernandes Bandeira Duarte.

Dessa maneira, os familiares devem lidar não com as dificuldades intrínsecas ao

sistema, sempre sujeitos à fluidez das normas que pode se mostrar no movimento entre uma

unidade e outra, mas também nas mudanças de plantão e, consequentemente, do funcionário

responsável pela fiscalização. Assim sendo, quando a par das informações básicas necessárias

para realizar a custódia, o familiar tem de lidar com outras adversidades vindas dessa relação

com a administração penitenciária, pois depois de se localizar e ter ciência de todas as regras

de uma unidade específica ele precisa se organizar para operacionalizar a entrega das sacolas,

administrando o custo dentro das possibilidades financeiras do núcleo familiar e a logística de

deslocamento que vai fazer com que os insumos cheguem até o preso.
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4.4. - O episódio dos alvarás de soltura falsos

Outra amostra desses transtornos na comunicação com a Seap fica evidente a partir

da publicização de um esquema de alvarás de soltura falsos, dessa vez podemos voltar o olhar

para o fato de que os problemas de interlocução não se encerram nos familiares e ONG’s que

prestam atendimento, mas também no diálogo da administração penitenciária com o sistema

judiciário fluminense. A administração apresenta problemas de comunicação para dar conta

da responsabilidade da execução da pena dos indivíduos encarcerados, a partir da expedição

de ordens de prisão, soltura e basicamente todos os procedimentos que vão balizar o fluxo de

entrada e saída de apenados nas instituições prisionais.

No dia 14 de fevereiro de 2021 o programa Fantástico, da Rede Globo, transmitiu

uma matéria denunciando casos de apenados que saíram de penitenciárias no Complexo de

Gericinó com o uso de alvarás de soltura falsos . Os casos que ilustraram a reportagem eram67

os de João Victor Roza, que saiu da prisão no dia 14 de outubro de 2020; e um de seus

parceiros, João Filipe Barbieri, que foi solto em novembro de 2020. Ambos cumpriam pena

por serem condenados na participação de um grande esquema de tráfico internacional de

armas.

As unidades receberam por e-mail alvarás de soltura para esses indivíduos, enviados

de um e-mail pessoal falso assinado por alguém que se apresentava como oficial de justiça.

Apesar da dificuldade de validar o documento e dos indícios de fraude, os alvarás foram

cumpridos pelas unidades prisionais. A falsificação do documento entregue para a unidade

penitenciária fez com que ambos saíssem das penitenciárias pela porta da frente, como

indivíduos que realmente deveriam ser beneficiados com a soltura naquele momento.

Os documentos apresentavam diversas diferenças quando comparados a um modelo

oficial de alvará de soltura. Além disso, o procedimento de envio, feito por uma conta de

e-mail pessoal e não institucional da VEP, também era uma mostra de que havia algo de

errado com o trâmite. Os números do processo e do alvará, o nome do policial civil

responsável, o link do site para conferência da validade do documento, o código de

verificação fora do padrão usado pelo sistema de justiça e a ausência de uma sigla no topo do

67Disponível on-line:
<https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/02/14/video-traficante-de-armas-sai-da-cadeia-com-alvara-falso-e
-abana-para-cameras-entenda-esquema.ghtml> . Acesso em: 16/02/2020.

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/02/14/video-traficante-de-armas-sai-da-cadeia-com-alvara-falso-e-abana-para-cameras-entenda-esquema.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/02/14/video-traficante-de-armas-sai-da-cadeia-com-alvara-falso-e-abana-para-cameras-entenda-esquema.ghtml
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documento são algumas das falhas apresentadas, e deveriam ter ao menos levantado dúvida

quanto a realização da soltura.

Em uma das entrevistas dentro do conteúdo da reportagem, a declaração do

desembargador Marcelo Granado, que descobriu o esquema de alvarás falsos no Rio de

Janeiro, alegou que as falsificações seriam facilmente percebidas uma vez que as falhas

existentes no documento falso eram grosseiras.

Ainda segundo a matéria, a Seap/RJ instaurou um mutirão para revisar todos os

alvarás de soltura que foram cumpridos desde setembro de 2020, e que 43 casos começaram a

ser investigados na mesma semana. A reportagem ainda destacou que todos os e-mails dos

setores da administração penitenciária responsáveis por receber os alvarás de soltura são

hospedados em domínios públicos, onde qualquer pessoa pode fazer uma conta

gratuitamente, como já tratado anteriormente a respeito dos e-mails das unidades. Desde

junho de 2020 os alvarás devem ser enviados pelos tribunais por meio de um sistema do CNJ,

e a questão em investigação nesse caso é por qual razão os policiais penais receberam alvarás

fora do sistema para conceder a liberdade.

Com esse cenário posto, a Seap/RJ normalizou a rotina de recebimento e de

conferência de alvarás através da Resolução SEAP nº 852 de 10 de fevereiro de 2021, no

intuito de aumentar a segurança e assim tentar evitar novas fraudes, além de estabelecer um

padrão nos procedimentos geradores de fluxos de documentos entre o judiciário e a

administração penitenciária, transformando o sistema unificado do CNJ em meio oficial e

único de comunicação. O sistema do CNJ foi pensado justamente para facilitar o fluxo de

comunicação e evitar ruído nessa troca de informações entre os setores. Até então não se tem

certeza sobre quantos apenados saíram das penitenciárias do Rio de Janeiro nos últimos

meses por meio desse esquema, mas o caso ilustra que os transtornos nos movimentos de

comunicação com a secretaria também afetam a setores do Estado e não apenas a indivíduos

da sociedade civil. A fragilidade e informalidade da comunicação e gestão de dados da

Seap/RJ mostram que até mesmo para sua própria administração e execução da atividade fim

existe uma dificuldade de estabelecer um funcionamento com poucos transtornos das suas

relações com o setor estatal responsável executar e supervisionar junto dela o cumprimento

da pena.



117

A reboque dessa dificuldade, entre os meses de fevereiro e março de 2021 o Sistema

Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) apresentou instabilidade e passou algumas

semanas fora do ar, como relatado por advogados interlocutores usuários do sistema. O

programa foi pensado com o objetivo de centralizar todos os processos de execução penal do

país, e seria também uma forma de alinhar as informações para o todos os envolvidos no

processo.

“Benefícios do SEEU:

• Alerta automático aos juízes de benefícios que estão vencendo ou estão por
vencer por meio de cálculo automático da pena;

• Acesso simultâneo concedido a diferentes atores (promotores de justiça,
defensores públicos, advogados, gestores prisionais e outros) por meio de
computador ou telefone conectado à internet

• Visualização em uma única tela de informações como: processo, parte,
movimentações e condenações;

• Acompanhamento eletrônico dos prazos de progressão, oferecendo em
tempo real o quadro das execuções penais em curso;

• Pesquisa com indicativos gráficos para demonstrar a situação do
sentenciado;

• Produção de relatórios estatísticos.”68

A instabilidade que causou a queda do sistema gera como resultado o não

andamento da execução dos processos, dessa forma os apenados com benefícios que foram

alcançados durante o momento em que o sistema estava fora do ar não terão esses benefícios

aplicados até que o sistema retorne e seja dado andamento no processo, incluindo soltura,

progressão de pena ou qualquer outra alteração na execução.

Apesar de ser um sistema de competência de gestão do âmbito federal, e assim não

sendo a instabilidade ou a resolução de competência da Seap/RJ, nos mostra que os percalços

nesse trânsito de informações entre os dois setores, judiciário e penitenciário, que vão

impactar diretamente na vida desses apenados não são raros ou exclusividade do Rio de

Janeiro. A gestão da informação referente ao aparato punitivo estatal esbarra em problemas

independente do seu âmbito de gestão.

68 Ver online: < https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/sistema-eletronico-de-execucao-unificado-seeu/ >.
Acesso: 03/03/2021

https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/sistema-eletronico-de-execucao-unificado-seeu/
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4.4.1 - O episódio da fraude nas remições de pena

A investigação sobre os alvarás falsos levou a uma nova descoberta de problemas

nos tratos burocráticos da execução de pena envolvendo a Seap/RJ, revelando outra fraude

documental mas dessa vez sobre outra forma de liberação de apenados das unidades

penitenciárias: a fraude sobre as tabelas de registro de trabalho, usadas para o cálculo de

remição de pena.

Segundo reportagem publicada no jornal O Globo no dia 18/04/2021 , o esquema de69

fraude nos documentos de registro de dias de trabalho contou com a participação de ao menos

quatro advogados, um deles também envolvida no caso dos alvarás falsos. Essa advogada,

ainda segundo a reportagem, pode ter cerca de 27 clientes beneficiados com a falsificação de

comprovantes de dias trabalhados. Além disso, a reportagem ressalta a suspeita de

participação de policiais penais no esquema fraudulento.

A reportagem mostrou como o esquema beneficiou diversos apenados e como os

advogados eram parte importante dessa engrenagem, pois eram eles que juntavam os

comprovantes (verdadeiros ou falsos) ao processo. Os documentos falsos foram avaliados

pelo Ministério Público que opina sobre sua validade e depois é reafirmado pelo juiz

responsável, validando ou não, definitivamente o documento. Ainda assim existem dezenas

de casos de fraude já identificados, com apenados beneficiados com a remição de até 486 dias

da pena.

Nesse cenário, chama atenção que a Seap/RJ não seja capaz de manter um registro

de trabalho realizado pelos apenados uma vez que segundo números do primeiro semestre de

2020 nem mil apenados, entre homens e mulheres, realizam alguma atividade laboral para a

remição da sua pena.

69 Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/rio/advogados-do-rio-sao-suspeitos-de-fraude-para-libertar-presos-com-comprovacao
-falsa-de-trabalho-na-cadeia-24976792>. Acesso em: 18/04/2021

https://oglobo.globo.com/rio/advogados-do-rio-sao-suspeitos-de-fraude-para-libertar-presos-com-comprovacao-falsa-de-trabalho-na-cadeia-24976792
https://oglobo.globo.com/rio/advogados-do-rio-sao-suspeitos-de-fraude-para-libertar-presos-com-comprovacao-falsa-de-trabalho-na-cadeia-24976792
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Figura 14 - Apenados em atividade laboral no Rio de Janeiro.70

Fonte: SISDEPEN (jan-jun 2020)

Ou seja, com cerca de apenas 1,98% dos apenados realizando algum trabalho para

remição, a Seap/RJ teve que encarar todos esses casos de fraude na documentação

comprobatória por não conseguir realizar, junto de outros órgãos responsáveis, uma

fiscalização efetiva da atividade e do seu registro. O que nos mostra que se o direito ao

trabalho fosse exercido por todos os apenados a gestão desses registros pela Secretaria seria

impossível, pois os déficits já aparecem quando menos 2% dos tutelados usufruem dessa

possibilidade de remição.

Apesar disso, é evidente que esse direito não alcançaria a todos os apenados, uma

vez que o advogado é quase um tutor do preso nesse procedimento burocrático e grande parte

dos presos, por questões financeiras, são atendidos pela Defensoria Pública, que

conhecidamente tem uma grande carga de trabalho, o que torna ainda mais difícil a dedicação

individualizada para os procedimentos de remição por trabalho para o defensor.

Por serem uma variável importante para o cálculo do período de pena a ser

cumprido, as atividades laborais deveriam ser controladas com o cuidado proporcional ao seu

70 Números relativos ao período de janeiro a junho de 2020. Disponível em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg3YjNjYjYtMmZmYi00MDkyLTkxNDktZGU2MzY2ZjI2ZTliIiwi
dCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>. Acesso em: 18/04/2021

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg3YjNjYjYtMmZmYi00MDkyLTkxNDktZGU2MzY2ZjI2ZTliIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjg3YjNjYjYtMmZmYi00MDkyLTkxNDktZGU2MzY2ZjI2ZTliIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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impacto na execução penal. A LEP estabelece em seu artigo 126 que para cada 3 dias

trabalhados o apenado terá 1 dia a menos a ser cumprido de pena, nesse sentido, além disso,

prevê punição em caso de ilegalidades no registro da remição .71

Em um dos casos relatados na reportagem foi pleiteada a remição de 378 dias da

pena de um dos apenados, o que seria o referente a 1.134 dias trabalhados durante a pena,

pouco mais de 3 anos. Assim, perceber o baixo controle da instituição sobre as atividades

realizadas pelos apenados e também seu pouco (ou nenhum) domínio sobre os registros

dessas mesmas atividades, o que vai se mostrar ainda mais grave já que em sua maioria as

atividades são prestadas para a própria instituição, já que um número expressivo dos

apenados realiza atividades internas (vide figura 14), ou seja, a Seap/RJ não consegue manter

um controle eficaz de um documento produzido e regulado muitas vezes por ela mesma para

a introdução deste no processo do apenado.

Em mais uma mostra da dificuldade da Seap/RJ em produzir documentos e em

gerenciar esses dados, a operação mostra mais um capítulo sobre a relação da instituição com

o sistema judiciário. Apesar de serem os órgãos responsáveis por juntos fazerem a

administração da execução da pena estabelecida, judiciário e penitenciário tem dificuldade de

estabelecer diálogo e um fluxo de comunicação e documentação adequada e protegida de

irregularidades, mesmo que sejam erros visíveis e facilmente evitáveis com supervisão dos

processos e sistemas eficazes de registros desses documentos.

Nessa dinâmica, a Seap/RJ fica responsável por oferecer e/ou gerar os registros do

trabalho do apenado, mas quem legitima esse documento comprobatório é a VEP, apesar

disso, as instituições não se comunicam de forma direta sobre esses documentos. A gestão

penitenciária não tem acesso ou conhecimento sobre o processo do apenado, a VEP não

possui controle sobre as práticas laborais, os trabalhos das instituições precisam se conectar

para atingir o objetivo previsto em lei, mas é evidente a falta (ou falha) de comunicação entre

as instituições.

Esses documentos causam impactos diretos na vida dessas pessoas e na regulação de

seu tempo de aprisionamento. Sendo falsas, essas fichas colocam mais cedo para fora das

instituições indivíduos que ainda possuem tempo a cumprir e, além disso, conseguem esse

71 Art. 130 da LEP: Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação
de serviço para fim de instruir pedido de remição.
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benefício por meio de uma ilegalidade evitável por meio de mais fiscalização e organização.

Por outro lado, essa falta de controle também pode afetar aqueles indivíduos que realmente

estão trabalhando para conseguir diminuir sua pena, sabendo-se que o registro e a gestão

dessas informações não são ajustados de maneira precisa, é possível que indivíduos não

estejam recebendo seus benefícios legítimos de forma correta na contabilização de sua

remição, já que estão sujeitos à essa folgada gestão da burocracia documental, que

aparentemente não garante a aplicação correta dos benefícios.

4.5.  Ilegibilidade e burocracias como característica do sistema

Como já visto nos tópicos anteriores, conseguir informações sobre o funcionamento

das rotinas de visita ou de outros procedimentos da administração penitenciária não é uma

tarefa fácil, principalmente para os familiares que entram no circuito prisional sem nenhuma

experiência ou conhecimento sobre o que devem fazer e como devem se portar. Assim, a

forma mais eficaz de se saber informações sobre como visitar, o que levar, como levar e

outras tantas questões de visita e atendimento é indo até a unidade onde está o apenado que se

deseja visitar, e ali se informar junto ao inspetor de plantão no portão ou à outros visitantes,

caso seja um momento de espera para a visita.

A indisponibilidade das informações é um dos traços burocráticos do funcionamento

não só da Seap/RJ, mas de basicamente toda a máquina pública. O Estado mantém registros e

relatórios sobre suas práticas longe dos olhos do público e isso só é alterado caso seja

estritamente necessário ou benéfico à imagem da gestão. A falta de transparência atrelada aos

muitos processos burocráticos das instituições e setores da administração estatal vão se

estabelecer como um dos pilares dessa forma de (in)compreensão dos passos e ações do

Estado.

Segundo Veena Das e Debora Poole (2004) essa ilegibilidade das normas e

procedimentos do Estado é um dos fatores que o caracterizam burocraticamente. Essa

capacidade de codificar suas práticas com seus documentos e procedimentos mostra que

existe um sistema pensado para proteger o Estado de uma maior regulação da sociedade civil

ou de indivíduos externos ao funcionamento daquele organismo específico. A dificuldade de
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compreender o funcionamento das peças do sistema é o que faz com que o indivíduo e as

instituições tenham um afastamento da administração.

Voltando o foco para a administração penitenciária, as consequências trazidas pela

impossibilidade de encontrar e interpretar essas regras se tornam aceitáveis ou invisíveis para

a sociedade num geral por conta do seu público-alvo, que é naturalmente vulnerável numa

relação de poder para com o Estado, tanto por se tratarem de pessoas de grupos já

marginalizadas socialmente quanto pela força do Estado frente aos indivíduos. Para além de

familiares e ativistas da causa prisional, as relações com o equipamento penitenciário

parecem não ser uma preocupação para a população no geral. Os discursos como “bandido

bom é bandido morto” e de que “as penitenciárias não podem ser spa para bandido”, aliados à

uma suspeição prévia sobre o familiar visitante geram não só um abandono desses indivíduos

frente à sociedade que os leva ainda mais para a margem (DAS e POOLE, 2004), mas de

igual modo justificam a forma como eles são tratados pelo Estado enquanto administração

penitenciária, mostrando que esse setor da máquina pública tem como função o controle

daqueles corpos e não a prestação de serviço para o público, e mostrando quais corpos podem

ser submetidos ao controle sem uma ampla regulação pública, já que diversos discursos

validam esse movimento estatal de gestão daqueles indivíduos pelo controle coercitivo e

precariedade.

Reconhecemos que as práticas estatais que reúnem documentos e estatísticas
são direcionadas, em certo sentido, à consolidação do controle estatal sobre
seus súditos, populações, territórios e vidas (DAS e POOLE, 2004).

Com isso, parte da dificuldade de se compreender o Estado se dá pois ele já provou

ser um objeto de análise notavelmente evasivo (ABRAMS, 1977, p.61), quando se vê ante a

possibilidade de ter suas práticas expostas o Estado tenta controlar os fluxos de informação

sobre si e conter a produção e disseminação de conteúdo a respeito de seus procedimentos

internos, como se esses fossem secretos à qualquer um que seja estranho ao serviço público, e

mais, como se fosse secreto à qualquer que não seja daquela entidade pública da qual se

deseja a informação. Diversas camadas de barreiras burocráticas vão separar a sociedade civil

de certas informações sobre as práticas da rotina penitenciária. A dificuldade de acesso vai

mostrar que a ilegibilidade é o sucesso de um projeto de construção de um mecanismo com

status de imprescindível para o Estado na sociedade, e do qual a supervisão ou contestação
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das suas práticas é burocraticamente dificultada, o modo de gestão tenta se camuflar no

desconhecimento ou pelas dificuldades de passar pelo processo de localizar onde estão os

problemas.

Qualquer pessoa que tenha tentado negociar um contrato de pesquisa com o
Ministério do Interior ou o Departamento de Saúde estará ciente do extremo
ciúme com que essas agências instintivamente protegem as informações
sobre si mesmas. A presunção e suas efetiva implementação de que o setor
público é de fato um setor privado sobre o qual o conhecimento não deve ser
tornado público é, obviamente, o principal obstáculo imediato a qualquer
estudo sério do Estado. (ABRAMS, 1977)

Além disso, a dificuldade de explorar e compreender os métodos e normas do Estado

mantém o cidadão em uma situação de “potencial despreparo” apesar de toda preparação para

a visita que acontece nos dias anteriores à ida até a unidade. Preparar a comida, escolher os

recipientes, escolher a vestimenta para o dia e se organizar com relação aos horários baseados

no que foi praticado nas visitas anteriores, e isso não garante estar dentro dos procedimentos

exigidos na próxima ida até a unidade penitenciária, uma vez que existe a possibilidade de

mudança nas normas no decorrer da semana ou até mesmo da vontade do agente, como

narrado por Ferreira (2019).

Isso porque nem sempre se pode verificar uma correlação entre o escrito e o

praticado. Principalmente por não existir uma regulamentação explícita e bem difundida

socialmente sobre o que é ou não direito desses visitantes e pela pouca preocupação

dispensada a esses indivíduos. Apesar de haver um referencial teórico para medir qual

unidade aproxima mais as suas exigências do ideal, não há uma padronização das exigências

feitas entre as unidades, é possível que cada uma delas estabeleça sua própria lista de itens

aceitos e de condutas disciplinares obrigatórias. Ter o parente transferido pode significar ter

que aprender um novo código de normas, mesmo que se esteja visitando em uma unidade que

é parte do mesmo estado. O fluxo de informações e normas das unidades penitenciárias do

Rio de Janeiro mostram a necessidade de adequação das unidades à uma única norma e

conjunto de regras, fazendo com que o equipamento prisional realmente possa ser lido como

um sistema unificado

Os problemas do Estado em gerir os documentos e informações sobre a sua atividade

fim e também as falhas na coleta de informações que podem ser cruciais para a gestão e para

a proposição e aperfeiçoamento de políticas públicas podem ser indícios da falta de progresso
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da situação prisional no sentido de melhores condições internas para a gestão em si e para

aqueles afetados pela rotina penitenciária.

A pouca efetividade na comunicação encontra eco no trato com os dados estatísticos

e em comunicações oficiais, mostrando que por mais que algumas políticas possam ser

adotadas a partir do perfil de alguns grupos isso não poderá se concretizar pela pouca

informação que a Seap/RJ possui de forma organizada e detalhada sobre eles. Esses dados

que apresentam tantos problemas em sua sistematização nos puxam para as falhas

encontradas quando tratamos das interlocuções oficiais que a Seap/RJ precisa fazer e nas

possíveis consequências do seu controle deficitário dos registros documentais sobre os

apenados. A dificuldade de gestão se apresenta de forma muito evidente nas atividades onde

a Secretaria precisa lidar com documentos, dados, informações e comunicação com terceiros,

quando precisa trabalhar conjuntamente com outras entidades e quando o seu trabalho

extrapola a garantia do encarceramento dos indivíduos por um tempo determinado.

Após analisar a estrutura da Secretaria, suas práticas de comunicação e gestão de

dados e documentos, é possível seguir para estabelecer uma nova linha de raciocínio sobre as

práticas da gestão penitenciária fluminense, agora tratando da relação estabelecida com a

sociedade. Familiares, grupos da sociedade civil organizada e advogados vão compor os

grupos com algum nível de entrada nas unidades prisionais, e a partir deles, pretendo traçar

algumas noções sobre como é a relação entre a administração penitenciária e aqueles que

mesmo sem cumprir pena precisam se adequar e se submeter às suas normas, seja pela razão

que for.
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Capítulo 5

Administração Penitenciária e Sociedade Civil

Como última parte da discussão, apresento questões relativas à relação da

administração penitenciária com a sociedade civil no sentido daqueles que transitam entre o

dentro e o fora da penitenciária, seja por trabalho ou por questões pessoais. Dessa forma,

apresentarei questões sobre alguns aspectos da relação estabelecida pela gestão com três

grupos distintos que estão na rotina de funcionamento do sistema prisional no Rio de Janeiro:

os familiares, as ONGs e movimentos sociais, e os advogados e defensores.

Ao analisar separadamente esses três grupos ao longo do capítulo, proponho

compreender o seu acesso às unidades prisionais de modo a explorar algumas das questões

sobre a sua relação com a gestão e o funcionamento da rotina prisional. Com diferenças

elementares entre si, o direito à entrada desses grupos nas instituições prisionais terá

exigências e momentos distintos para acontecerem.

A divisão feita entre os três grupos busca trazer a noção de pessoas que trazem a

rotina da prisão para a sua própria rotina de alguma forma, fazendo com que não seja um

contato esporádico, e a partir de diferentes perspectivas. Assim, esses três grupos trazem

também como ponto de discussão a finalidade da sua “visita” na unidade, a periodicidade, as

regras que lhe são impostas, os meios para conseguir a autorização de entrada, e as suas

próprias percepções sobre como o sistema se apresenta para eles.

5.1 - Familiares

Apesar dos grandes efeitos do encarceramento na vida dos familiares dos apenados é

razoavelmente baixo o volume de estudos que os coloquem como foco da análise (DUARTE,

2013). É importante olhar para esse grupo e compreender como vai se estabelecer sua relação

com a administração penitenciária uma vez que, como já tratamos anteriormente, eles serão

importantes para o funcionamento da rotina no interior dos muros e na vida dos apenados.

Nesse sentido, a análise se dará sobre os modos de comunicação para acesso a diferentes
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tipos de informações sobre as prisões e as relações entre os familiares e os funcionários das

unidades, responsáveis pela gestão prisional “na ponta”.

A ausência de informações institucionais públicas para as pessoas que fazem visitas

nas instituições gera equívocos sobre as roupas adequadas e produtos permitidos, além de

datas e horários e, por isso, muitas vezes acaba por fomentar o comércio na região em torno

da penitenciária. Para cumprir com os critérios da visita, o visitante acaba por comprar coisas

para corrigir possíveis irregularidades na vestimenta, para completar o lanche levado, para

comer durante a espera. Paga para guardar seus itens pessoais que não podem entrar na visita

etc. Outro ponto é a desinformação sobre a “movimentação” do preso no sistema, uma vez

que o sistema não se responsabiliza por informar para a família onde se encontra o preso após

qualquer tipo de transferência.

As relações dos familiares com os funcionários das unidades penitenciárias vão

mostrar uma das faces pouco regulamentadas do sistema penitenciário. Apesar de existirem

regras, elas podem ser moldadas de acordo com a vontade do agente de plantão, que aplicará

a norma de acordo com as suas próprias vontades no momento da entrada, diferenciando os

visitantes, explicitando um tratamento  desigual.

Além disso, outras questões enfrentadas pelos familiares que realizam visitas se

tornam mais visíveis por conta da “identidade de visitante” que o familiar carrega consigo.

Ser um familiar visitante pode atravessar de diferentes formas a vida e a subjetividade desses

indivíduos. A construção da “identidade de visitante” se sobrepõe sobre a individualidade e a

subjetividade do familiar, com as responsabilidades e atravessamentos que a prisão trará para

eles, fazendo com que ser familiar de um apenado seja um marcador de extrema relevância na

forma como ele é tratado. Apesar de não estarem cumprindo pena, terão a vida diretamente

afetada pela prisão, principalmente na forma como a sociedade vai se portar frente a esse

indivíduo.

As construções dessa identidade e dessa relação mostrarão parte da participação

desses personagens na dinâmica penitenciária no Rio de Janeiro. Por não poderem ser

classificados como sociedade civil organizada (como seria o caso das ONG’s e movimentos

sociais) e por não terem nenhum tipo de prerrogativa ou privilégio de tratamento (como é o

caso dos advogados e defensores), os familiares terão uma relação diferenciada com a gestão
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prisional, apresentando-se, em diversos momentos, como a ponta mais fraca, submetendo-se

às decisões da gestão para que possa realizar a visita.

Por isso, é preciso situar o direito do familiar regulamentado em lei e as suas

fragilidades. O percurso do familiar só pode se iniciar com a sua garantia legal de manter

contato com o parente preso. Esse é o meu ponto de partida para ilustrar a interação desse

sujeito com as dinâmicas prisionais.

5.1.1 - A fragilidade do direito à visita

Garantidas no artigo 41 da Lei de Execuções Penais, as visitas sociais que o apenado

pode receber “do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”

compõem parte de seus direitos. A participação familiar na vida do apenado é não apenas

garantida como também é incentivada pela legislação penal, com a criação de mecanismos

que estimulam a proteção da rede familiar desses indivíduos em todas as fases da pena.

Apesar disso, os relatos dos familiares sobre a sua relação com a administração

penitenciária nos momentos de visita ao apenado não refletem o projetado pela legislação. As

dificuldades encontradas pelos familiares para realizar a visita se apresentam em diversos

aspectos do necessário para a sua realização, fazendo com que o procedimento seja

dificultado.

Os problemas mais recorrentes relatados pelos familiares têm relação com a

avaliação dos agentes de portaria sobre as exigências de entrada na unidade prisional e sua

postura no tratamento aos familiares. Como as exigências podem variar de acordo com a

unidade prisional, o menor desajuste às regras é o bastante para impedir a entrada do familiar.

É muito comum as unidades restringirem cores de blusa e até mesmo tipos de calçados, por

exemplo. A fragilidade não se encontra na norma propriamente dita, mas nas mudanças

constantes ou na interpretação dela, que leva a possíveis arbitrariedades.

Familiares descrevem situações em que roupas, alimentos e outros itens que podiam

em uma semana, na seguinte, sofreram algum tipo de restrição institucional. Até mesmo itens

que sempre foram usados e levados, mas não sofreram nenhuma restrição dessa natureza,

podem passar a ser interpretados, pelos inspetores, como de características proibidas pela

instituição. Situações como essas foram colocadas pelos familiares, mas também presenciada
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em meu campo. Dessa maneira, além da decisão tomada individualmente pela unidade sobre

as normas para a entrada do familiar, o visitante também estará à mercê da interpretação do

agente que fizer a avaliação das suas roupas e bolsas.

[...]muitas das vezes a gente ficava lá horas e horas e horas, pegava sol,
pegava chuva, muita das vezes eles implicavam com a roupa, tinha uma
desipe que se a pessoa tivesse de rosa pink e ela cismasse que a pessoa tava
de vermelho, ela falava que aquilo ali era vermelho e mesmo a pessoa
falando “mas a minha roupa não é vermelha, é rosa pink”, era “vai lá trocar
agora”, e você tinha que ir lá e trocar. [...] e assim, uma vez eu fui com um
vestido que meu vestido tava acima do joelho, mas eu não ia entrar pra
visitar, eu só ia entregar as coisas, ele fez eu voltar e trocar o vestido porque
o vestido tava curto. (Entrevista nº.04, Familiar)

Passada a etapa de verificação dos itens, a revista será um outro momento crítico,

como apontado em diversos relatos e outras pesquisas. Apesar da legislação restringir a

prática da revista íntima , o constrangimento ainda é possível, mesmo com o uso de72

equipamentos eletrônicos, uma vez que alguns itens ou práticas podem fazer com que o uso

do equipamento não anule a sensação de invasão e humilhação sentida pelos visitantes.

Bojos de sutiã, bexiga cheia por vontade de ir ao banheiro e botões de metais em

calças são exemplos de coisas que podem acionar os aparelhos de scanner corporais. Isso

pode ser o suficiente para gerar questionamentos e, potencialmente, impedir a entrada dos

familiares. No procedimento da revista, a suspeita do agente de que existe alguma

irregularidade com o familiar, ainda que não sustentada por materialidade, também podem

gerar empecilhos e atrasos para a entrada da visita, com relatos sobre procedimentos

complementares (e não necessariamente legítimos) para conferir se o visitante realmente não

está burlando nenhuma regra.

Eu mesma já passei por uma situação que eu tive que ir no banheiro fazer
xixi perto da Desipe porque eu estava apertada. Tava com a bexiga cheia, e
passava dentro da scaner e aí aparecia que eu estava com a bexiga cheia, aí
eles acham que pode ser que eu esteja com alguma coisa dentro de mim,
dentro da minha barriga. Então eu tive que ir até o banheiro. A Desipe foi
comigo até o banheiro, fui e fiz o xixi. Ela me ouviu fazendo xixi e falou
“poxa, você tava com vontade de fazer xixi mesmo”, entendeu. Mas assim,
uma situação constrangedora, porque a pessoa fica ali na porta te esperando,
entendeu. Já aconteceu de eu estar com protetor diário e ter que ir no

72 A restrição das revistas íntimas no Rio de Janeiro foi regulamentada pela lei estadual nº 7010, de 25 de maio
de 2015.
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banheiro tirar porque apareceu na câmera que eu tava com o protetor diário
e eu ter que ir tirar. (Entrevista nº.04, Familiar)

Essa dificuldade de exercer o direito à visitação vai esbarrar também em uma outra

questão sobre o contato dos familiares com a gestão prisional: caso passem por alguma

situação onde entendam que houve algum tipo de abuso por parte do agente que fizeram o seu

atendimento, revista ou qualquer outra abordagem, eles não fazem denúncias. Muitas vezes

por não saberem como fazê-lo ou por acreditarem que nenhum tipo de ação será tomada com

o agente para evitar novas situações parecidas, ou ainda por acreditarem que uma denúncia

pode “prejudicar” a vida do familiar em cumprimento de pena, expondo-o a represálias

dentro da unidade.

E lá na cadeia mesmo, a gente era muito maltratadas pelos desipes, era
assim uma coisa absurda, era uma grosseria, uma desumanidade, sabe, era
coisa assim… eu me sentia muito humilhada, eu me sentia assim, um lixo,
sabe, eu me sentia um pedaço de papel amassado. Eu saía da visita detonada
mentalmente, fisicamente, porque eu me sentia muito humilhada. E assim,
eu querendo ou não, eu ainda tinha alguma instrução diante daquele cenário
né, então de alguma forma, em alguns momentos eu sabia me defender, eu
sabia o que era previsto em lei e o que era abuso, o que era abuso de
autoridade, entendeu? Mas nem sempre eu podia questionar, porque se eu
questionasse ele sofria lá dentro. (Entrevista nº.03, Familiar)

A posição de poder dos agentes por si só já marca a desigualdade da relação deles

com os familiares, mas junto disso vem os relatos de abuso de autoridade e de arbitrariedade

por parte dos agentes prisionais. Usando muitas vezes a imposição de medo e se valendo de

valores morais, além da autoridade que o cargo proporciona na situação, os agentes reforçam

a ideia de que os familiares visitantes não são detentores de direitos, e ainda que sejam,

reivindicá-los pode acarretar em mais problemas do que simplesmente se submeter aos

desmandos regulares. A pouca amistosidade pode ser um dos traços dessa relação e, em

diversos momentos, se mostrar como agressividade e arbitrariedade.

Na visão dos familiares, a postura dos agentes muitas vezes trará sentimentos como

a humilhação e o desrespeito, e o desamparo vai ser consolidado quando eles se veem sem

esse espaço para contestar as situações às quais são submetidos. As situações mais citadas

pelos interlocutores são os momentos de contato direto, principalmente aqueles em que os
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agentes têm o poder de autorizar ou impedir o acesso do visitante ou de algum item por meio

de uma avaliação individual.

Mas assim, o que me deixava de coração partido eram as pessoas que não
tinham nenhum tipo de instrução e passavam por aquela humilhação toda,
sabe, em silêncio. Um caso que me chocou muito foi de uma… teve um dia
que a gente precisou ficar sem roupa, que tá proibido né, mas teve um dia
que a gente precisou ficar sem roupa, aquele dia ali eu posso dizer que foi
um dos piores dias da minha vida. E aí na mesma sala entrou uma senhora
comigo, ela tava de muleta, aí a guarda desipe mandou ela tirar a calcinha, e
aí ela falou assim… aí ela levantou a calcinha pra mostrar que não tinha
nada né, aí a desipe falava assim “senhora, nós estamos numa sala fechada,
a senhora vai ficar balançando calcinha, eu não sou obrigada a ficar
sentindo cheiro de calcinha não! Anda logo, se veste logo!”, e a senhora se
vestia muito devagar, também né, uma senhora de muletas, aí ela falava
assim “anda, ta demorando demais”, aí ela falava assim “minha filha, eu
tive um AVC, eu não tenho como me vestir rápido, eu me visto devagar
porque eu não consigo, meu braço não vai”, aí a desipe falava assim “ah
mas eu não tenho nada a ver que você sofreu um AVC, eu não tenho como
saber não sou vidente pra adivinhar que você teve um AVC”, então assim,
essas coisas assim balançava muito. Eles tratavam a gente pior do que bicho
sabe, eu ficava imaginando assim, “se o familiar é tratado assim aqui,
imagina eles lá dentro como não são, né”. (Entrevista nº.03, Familiar)

Mas na verdade a gente não fica nem questionando muita coisa, porque
quanto mais você questiona ou fica né debatendo com eles, é pior, que aí
eles pegam implicância com você e aí se bestar eles tomam sua carteirinha,
assim, tem uns que são complicados. (Entrevista nº.04, Familiar)

É importante frisar que esse comportamento, obviamente, não é generalizado e

adotado por todos os funcionários da administração penitenciária que lidam com os familiares

visitantes. As denúncias dos familiares mostram uma parte do sistema que não deveria existir,

e não ele em sua totalidade, apesar disso essa parcela não deve ser ignorada, uma vez que

viola direitos previstos e ataca a dignidade de parte da sociedade. Por isso, não normalizar o

tratamento degradante realizado por alguns funcionários das unidades é uma forma de não

invisibilizar todos os problemas enfrentados pelos familiares.

Além disso, no contexto pandêmico de Covid-19, a primeira medida adotada pelo

governo fluminense no sentido de evitar a entrada do vírus nas prisões foi a suspensão das

visitas familiares nas unidades, apesar de os familiares não serem o único vaso comunicante

(GODOI, 2017) que pudesse proporcionar a contaminação. Após a suspensão, a única

informação que era oferecida a eles era a renovação do prazo do impedimento de visitas por
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mais 15 dias quando o prazo chegava próximo do seu encerramento. Depois de um tempo,

com a tentativa de flexibilização das regras sanitárias, os familiares começaram movimentos

para chamar a atenção para o fato de que planos de retorno de diversos setores estavam sendo

anunciados, porém as visitas permaneciam impedidas e sem um plano ou perspectiva de

retorno (MARTINS, SOUZA e KOPKE, 2021).

Ainda, segundo as autoras, esse afastamento do familiar para o preso não vai ser

solucionado ou remediado durante a pandemia, a ausência da visita não vai ser substituída

por nenhuma outra forma de contato com o preso, os registros inclusive mostram que a única

forma alternativa de contato, por meio de cartas, foi dificultada pela gestão penitenciária, fato

que foi registrado em nota técnica do MEPCT/RJ (MEPCT/RJ, 2020a).

Assim, apesar de a principal forma de contato dos familiares com os presos ser a

visita social, tanto ela quanto formas alternativas de contato são negligenciadas e ameaçadas

a qualquer indício de anormalidade em questões que cercam o cenário penitenciário. Apesar

de ser um direito, as visitas se mostram, na realidade, como uma permissão estatal ou uma

concessão, como algo que foi dado ao familiar. Tão precária (PIRES, 2017) que pode ser

retirada a qualquer tempo e sem nenhum tipo de movimentação para sanar essa falta.

A importância do familiar, estabelecida na legislação e citada nas bibliografias que

se ocuparam desse personagem, não vai se revelar nas práticas institucionais, e apesar de todo

o peso que a LEP dedica ao familiar visitante, estes serão desprestigiados a todo momento

que entrarem em contato com a administração penitenciária. A visita além de se configurar

como uma mera permissão, ou um favor, carregará consigo uma marca negativa para esse

familiar.

5.1.2 - Acesso à informação e comunicação direta com a administração

penitenciária

A dificuldade enfrentada pelos familiares para estabelecer comunicação e receber

informações, seja com a Seap/RJ ou diretamente com as unidades, já foi citada e

caracterizada anteriormente demonstrando alguns dos prejuízos possíveis para os familiares.
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Com as práticas individualizadas pelas unidades, o familiar terá dificuldade em saber

todas as regras sobre a dinâmica de visitação e de entrega de custódia, sendo um recém

chegado. E como já tratado anteriormente, as unidades não possuem canais de comunicação

para expor essas informações. Dessa maneira, a aprendizagem das práticas acontecerá no dia

a dia, com a prática de visitação.

[...] a gente foi aprendendo mesmo na fila, no dia a dia né, até porque cada
presídio tem as suas regras, tem presídio que entra determinada coisa, em
outros não entra, então conforme ele ia transitando pelo sistema carcerário a
gente ia se adequando às regras de cada unidade. Mas muito do que a gente
aprendeu, sobretudo eu que não tinha experiência nessa situação, eu aprendi
muita coisa na fila né, na fila das visitas, onde a gente trocava mais
informações. (Entrevista nº.03, Familiar)

E aqui destaco novamente que esse modo de aprendizagem das normas diz respeito a

aprender como se portar em cada unidade específica, e não para qualquer unidade do sistema.

A presença física do familiar na fila forma o contato (a sua comunicação) com essa trama de

conhecimentos. O familiar aprende ouvindo, vendo e errando. E em caso de transferência do

parente apenado é necessário reaprender grande parte dos procedimentos, com os outros

familiares na fila e com a vivência de visita na nova unidade.

Aí eu fui aprendendo né, o que podia entrar, o que não podia, como arrumar
a bolsa, como arrumava, o que podia fazer pra aumentar a bolsa, esticar a
bolsa, fazer isso, fazer aquilo… depois quando foi pra Japeri já eram outras
coisas que entravam, aí você já muda tudo né, “ah, isso aqui não vai entrar
não”, “ah mas lá não sei onde entrava”, “ah mas aqui não entra”, entendeu,
as próprias pessoas da fila, os próprios visitantes às vezes ajudam, né a
gente. O que pode… Tem muita gente que fala “ah isso aí não vai entrar
não”, aí entra entendeu, é só no dia a dia mesmo. (Entrevista nº.04, Familiar)

Apesar da postura adotada pela Seap/RJ nesse sentido, o atual cenário tecnológico

permite outras formas de ter contato com essas informações. O percurso para obter essas

informações fora das filas se constrói em uma rede informal e colaborativa de comunicação

produzida por esses familiares. Uma vez que as informações podem mudar de uma hora para

a outra, eles precisarão dessa rede para se manterem atualizados quanto às regras de visitação.

As redes sociais desempenham um papel fundamental para esse modelo de

construção e para que eles se mantenham inteirados desse conhecimento prático e tão
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mutável. Com o uso de mecanismos como grupos no Facebook e Whatsapp, eles tiram

dúvidas uns dos outros em assuntos diversos a respeito da rotina penitenciária .73

Os grupos de Facebook dos familiares podem ser divididos de duas formas: grupos

“gerais” para visitantes e grupos para visitantes de uma unidade específica. Com grupos onde

familiares apenas trocam experiências e conversam sobre seus relacionamentos com os

apenados, os grupos sem nenhuma “restrição” de unidades têm, primordialmente, interações

que falem sobre a expectativa de saída do apenado para ir para casa, do dia de visita para ver

o apenado, como dar entrada na declaração marital, ofertas de pessoas que cobram para dar

entrada na declaração marital para a visitante, indicação de advogados, ou sobre relatos do

encontro, fazendo com que questões muito específicas não necessariamente sejam levantadas,

uma vez que existem mulheres que realizam visitas em unidades distintas e, por isso,

possivelmente as informações poderiam se desencontrar.

Por outro lado, os grupos de unidades (ou complexos) específicas possuem postagens

de conversas sobre diversas questões como os itens para custódia e sucata, dias de visita,

transporte saindo de lugares específicos para as unidades, e também informações sobre como

dar entrada na carteirinha, como dar entrada na declaração marital, ofertas de pessoas que

cobram para dar entrada na declaração marital para a visitante, indicação de advogados, etc.

73 Neste trabalho, acessei apenas grupos de Facebook para acompanhar a interação entre os familiares.



134

Figura 15 - Publicação em grupo do Facebook com orientação sobre itens permitidos na sucata
do Presídio Ary Franco.

Fonte: grupo de familiares de presos no Facebook (2021).

Figura 16 - Publicações em grupo do Facebook com dúvidas sobre os itens permitidos na
custódia e no Sedex para unidades do Complexo de Gericinó.

.

Fonte: grupo de familiares de presos no Facebook (2021).
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Essa relação das visitantes, seja ela virtual ou presencial, de construir coletivamente

essa rede de transmissão de conhecimentos é o que vai muitas vezes evitar problemas na

entrada na unidade e criar uma cultura mais colaborativa. Aquela que descobre alguma

informação nova ou a modificação de alguma regra, se movimenta para passar essa

informação para a rede de familiares, e essa comunicação vai se reverberando pelas filas e

pelos grupos.

A ausência de uma postura ativa do Estado na disponibilização das informações não

faz com que a circulação das informações não exista. Na verdade, ela impõe a esses

indivíduos o papel de protagonismo na promoção e difusão desse conhecimento para com os

seus pares e, fazendo que enquanto grupo, os familiares criem comunidades para oferecer e

receber suporte mutuamente, virtualmente ou nas filas.

5.1.3 - Importância do familiar no abastecimento material e financeiro

Um outro ponto pelo qual é necessário passar dentro da discussão sobre os visitantes

é sobre a responsabilidade terceirizada ao visitante de prover itens de subsistência ao preso.

Um ponto já citado sobre isso é que é comum ver os familiares chegarem para as visitas (ou

para a custódia) carregando as sacolas para levarem alimentos, itens de higiene pessoal,

limpeza, roupas etc. Da mesma forma que os visitantes levam itens que podem ser

considerados supérfluos como refrigerantes, bolos e refeições não tão simples como as

oferecidas nas quentinhas, eles também se vêem colocados na posição de levar sabonetes,

escovas de dente, toalhas de banho e roupas, por exemplo. Estes últimos itens são claramente

artigos que deveriam ser oferecidos pelo poder público para a subsistência dos indivíduos que

estão sob a sua tutela, mas a realidade cotidiana dos presídios exige essa necessidade para a

família.

Segundo Godoi (2017) é essa escassez material nas penitenciárias que produz nos

familiares a necessidade de prover ao parente preso os itens necessários para uma vida

minimamente digna. Por mais que haja (um óbvio) investimento estatal, fica claro que ele

abarca mais os custos da manutenção do encarceramento do que no custo da manutenção da

vida e dignidade dos apenados. É flagrante que esse fornecimento estatal não é o bastante. E
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essa ação de prover o que o Estado não oferece com qualidade ou volume o suficiente é que

produz essas dinâmicas de fluxos econômicos e materiais nas portas das penitenciárias.

Em suma, não é um Estado ausente ou omisso que abre espaço para que os
presos e seus próximos se organizem em prol de seus interesses, pelo
contrário, é o modo pelo qual o Estado se faz presente e investe sobre a
população carcerária que incita e promove essa mobilização dentro e fora
dos muros (GODOI, 2017, p.190).

A forma como o Estado incide sobre esses corpos e as suas jornadas de

cumprimento de pena e àqueles que se dispõem a visitá-los é um desenho da produção das

margens para onde esses indivíduos são empurrados (DAS e POOLE, 2004). O Estado gera a

necessidade de que este item ingresse por terceiros e os familiares serão os vasos

comunicantes (GODOI, 2017) que farão esse aporte, já que muitas vezes são itens simples

para garantir a dignidade do preso. Nesse sentido, “a ‘sucata’ levada pela mulher ao interno

torna-se a concretização do afeto” (DUARTE, 2013, p.630), mostrando que o familiar vai

fazer o que estiver ao seu alcance para auxiliar o preso a não estar em situação de falta

absoluta.

Portanto, os familiares vão se dedicar em oferecer ao preso o máximo de acesso

possível aos itens permitidos, o que também compromete parte da renda familiar. Muitos

familiares entendem que apesar da dificuldade, estando “aqui fora” eles podem “correr atrás”

de conseguir as coisas, enquanto o preso está refém do que o Estado e os familiares oferecem

a ele. O custo e a dedicação de fazer as comidas e arrumar as sacolas da forma correta serão

questões que atravessam as exigências dos itens da visita.

É preciso considerar que essa escassez, quando combinada com a falta de

informação, pode fazer com que o familiar leve itens que não são autorizados para a visita e

para a custódia, e para corrigir o erro é necessário que alguém tenha que disponibilizar esse

item em questão próximo das entradas das unidades. Esse é um dos elementos que tornam os

comércios no entorno das unidades tão necessários e fortalecidos, mobilizando familiares e

podendo comercializar os itens corretos, uma vez que estando na frente das unidades podem

acompanhar as mudanças nas exigências e assim se preparar para oferecer os itens corretos,

além de serem a “solução” mais próxima e rápida para problemas inesperados com os itens

levados.
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lá em Japeri tinha um monte de barraquinhas, um monte de barraquinhas
com as pessoas vendendo as coisas que entravam né, então sandália
havaianas, cueca branca, short de tactel azul marinho, short jeans… as coisa
do jeito que entra, então as pessoas sempre cobram um valor quase o dobro
do que é realmente no mercado, mas às vezes você “ai, esqueci de comprar
tal coisa” ou “não consegui comprar tal coisa do jeito que eles pedem
aqui”, aí você conseguia comprar lá, mas com um preço né, diferente. Um
casaco de moletom, “ah eu não consegui comprar na rua do jeito que eles
pedem”, mas lá tinha, mas lá é sempre mais caro do que se você comprasse
na loja entendeu, e é assim, é muito dinheiro[...] Então, eu na verdade nunca
fui muito de gastar nessas barraquinhas não,sabe, uma vez ou outra que eu
comprava alguma coisa. Lá em Japeri é muito cheio dessas barraquinhas,
mas barraquinhas mesmo, assim, com tábua batida, sabe, aquelas coisinhas
assim que um vento mais forte carrega tudo. Um monte de roupa usada
como se fosse um brechó, pras pessoas alugarem as roupas né, porque
muitas pessoas são barradas, que às vezes tem roupa que apita, porque tem
sutiã que tem taça né, meia taça, aí apita, às vezes o botão da calça, às vezes
uma coisa assim, etiqueta com algum ferrinho, e essas coisas apitam né. É
um botão numa blusa que apita, inúmeras coisas, então às vezes as pessoas
tem que ir ali pra alugar uma roupa, e botar aquelas roupas que você nem
sabe quem foi que usou… E eu às vezes usava, assim, quando dava algum
problema com a minha roupa, eu comprava uma coisa ou outra, tipo “ah, eu
não levei sobremesa”, aí elas vendiam sobremesa, entendeu, tinha assim um
mousse, um pudim, “ah, não deu tempo de eu fazer, vou comprar pra levar”,
essas coisinhas assim as vezes eu comprava. Um suco em pó que eu não
consegui comprar, um bolo, uma coisa ou outra, mas eu sempre levei as
coisas de casa, certinho pra levar, entendeu. Era mais roupa quando dava
algum problema, ou se apitava, mas aí você vai aprendendo (Entrevista
nº.04, Familiar)

Isso diz muito sobre como se dá a organização de fluxo de entrada e saída de

materiais das penitenciárias e sobre como se organizam as provisões dos comerciantes do

entorno prisional, criando uma relação de quase co-dependência entre visitante e

comerciante. Preparados para a venda de itens necessários e para prestar serviços, esses

comerciantes estão sempre oferecendo os itens em conformidade para oferecer os itens

corretos para esse público, já que sua proximidade com as unidades permite acompanhar as

exigências.

O rol de itens permitidos para a entrega está regulamentado pela Resolução SEAP

nº708 de 12 de abril de 2018, que abarca tudo aquilo que pode ser levado pelo familiar e o

que pode ser levado pelo apenado para a cela, uma vez que as refeições prontas levadas nos

dias de visitas que não forem consumidas devem ser levadas embora pelo familiar. A mesma

regulamentação define que tudo que for levado para a cela deverá ser entregue anteriormente
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à Seção de Guarda de Bens e Valores da unidade e então após vistoria deles os itens serão

entregues diretamente ao apenado na cela.

Essa relação de itens disponibilizada pelo Estado será usada como parâmetro, mas

não necessariamente seguida fielmente por todas as unidades. Como exemplo, trago a lista de

itens autorizados para a entrega da custódia na Casa de Albergado Crispim Ventino (usada

igualmente pelo Instituto Penal Oscar Stevenson, conforme confirmado por um agente

prisional da unidade) que também é parte do Complexo de Benfica.

Por meio da lista afixada no portão da unidade em questão, podemos situar com

maior clareza a diferença entre a lista disponibilizada na resolução sobre o tema, e as decisões

tomadas pelas unidades penitenciárias. A menos que se informe sobre as regras que vão reger

a unidade onde está o apenado, saber o que o Estado permite formalmente não significa saber

aquilo que efetivamente vai ser permitido na hora de entrar na unidade.
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Figura 17 - Lista de itens permitidos na Custódia na Casa de Albergado Crispim Ventino.

Fonte: Arquivo Pessoal

A listagem da unidade permite perceber a ausência de diversos itens que existem na

relação que o Estado produziu por meio da resolução. É claro que existem alguns alimentos e

refeições que encontrarão dificuldades de armazenamento dentro da cela, como é o caso do

cachorro-quente, por exemplo. Há também aqueles que não entrarão tão constantemente,

como o balde e a pá de lixo. Mas, de toda forma, ainda existem itens que podem ser
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utilizados com maior frequência na dinâmica prisional e não aparecem na lista da unidade,

como: papel, caneta, envelope e selo (que podem ser usados para as trocas de cartas entre

apenados e familiares), lâmpadas e cortina para box.

Portanto, independente de serem itens de grande ou pequena durabilidade, as

inconsistências entre a lista oferecida pela resolução e as listas das unidades vão existir em

muitos casos. E independente dos itens que vão compor cada lista, permanece a necessidade

de participação dos familiares no abastecimento.

5.1.4 - O familiar e o estigma social

Para além do acesso precário à informação e o tratamento degradante por vezes

recebido nas unidades, os visitantes lidam com toda a carga social de ser parente de um

apenado. É sobre a forma de ser visto em sociedade não apenas pelo grau de parentesco com

alguém em cumprimento de pena, mas também por escolher se fazer presente durante a pena

por meio das visitas. O desrespeito fora das unidades penais, nos locais de interação social

para esses familiares de presos, é somente reflexo de um preconceito social que ocorre na

vida extramuros, além disso, muitas vezes as visitantes relatam tratamento discriminatório

por parte dos inspetores penitenciários, que os tratam como merecedores de sofrimento por

decidirem estar perto de bandido.

Esse sentimento de desprestígio, ou uma identidade deteriorada do visitante

(GOFFMAN, 1988), é compreensível pela diferença do tratamento recebido por ele, muitas

vezes inferiorizado, menos humano, quando comparado com o tratamento que ele espera

receber enquanto cidadão. Isso pode fazer com que se sintam, como um grupo, afastado dos

seus direitos, independente de não estarem cumprindo nenhuma pena.

São relatos comuns dos familiares a sensação de desprestígio quando estão dentro de

sua “identidade de visitante” estigmatizante, como no transporte público no trajeto até o

presídio ou quando estão nas filas. O familiar visitante entende que a sociedade não esconde

que o enxerga como diferente, e não mais como um cidadão comum, como um indivíduo.

Mas acontece assim, as vezes eu já vi pessoas me olhando atravessado
dentro da condução, quando a gente leva aquelas bolsas né, então fica
parecendo que tem um monte de saquinho né, com pão, pão de forma que é
grande e fica aparecendo no plástico transparente, aquelas coisinhas assim,
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porque eu arrumo os saquinhos transparentes dentro da sacola, tem que
colocar o nome dele na sacola, nome da cela, aquela coisa toda né, nome,
sobrenome, aí às vezes parece né, que você tá com aquela sacola com as
coisas, assim, meio que aparecendo, e como tem pessoas que devem saber
que tem presídio lá em Magé e tal, então a pessoa fica te olhando meio de
lado, meio de banda. (Entrevista nº.04, Familiar)

Em vários momentos eu senti esse preconceito, até mesmo quando eu fui
fazer uma entrevista, depois que eu saí desse trabalho que eu estava e eu fui
fazer uma outra entrevista de emprego, e uma amiga deixou escapar que a
contratante ficou receosa de me contratar por ter sabido que meu pai tava
preso, na época meu pai tinha acabado de sair, então que meu pai já tinha
sido preso né, e ela ficou insegura de me contratar. Bom, essa questão de ser
familiar de detento, isso pegava muito pra mim, muito, porque assim,
quando a gente já pegava o ônibus as pessoas já sabem né, quando vê com
aquelas 2 bolsinhas, calça jeans, havaianas, sandália de dedo, as pessoas já
sabem que você tá indo visitar. Então assim, eu sentia os olhares, às vezes os
cochichos, no bairro onde eu morava, muitas pessoas, até parentes
condenavam… (Entrevista nº.03, Familiar)

Esse sentimento vai ser fomentado pela maneira como muitas vezes a sociedade vai

atrelar o familiar à conduta criminosa do preso, fazendo com que a sua imagem esteja ligada

à do criminoso. Apesar de o familiar não ter cometido nenhuma conduta criminável, ele será

julgado pela sociedade, como se houvesse algo como um fator de contaminação vindo do

preso para o seu círculo social e familiar (DUARTE, 2009; SILVESTRE, 2012).

Mas esse dano à subjetividade dos visitantes não acontece apenas fora do contexto

da visita na prisão, para aqueles que se sentiam desrespeitados pelas condições de passar a

noite na rua para conseguir um bom tempo de visita ou com a forma como são verbalmente

tratados pelos inspetores, por exemplo, o sentimento trazido pelo ato de desconsideração

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004) se renova no momento da revista em que seus corpos e

itens da sucata são vasculhados em busca de drogas, aparelhos celulares, chips de telefonia

móvel e outros itens de entrada proibida.

Para Honneth (2003) devemos observar nas experiências de rebaixamento uma

forma de desrespeito que afetam a moral do indivíduo, fazendo com que ele se sinta excluído

de direitos dentro de sua sociedade. Isso faz com que esse sujeito se veja como diferente

daqueles com quem convive, como detentor de menor valor social do que aqueles que

supostamente seriam seus iguais.
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Por isso, a particularidade nas formas de desrespeito, como as existentes na
privação de direitos ou na exclusão social, não representa somente a
limitação violenta da autonomia pessoal, mas também sua associação com o
sentimento de não possuir o status de um parceiro da interação com igual
valor, moralmente em pé de igualdade (HONNETH, 2003).

Assim, ser tratado como merecedor de menor respeito ou prestígio, como possuidor

de uma identidade deteriorada, nos faz perceber que esses visitantes estão sendo punidos por

terem um familiar punido pelo Estado, algo que é no mínimo ilógico, uma vez que a não se

pode ignorar o caráter pessoal e intransferível da pena.

Conversando com visitantes, e também em consulta a bibliografia sobre o tema, não

são raros os casos em que, durante a revista (seja a corporal ou na sucata), o visitante passa

por situações que são desrespeitosas e desnecessárias na busca por irregularidades ou

ilegalidades, tendo como exemplo casos onde a faca que corta os alimentos e os sabonetes

levados para a visita era a mesma, deixando os alimentos com gosto de sabonete, ou nas

opressões impostas nas revistas corporais, como já relatadas nesse trabalho, assim as

visitantes se viam em uma posição onde a sua dignidade é colocada em segundo plano em

relação à desconfiança do inspetor responsável por fazer a revista, como tratam Biondi (2010)

e Spagna (2008).

A palavra humilhação foi a mais recorrente nos discursos analisados. Muitos
foram os relatos do desrespeito dispensado pelos agentes institucionais,
assim como os maus tratos a que os detentos são submetidos. Na perspectiva
dessas mulheres, tanto as relações estabelecidas entre agentes penitenciários
e visitantes, quanto às relações entre agentes e internos, são caracterizadas
pela constante exacerbação do poder institucional. (SPAGNA, 2008, p. 211)

Assim, o desrespeito sofrido também é marcado pela relação de poder entre os

indivíduos naquela situação. Dessa forma, o visitante sabe que caso não se submeta a forma

como está sendo tratado existem chances de o inspetor ou inspetores envolvidos na agressão

(verbal ou moral) impedirem ou atrapalharem a visita, seja aumentando a rigidez da avaliação

dos itens levados e vestimentas utilizadas ou dando um tratamento mais rígido para aqueles

familiares.

Ressalto novamente que é importante deixar claro que não se trata da totalidade dos

agentes quando falamos de atos de desrespeito com os visitantes, porém também é importante
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colocar que as situações de desrespeitos e violações não são fatos isolados, vide relatos

pessoais e conversas com visitantes, bem como em descrições encontradas em bibliografias

sobre o tema. Os agentes que se sentem à vontade para depreciar um visitante valem-se de

sua posição de poder para determinar o sucesso ou fracasso da visita logo no momento de

entrada e, por isso, para os visitantes, a entrada e a revista são momentos tão tensos.

Os abusos ocorrem no momento em que os familiares começam a ser
atendidos para adentrarem nas unidades prisionais do complexo, no
momento que é feita a revista nas pessoas, nos alimentos que são levados
pelos familiares para o almoço no dia da visita, na “sucata” (alimentos que
ficam com os presos para consumo durante semana), e da “custódia”
(remédios, roupas e materiais de higiene), alimentos e matérias esses que
deveriam ser fornecidos pelo Estado, segundo discorre a LEP (FERREIRA,
2019)

O sofrimento encontrado pelos visitantes muitas vezes também é usado como régua

do “amor” que eles têm pelos parentes visitados, podendo entender que suportar os momentos

de desrespeito por parte dos funcionários da unidade para seguir visitando mostra que ele

realmente ama o parente preso, diferente daqueles que podem desistir ou dar diminuir a

frequência das visitas.

A “identidade de visitante” vai trazer para o familiar o peso de ser visto pela

sociedade como alguém atrelado ao mundo do crime, mesmo que indiretamente. Os efeitos

disso vão reverberar não apenas no momento de contato com o equipamento prisional,

também podem aparecer em relações sociais que não tenham relação com a prisão embora

tenham conhecimento da relação do indivíduo com a prisão. Assim, em muitas situações, a

sociedade que já marca qual o lugar do criminoso vai também sinalizar ao familiar que este

lugar de segregação também é para ele.

5.1.5 - Caráter feminino da fila de visitas

Já tratamos anteriormente sobre o volume de visitantes cadastrados relacionando

esse dado com o grau de parentesco com os presos (vide figura 10), e alí, apesar de

demonstrada a presença de diversos tipos de relacionamentos, não podemos ignorar o peso

das mães e de parceiras nas visitas, sendo as mulheres um grupo com tanto volume dentro do
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total dos visitantes. Sendo, no Rio de Janeiro, cerca de 84% dos visitantes, é impossível não

discutir essa participação feminina.

O universo prisional vai se apresentar de maneira majoritária dentro da dicotomia

“homens presos e mulheres visitantes” (LAGO; ZAMBONI, 2017; GODOI, 2017;

SILVESTRE, 2012; DUARTE, 2013; SPAGNA, 2008), e o caráter feminino das filas não

deve ser ignorado, pois esse vai se constituir como uma resposta evidente do nosso modelo

social. Vai caber às mulheres o papel de cuidar dos homens quando estes necessitam, e apesar

de poderem existir outros homens no círculo social do preso essa responsabilidade vai recair

sobre as mulheres de seu convívio. Além disso, o fato de a grande maioria dos visitantes

serem mulheres vai trazer outras implicações para essas relações atravessadas pela prisão.

Antes de seguir nessa discussão, acredito que é importante abrir um parêntesis para

citar duas questões importantes quanto à essa marca de gênero nas filas: primeiramente é

imprescindível lembrar que as mulheres não são apenas acessórios ou coadjuvantes nesse

cenário, tal qual Antígona não estão meramente aceitando as condições que lhes foram

impostas, elas são fortes protagonistas das decisões que tomam e de sua participação no

contexto prisional, independente do papel que estejam desempenhando (MELLO, 2020),

sejam familiares, funcionárias das unidades, advogadas ou militantes políticas de questões

prisionais as mulheres não se colocam como reativas a um mundo de situações das decisões

tomadas por homens, mas sim como agentes responsáveis de suas próprias vivências, e no

caso das familiares, temos a decisão de cuidar, não apenas “uma imposição social”; em

segundo lugar, é relevante lembrar que a seletividade social e racial da polícia, do judiciário e

consequentemente do sistema penitenciário, atinge com mais força homens jovens negros e

pobres (ADORNO, 1996; BORGES, 2019, SILVA, 2017), e muitos dos que não são presos

são assassinados, como mostra a campanha “Vidas Negras” liderada pela Organização das

Nações Unidas (ONU), constatando que no Brasil 1 jovem negro morre a cada 23 minutos .74

Assim, os mesmos grupos que têm, majoritariamente, seus homens vulnerabilizados sendo

aprisionados no Brasil também têm alto índice de homicídios de homens de seus ciclos, o que

resulta, junto de outras razões sociais, em menos homens para se fazerem presentes nas

visitas e, consequentemente, mais mulheres.

74 Disponível em: <http://vidasnegras.nacoesunidas.org/>.

http://vidasnegras.nacoesunidas.org/
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Portanto, é importante não minimizar ou invisibilizar as diversas razões possíveis

para que as mulheres sejam maioria nas filas. As organizações sociais e familiares vão trazer

sempre novas questões para avaliar ou modificar questões sociais já estabelecidas, e entre as

famílias diferentes motivos podem fazer com que menos homens estejam presentes.

Retornando para a discussão mais direta sobre a maioria de mulheres entre os

visitantes, é inviável ignorar uma marca de gênero tão forte. Nesse sentido, com base em

relatos de interlocutoras, começo pontuando sobre como as questões fisiológicas vão ser

importantes para essas familiares na dinâmica vigente de visitação e ainda assim são

ignoradas de maneira geral pelo poder público e sociedade. A questão do uso do banheiro é

latente para essas visitantes, que muitas vezes dormem na fila e passam a noite inteira sem a

possibilidade de fazer suas necessidades (ou de ter algum tipo de conforto durante elas).

Outros pontos relevantes nessa dinâmica são a sensação de risco quando estão

sozinhas de noite ou de madrugada no caminho de casa até a unidade penitenciária, e as

suspeitas levantadas em caso de uso de absorvente higiênico quando passam pelo scanner

corporal, além de outras questões colocadas pelas familiares sobre problemas no processo da

visita.

Dessa forma essas mulheres são selecionadas como possíveis infratoras acreditando

em sua inclinação criminosa mesmo que não exista nenhum ato cometido por elas para

corroborar tais suspeitas (DUARTE, 2009), assim sendo o que se faz “é punir pelo que se é,

no caso, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão do preso, e não por aquilo

que sequer foi praticado, como ocorre na grande maioria dos casos” (ISHIBASHI JUNIOR,

2020).

Segundo Martins e Ramalho (2021) outro ponto que perpassa essa relação

problemática com a visitante, é o tratamento dispensado à mulher de bandido (SPAGNA,

2008), seja por parte dos inspetores penitenciários e/ou parte da sociedade. Essas mulheres

vão ser socialmente penalizadas por manterem um relacionamento de qualquer grau afetuoso

com alguém que está cumprindo pena, sendo vistas como parte de um “problema social” em

que a familiar vai estar inserida junto do preso.

Esse tratamento muitas vezes não é questionado e nem denunciado no
sentido de se buscar maior conscientização social sobre respeito e a não
discriminação pois os indivíduos afetados são carregados de estigmas
(GOFFMAN, 2008) e tidos como indesejáveis para a sociedade: o

http://lattes.cnpq.br/0202594567375153
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presidiário e a mulher de bandido. (MARTINS e RAMALHO, 2021,
p.1559)

Nesse contexto é importante frisar que estamos falando de cidadãs sem nenhuma

pendência com o sistema de justiça criminal, que são impactadas pela forma como a

sociedade trata não só os apenados, mas tudo que tem relação com eles, como se houvesse

uma possibilidade de contaminação por proximidade. A relação da sociedade com os

elementos que cercam a vida e a convivência do preso parece tentar assimilá-lo à um Midas

às avessas, já que ao contrário do Rei da Frígia esse não acrescenta valor ao transformar em

ouro que toca, o preso apenas geraria contaminação, mesmo que como semelhança ambos se

vejam em situação de o efeito de sua influência sobre o que se relacionam seja ao fim

prejudicial aos que lhe cercam num contexto geral. E, a partir disso, os seus familiares,

bairros, linguajares, e quaisquer outras coisas que orbitarem esses sujeitos são naturalmente

indignos de respeito e confiança.

Com a mulher de bandido recebendo uma pena por decidir acompanhar esse

apenado na caminhada, a punição para ela que não cometeu nenhum crime é não apenas uma

punição para ela, mas também uma extensão da punição para o preso, uma vez que para ter

alguma assistência ele vai precisar expor as mulheres de sua família à possíveis humilhações,

assim, a humilhação e o tratamento degradante direcionado à essas mulheres podem atingir

não apenas à elas, mas também ao preso, que às vezes pode escolher que a familiar vá poucas

vezes até a unidade para preservá-la dessas situações. O valor da família nesse contexto vai

ser colocado à prova de modo que para ter a presença familiar é necessário expor os parentes

à situações degradantes, e para preservá-las da humilhação e desrespeito é necessário abrir

mão de tudo que a presença da família lhe traria de benefício, por outro lado, apesar de tudo,

existe o desejo do familiar em se fazer presente dando suporte ao preso, e essas questões

precisam se equilibrar mesmo que em alguns momentos estejam contrapostas.

Apresentam em sua fala uma discriminação constante, um julgamento
implacável sobre elas, que as oprimem rotineiramente durante as visitas.
Dizem sentir sobre elas uma extensão da pena dos parentes e analisam que
são ofendidas com forma de punição. “Meu marido, além da pena que ele já
recebeu, ele recebe outra ao saber que eu fui humilhada e desrespeitada no
momento da visita. Eles se revoltam!”. (MEPCT/RJ, 2017, p.81)
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Ainda segundo Martins e Ramalho (2021), esse tratamento causa danos à dignidade

da visitante e em suas relações sociais. A ideia dessa sociabilidade seria introjetar na

mentalidade coletiva que o fato de possuir um familiar em cumprimento de pena e decidir

estar próximo dele seria como concordar com o ato criminoso, mostrando que a

“proximidade” com o crime já é o suficiente para ser maculado em sua própria subjetividade

individual, pois apesar de não ter cometido nenhuma irregularidade se pressupõe um

envolvimento de quem tem qualquer interação social com o indivíduo ou situação

incriminado (CECCHETTO, MUNIZ e MONTEIRO, 2018).

Conceitos negativos dessa espécie designam um comportamento que não
representa uma injustiça só porque ele estorva os sujeitos em sua liberdade
de ação ou lhes inflige danos; pelo contrário, visa-se àquele aspecto de um
comportamento lesivo pelo qual as pessoas são feridas numa compreensão
positiva de si mesmas, que elas adquiriram de maneira intersubjetiva.
(HONNETH, 2003, p.213)

Apesar de algumas vezes os atos de desrespeito e discriminação pelos quais as

familiares passam não possam ser enquadrados dentro de algum tipo penal descrito pelo

direito positivo, na sua subjetividade moral, ela foi vítima de uma violência que pode causar

danos maior que a violência física, sendo atingida em sua dignidade e colocada em um lugar

de descrédito e de inferioridade frente ao restante da sociedade.

Sempre que se discute a violência como um problema social tem-se como
referência a idéia do uso ilegítimo da força, ainda que freqüentemente este
aspecto seja tomado como dado, fazendo com que a dimensão moral da
violência seja pouco elaborada e mal compreendida, mesmo quando
constitui o cerne da agressão do ponto de vista das vítimas (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2008, p. 135).

À essas mulheres então vão restar não apenas a violência, mas uma violência

silenciosa e que não impulsiona um movimento social que lhes gere visibilidade e proteção.

O sofrimento que vai atingir os familiares vai permanecer oculto dentro do universos

prisional, sendo muitas vezes subjetivo, diminuído e até mesmo considerado merecido por

alguns.
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5.1.6 – O papel feminino do cuidado: breves considerações

Sendo as mulheres o público comum das filas, é preciso também citar que a

condição delas nesse ambiente é a de assistência a esses presos. Duarte (2013) cita a

compaixão como um dos sentimentos que vão sustentar a dedicação da familiar junto à

caminhada com o preso, por compreender que ele está exposto à uma condição indigna e

decidir ajudá-lo, decidir cuidar dele durante a pena, para amenizar as mazelas já conhecidas

do sistema.

Apesar de já ter citado brevemente no ponto anterior questões outras questões

sociais sobre a alta presença de mulheres na fila, como o extermínio de homens negros

preriféricos, por exemplo, e falar sobre a necessidade de não reduzir essas mulheres a suporte

de familiares presos (principalmente homens), é relevante fazer um breve passagem sobre a

questão do cuidado na nossa sociedade. E aqui, pensando nesse cuidado destinado ao preso

vai se mostrar mais uma característica das filas tão composta por mulheres: a

responsabilidade de cuidar é muitas vezes feminina.

Designa-se aos homens a esfera produtiva, de maior valor social, enquanto
às mulheres cabe o âmbito reprodutivo, voltado ao cuidado do outro. Ou
seja, histórica e culturalmente, especialmente dentro da sociedade
capitalista, sempre coube à mulher a responsabilidade pelos cuidados com a
casa e com a família, independentemente de sua idade, condição de
ocupação e nível de renda. O trabalho doméstico recaía sobre as mulheres
com base no discurso - vivo até hoje - da naturalidade feminina para o
cuidado. Essa atribuição social do cuidado ao feminino, primeiramente,
limitou a vida das mulheres ao espaço privado e, posteriormente, com as
transformações socioeconômicas e a busca de independência feminina,
marcou desvantagens em relação aos homens na atuação econômica e social
(DUARTE, CHAVES, ARAÚJO, 2020. p.3)

Existem unidades prisionais no Rio de Janeiro com limite para a quantidade de

homens entrando diariamente para visitar, tomando como exemplo um complexo com 2

unidades, somente os 30 primeiros homens poderiam ingressar, sendo 15 para cada uma das

duas unidades que compunham o complexo, restrição essa que não se aplica às mulheres. No

entanto, isso não impede a baixa quantidade de homens nas filas, tendo pouco excedente

referente aos que não tiveram êxito na entrada.
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Já quando se observa unidades onde essa restrição para homens não existe, ainda

assim a quantidade de mulheres na fila para a visita é visivelmente maior. Nesse sentido,

trago breves apontamentos para a discussão sobre essa responsabilidade feminina do cuidado

(não só) no ambiente prisional, a visão social de que o papel de cuidar, principalmente de um

familiar em situação difícil, é predominantemente feminino, e como por isso podemos tratar

como comum a maioria das visitas serem feitas por mulheres.

Mesmo com os avanços das conquistas feministas no que diz respeito a direitos civis

e sociais, os trabalhos domésticos e de cuidados não passaram a ser vistos e abraçados

amplamente como atribuições de ambos os sexos, e embora as mulheres tenham ingressado

no mercado de trabalho e, desta forma, acumulado o trabalho na esfera pública e os cuidados

na esfera privada, os homens se mantiveram, em geral, somente na esfera pública, não

acumulando trabalhos nesse sentido (DAROS e GUEDES, 2009).

Assim, quando um indivíduo se encontra em cumprimento de pena, esse papel de

cuidar permanece sendo visto como algo feminino, se tornando uma incumbência das

mulheres que o cercam, seja lá qual for o grau de parentesco. De modo que na fila

encontram-se muitas mães, irmãs, esposas/companheiras, filhas e avós, socializadas num

sistema que as leva a crer que esse papel cabe somente (ou prioritariamente) à elas. E isso não

faz com que deixe de recair sobre elas a expectativa de exercer trabalhos remunerados para

manter o custeamento das despesas pessoais, familiares e os custos da visita ao parente agora

preso e, não havendo outras pessoas com quem repartir essas despesas a situação financeira

familiar tende a piorar ainda mais.

[...]com a consolidação do capitalismo, cristaliza‐se a divisão entre as
esferas pública e privada e que esta última é considerada como o lugar
próprio das mulheres, do doméstico, da subjetividade, do cuidado; enquanto
a esfera pública é considerada como o espaço dos homens, dos iguais, da
liberdade, do direito. Prescreve‐se, então, às mulheres, a maternidade e os
cuidados que dela derivam com relação à preservação da casa e dos filhos
bem como a tarefa de guardiã do afeto e da moral da família. Embora
prescritos, esses papéis são assumidos e revelam‐se como mediações que
concorrem para os diversos níveis de alienação. Naturalizado, rotineiro,
repetitivo, o cuidado do outro atribuído às mulheres se distancia de qualquer
teleologia e aparece como uma causalidade que se impõe sobre a forma de
uma tolerância avessa à práxis humana[...]. (DAROS e GUEDES, 2009, p.
126).
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Essa responsabilidade da mulher com o cuidado impacta, nesse tipo de caso, em

preocupações como com o cuidado dos filhos (caso tenha) que precisa ser designado a outra

pessoa ou os filhos precisam ser levados para a visita, dos outros cuidados domésticos e, no

caso das parceiras, a expectativa da presença dessa mulher na caminhada com o preso se

constrói também em torno da possibilidade de visita íntima ou em alguns casos como prova

de fidelidade e lealdade ao relacionamento.

Em geral, elas assumem em suas rotinas diárias uma forte carga de trabalho,
em forma de cuidado, de forma gratuita, o que indica em grande medida o
quanto as companheiras de presos assumem no contato com o cárcere o
papel tradicional de gênero dispensado socialmente às pessoas do sexo
feminino (DUARTE, CHAVES, ARAÚJO, 2020. p.7)

Compreendendo essas questões, com a atual conjuntura da divisão sexual do

trabalho na nossa sociedade, o amor e o papel feminino no ambiente prisional são traduzidos

na dedicação da mulher em permanecer cuidando do preso (DUARTE, CHAVES, ARAÚJO,

2020), e esse ambiente majoritariamente feminino das filas nos quais mães e parceiras são as

grandes protagonistas vai ser mais uma marca dessa relação institucional, onde apesar de o

equipamento prisional receber muitas mulheres visitantes não se vê nenhuma movimentação

de atendimento específico à elas.

5.2 - Movimentos sociais

Empenhados em garantir melhorias nas condições de vida das pessoas encarceradas,

os movimentos sociais vão se colocar frente à Seap/RJ com uma postura colaborativa ou de

fiscalização das atividades da gestão, a depender da natureza do movimento e de suas

ligações institucionais.

Nesse sentido, me basearei em ambas as possibilidades e usar entrevistas e relatos de

integrantes de 2 movimentos/instituições de natureza e caráter distintos: a Associação Elas

Existem - Mulheres Encarceradas, movimento social feminista, antirracista e abolicionista,

focado nas condições e consequências do aprisionamento com um recorte de gênero, portanto

preocupado principalmente com mulheres e meninas encarceradas, no sistema penitenciário e

socioeducativo, e o MEPCT/RJ, órgão ligado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de

Janeiro (ALERJ), responsável por realizar visitas periódicas nas unidades prisionais para
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verificar condições de vida dos presos visando evitar situações desumanas, degradantes e

torturas nesses ambientes.

Assim, busco trazer duas visões distintas, e por isso duas relações que por vezes se

encontram e em outras se afastam, quando comparamos sua dinâmica com a gestão da

Secretaria. Enquanto uma instituição busca uma relação baseada em acompanhamento e

suporte às mulheres encarceradas, a outra vai ter uma natureza que busca o acompanhamento

para fiscalização e possíveis denúncias de violações de direitos. Essa diferença, vai ser o

ponto de partida para tratarmos, ao menos inicialmente, dessas relações

5.2.1 - A Elas Existem - Acompanhamento de apenadas, valorização individual,

incidência política e relação direta com as unidades

Fundada em 2016 com o objetivo de levar para a sociedade reflexões sobre a

situação das mulheres encarceradas, e principalmente das mulheres grávidas encarceradas, a

Associação Elas Existem - Mulheres Encarceradas hoje se estabelece como uma das

instituições civis referência no Rio de Janeiro ao trabalho junto de apenadas e reeducandas,

além de também terem projetos junto de internas de hospitais penais psiquiátricos.

Movida pelo objetivo de mostrar a realidade sobre o sistema prisional feminino e

provocada inicialmente por questões como os horários de acesso à alimentação das mulheres

grávidas privadas de liberdade, a Associação se estruturou para buscar ser uma ferramenta

para potencializar as vozes dessas encarceradas invisibilizadas em questões tão elementares

quanto o horário das suas refeições, acesso à itens de higiene pessoal, valorização pessoal e

perspectivas pós saída, por exemplo.

Mesmo não possuindo um caráter assistencialista, a instituição pauta suas atividades

na máxima de que “quem tem fome tem pressa”, então ainda que esse não seja o norte dos

seus objetivos, faz ações para prestar auxílio material para as mulheres em cumprimento de

pena, mas também aproveita essa possibilidade de acesso para realizar atividades intramuros

com as apenadas e organizar eventos e atividades extramuros onde o foco seriam personagens

femininos que sejam integrantes ou que sejam afetadas pelo Sistema de Justiça Criminal,

além das próprias apenadas e egressas. Assim, a instituição se movimenta no sentido de
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compreender questões femininas atravessadas pelo sistema penitenciário, seja durante ou

após o cárcere.

E aí é importante repassar isso, mulheres mantêm a família unida. Quando
um homem é preso é aquela mulher que vai visitar, que leva comida, que
trabalha, que ta com os filhos… agora, quando a mulher ela é presa, muitas
das vezes aquela mulher ela manda os filhos pra casa de uma outra mulher,
que seja tia, mãe, irmã… parente dela, então essa outra mulher já tem que
criar uma perspectiva de ter mais dinheiro pra alimentar essa outra boca
dentro da sua casa, como que vai alimentar essa outra mulher dentro do
sistema prisional? Então assim, infelizmente as mulheres dentro do sistema
prisional elas só se alimentam, muitas das vezes, das coisas que tem dentro
do sistema prisional. (Entrevista nº.11, A Elas Existem)

Os projetos ativos no sistema socioeducativo também são pilar importante da

Associação Elas Existem. Com projetos de leitura, acesso à cidadania e cultura, instituições

com adolescentes internadas são acompanhadas para que as atividades gerem valorização

individual visando dar novas perspectivas para elas, tentando não apenas amenizar o

sofrimento do tempo de pena mas também evitar que elas retornem à transgressões que

resultem em novas internações ou até em prisões após atingirem a maioridade.

As especificidades do universo feminino são contempladas pela instituição não

apenas no que diz respeito à faixa etária, que gera atividades nos 2 aparatos punitivos

(penitenciário e socioeducativo), mas também se voltam para questões sobre identidade de

gênero, que extrapolam os muros das prisões possuindo uma parcela considerável de

apenadas travestis e transexuais.

Por isso, apesar de estar olhando mais detidamente para meninas e mulheres em

situação de encarceramento, a A Elas Existem não apenas em unidades com a população

completamente feminina, mas em unidades também em unidades mistas, como por exemplo

unidades para a população LGBTI (que podem ter homens e mulheres) e hospitais

psiquiátricos penais que por mais que tenham alas separadas possuem homens e mulheres

internados. Portanto é possível avaliar como vai se estabelecer a relação da instituição com as

unidades apesar da expressiva maioria dos apenados do Rio de Janeiro (e do Brasil) serem

homens.

Com um debate social ativo para dentro da instituição e estimulando essas mesmas

discussões para fora, a Associação se mantém atenta à necessidade de atenção às mulheres cis
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e trans. Essa preocupação traz para a cena um público ainda mais invisibilizado não apenas

no sistema penitenciário mas na sociedade como um todo. A preocupação política e social da

instituição vai ao encontro também de uma das questões que a gestão penitenciária

fluminense busca dar conta: como atender às necessidades das mulheres trans em

cumprimento de pena? Para tanto, os projetos da instituição buscam atender às mulheres75

como um todo.

É a preocupação política e social que move a instituição e promove esse suporte a

essas mulheres e meninas, por não possuir nenhuma filiação institucional com o Estado a

Associação precisa de autorizações da Secretaria ou diretamente de cada unidade para

realizar seu trabalho. Apesar de existir desde 2016, apenas em 2021 recebeu a primeira

autorização burocrática completa, publicada no Diário Oficial, vinda da Seap/RJ para

trabalhos intramuros, justamente com a população trans em uma das unidades do sistema.

Antes disso as autorizações eram obtidas junto à direção das unidades diretamente,

da mesma forma que as informações quantitativas sobre a população feminina em

cumprimento de pena, não passando pela burocracia da Secretaria, mas sim com o aval do

gestor da unidade. Nesse caso, o poder decisório dos diretores vai balizar o acesso dessas

organizações para auxiliar de diferentes formas na rotina penitenciária, seja com atividades

culturais, religiosas ou doações, gerando certa instabilidade em caso de trocas de comando

das unidades onde as organizações tem acesso.

A presença desses movimentos sociais mostra a necessidade não apenas de

abastecimento, mas também de acolhimento que essas mulheres presas demandam. As

atividades culturais e sociais levadas para dentro dos muros se mostram como importante

incremento no moral desse grupo em plena expansão no ambiente prisional nos últimos anos,

mas que mesmo assim parece pouco observado pelo poder público.

A diferença que os grupos sociais organizados vão encontrar na hora de tratar com

as unidades ou com a Seap/RJ diretamente apresentam variações importantes, baseadas

75 Ofício enviado pela Coordenação das Unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBTI da Seap/RJ
atendendo à demanda pela Lei de Acesso à Informação coloca que as medidas adotadas com foco específico em
unidades para a população trans são: “equipes de saúde multidisciplinares que estão em processo de capacitação
para demandas específicas desse grupo, atividades para a promoção da cidadania, treinamento dos servidores
(segurança, saúde e educação) sobre quanto às normativas vigentes que tratam do custodiamento de pessoas
travestis e transexuais, além de orientações para a equipe sobre vestimentas de acordo com o gênero, revista
corporal, visita íntima e outros”.
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também em moralidades. Além disso, os processos burocráticos vão se diferenciar na medida

em que as informações e comprovações necessárias para apresentar para a Secretaria ou para

a unidade também serão diferentes.

Mais uma vez a descentralização das informações no sistema vai influenciar nos

processos que acompanham a rotina da prisão, mostrando que nem sempre a gestão do

aparato punitivo estadual possui controle ou informação de tudo que se passa dentro de seus

muros, o que faz com que a relação por vezes seja da instituição civil com a unidade

diretamente e não com a Secretaria.

5.2.2 - Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura/RJ -

Acompanhamento, fiscalização e denúncias

Atuando desde 2011, o MEPCT/RJ tem o objetivo de agir contra o tratamento

degradante e a tortura nos espaços de privação de liberdade, além de acompanhar todo tipo de

instrumento teórico sobre os parâmetros de tratamento e proteção desses indivíduos

encarcerados e visitando as unidades para monitorar a situação de vida no cárcere no estado.

Sendo um órgão ligado ao poder legislativo estadual, o MEPCT/RJ possui certas

prerrogativas de acesso facilitado às unidades, e a partir disso, fazem incursões para garantir

que as condições de tratamento dos apenados não se aproximem da condição de tortura no

cárcere.

Como prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penais cruéis,
desumanos e degradantes entende-se “desde a análise de instrumentos
internacionais de proteção até o exame das condições materiais de detenção,
considerando políticas públicas, orçamentos, regulações, orientações escritas
e conceitos teóricos que explicam os atos e omissões que impedem a
aplicação de princípios universais em condições locais”. Para tanto, o
propósito fundamental do mandato preventivo é o de “identificação do risco
de tortura” e, a partir da ação proativa de monitoramento de centros de
privação de liberdade, prevenir que as violações aconteçam. (MEPCT/RJ)76

Como a instituição vai tratar de fiscalização das condições de vida dos apenados nas

unidades prisionais, é preciso dividir essa relação em duas escalas distintas para compreender

melhor como ela vai se estruturar num geral, então a relação do MEPCT/RJ com a Seap/RJ

76 Disponível em: <http://mecanismorj.com.br/sobre/>. Acesso em: 20/05/2021.

http://mecanismorj.com.br/sobre/
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não necessariamente corresponde à relação deles com as administrações das unidades, até

pelo fato de serem muitas e cada uma com um ritmo muito particular.

Assim, iniciando com como vai se estruturar esse movimento deles pra com a

Seap/RJ diretamente, é uma relação pautada na dificuldade de comunicação e dificuldade de

acesso aos dados necessários para o trabalho, uma vez que a Seap/RJ tenta se blindar de

disponibilizar certas informações como se elas fossem propriedade da instituição e não

devessem chegar ao conhecimento de terceiros, se furtando de informar sobre suas práticas

quando isso lhe interessa (ABRAMS, 1988). Por isso, um primeiro esforço por parte do

MEPCT/RJ está em receber informações que sejam relevantes para a sua atuação, apesar das

barreiras impostas pela Seap/RJ.

A gente parte do pressuposto de que, a gente é instituição pública, tem fé
pública, mas, enfim, ainda sim é importante documentar, ter ali a
documentação, e a SEAP dava muitas respostas extraoficiais pelo telefone e
whatsapp mas não dava oficialmente, então eram respostas de acordo com o
que ela desejava responder, ela lançava um boletim que tinha informações
muito picadas, informações que não eram necessariamente as informações
que a gente buscava. Pra fazer um monitoramento direito a gente precisa das
informações que a gente demanda não as que eles querem dar, porque
precisa ser inclusive das informações ruins pra eles e essa parte dos ofícios
estavam sendo, tanto ofício quanto a tentativa de marcar reunião nós e eles,
não nós e outras instituições, nós e eles, estava muito difícil. (Entrevista
nº.10, MEPCT/RJ)

Por outro lado, a relação com as unidades vai variar de uma para a outra, mostrando

diversos obstáculos possíveis para se estabelecer um contato plausível com os gestores

diretos pelas unidades prisionais. Como já tratamos anteriormente, cada unidade se comporta

como se fosse um universo independente, por isso as relações vão diferir de forma tão

evidente, além disso, mudanças na gestão e a estrutura de cada unidade vão impactar nos

acessos do MEPCT/RJ às informações e rotinas internas, possíveis causas das mudanças nas

“Políticas de Governo” ou por particularidades de cada uma delas.

O contato com a direção das unidades, óbvio, é, historicamente ele varia,
tem unidade que você fala muito fácil, que o diretor fala com você muito
fácil, tem unidade que não, tem unidade que nem telefone tem as unidades,
por exemplo, de Guaxindiba, isso é um grande problema, mas isso tem uma
variação, mas a gente ainda consegue. (Entrevista nº.10, MEPCT/RJ)
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Para além da relação com Seap/RJ como gestão unificada e da relação com as

administrações das unidades, o MEPCT/RJ produz materiais de acesso público, como

relatórios e notas técnicas que ajudem a criar o retrato da situação prisional no Rio de Janeiro,

assim, além de colaborarem com a fiscalização trazem informações para pesquisas e

formulações de ações consistentes com base em análise de procedimentos e estrutura. A

produção de relatórios anuais sobre a situação do sistema penitenciário com a descrição das

atividades da instituição durante o ano, informações sobre as visitas presenciais nas unidades

e recomendações de ações diretas para a melhoria da condição dos apenados, o MEPCT/RJ

também produz relatórios temáticos como, por exemplo, o relatório “Sistema em Colapso:

Atenção à Saúde e Política Prisional no Estado do Rio de Janeiro” de 2018 e o

““Aglomeração Legal, Morte Indeterminada”: Pandemia de COVID-19 e a Necropolítica

Prisional no Estado do Rio de Janeiro.” de 2020, todos combinando dados e relatos da

observação das visitas nas unidades para construir documentos com densidade sobre as

garantias e violações de direitos nesses espaços.

Assim, a atuação do MEPCT/RJ vai abraçar as visitas e análises sobre a situação do

cárcere mas também se estende até a produção de material técnico de onde se pode extrair

informações sobre as condições das unidades no estado. Os relatórios e notas técnicas

produzidos por eles vão ser um campo informativo sobre o aparato punitivo fluminense com

dados sobre diversas questões. A inexistência de um espaço de produção de dados vindo da

própria secretaria gera ainda mais valor para esses produtos do MEPCT/RJ, já que

possivelmente constroem o material com maior densidade informacional sobre o sistema

penitenciário do Rio de Janeiro, combinando dados estatísticos, qualitativos e a observação

feita nas vistorias nas unidades, seja de forma geral ou com a produção de textos com um

recorte temático.

5.2.3. Movimentos sociais e instituições: suporte e supervisão da sociedade civil

À vista disso, não podemos ignorar a necessidade de instituições de organização da

sociedade civil auxiliarem a administração penitenciária com aporte material,

acompanhamento dos internos e até com a fiscalização dos seus atos para que o andamento

da rotina penitenciária não apresente um estado de deterioração ainda mais grave. Por si só, a
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Secretaria não parece cobrir todas essas atividades e custos de forma plena, o que mobiliza

esses entes (juntamente com os familiares) na busca por dar conta de cobrir onde o Estado

permite ou produz a falta de assistência.

Trazendo aqui apenas dois exemplos de instituições, vemos como a presença desses

entes vai ser determinante para o funcionamento das unidades e muitas vezes para garantir

direitos fundamentais dos apenados.

Seja na forma de acompanhamento para a valorização pessoal, social e cultural e

com ações de suporte assistencialista ou com um viés de vistoria das atividades, as

instituições civis vão se movimentar junto à rotina penitenciária e trazer amparo dentro

daquilo que está em seu escopo e também ao seu alcance. Vão trazer publicidade e

visibilidade para a situação de dentro dos muros, seja por meio de divulgação de material

informativo produzido, cursos, denúncias ou ações de doações de itens necessários mas que

são pautados pela falta.

A presença desses grupos é o que muitas vezes vai garantir que o sistema

penitenciário não “caia no esquecimento”, a movimentação constante para lembrar que

aquelas pessoas existem (em um dos nossos casos, carregado inclusive no nome) e que

precisam de auxílio e visibilidade pois não estão tendo as suas garantias e direitos

respeitados, é o que vai mover essas instituições e fazer a diferença na realidade vivida por

tantas pessoas encarceradas, trazendo a tona uma condição que os muros das prisões, e a

política de transparência da Seap/RJ, ajudam a esconder.

5.3 - Advogados e defensores

Responsáveis por oferecer a defesa processual e assistência dos apenados durante os

seus processos e sua execução penal, os advogados e defensores públicos podem realizar

visitas periódicas às unidades penitenciárias para atender aos seus assistidos. A presença dos

advogados e defensores públicos nas unidades vai ser diferenciada dos grupos anteriores no

sentido de possuírem prerrogativas como não ser submetido à revista, a não restrição ao uso

do sapato fechado em qualquer unidade, sem limitação com relação às roupas e conversa

reservada com o cliente.
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Mas todas essas prerrogativas não parecem impedir os advogados e defensores de se

sentirem submetidos a desmandos e tratamento indigno por parte dos operadores do sistema

penitenciário. Apesar de não estarem em uma situação do mesmo patamar dos familiares,

algumas das situações narradas por eles na relação com a Seap/RJ vão se assemelhar com o

outro grupo no sentido do desprestígio, guardadas as devidas proporções e a finalidade do

que é buscado.

Como um paralelo, os advogados alegam, tal qual os familiares, sofrer com a falta

de informações sobre a situação do preso assistido e sobre como isso vai impactar no seu

trabalho. Apesar de terem maior acesso ao processo e à VEP, nem sempre os advogados vão

ser informados sobre os passos do assistido no sistema, e isso vai se revelar em diversos

relatos sobre a questão.

(A Seap/RJ) Não avisa quando ele (o preso) vai para o hospital, não avisa
quando ele vai sair de liberdade para ir lá buscar. Eu vi na semana passada,
quando eu fui lá, um preso que mora em Cabo Frio, saiu sem um real no
bolso e não sabia nem como chegava à rodoviária, então fizemos uma
vaquinha para ele do lado de fora para ele poder ir[...] Os presos lá dentro,
de certa facção, dão dinheiro para a pessoa ir embora, mas tem outros que
não dão. E como eles não podem avisar a família para ir buscar, aí fica
complicado (Entrevista nº.07, Advogada)

Por medida de segurança a gente não pode ser comunicado quando é que o
preso vai ser transferido, a data, a gente sabe que ele vai ser, mas a gente
não tem a data e nem quando. Mas assim, quando ele progride, a gente não é
comunicado [...] Sim, e a gente não é comunicado e nem a família. A SEAP
não avisa a família de nada, só se o preso morrer (Entrevista nº.07,
Advogada)

Daqui, podemos compreender que o grupo que, teoricamente, deveria conseguir

acompanhar na sua totalidade os movimentos do preso, tendo em vista o exercício da defesa,

também tem dificuldades de manter uma linha de comunicação coesa com a gestão

penitenciária. Esse vazio informacional traz aos advogados a sensação de não receberem o

respeito devido pela instituição, pois esta estaria tocando seus procedimentos e ocultando

deles os passos do preso dentro do sistema.

E a mesma falta de harmonia na comunicação direta entre Seap/RJ e o sistema

judiciário, vai se revelar quando o advogado estiver na linha de diálogo. Decisões não
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cumpridas pela Seap/RJ ou atividades da Seap/RJ não previstas em decisões dadas pelo

judiciário, colocam também os advogados em situações de estarem entre as decisões de

instâncias diferentes sobre o mesmo assunto e que não seguem uma mesma linha.

Relatos de presos não levados até a audiência ou de ordens de atendimento médico

que passaram do prazo estabelecido para serem cumpridas são exemplos dados pelos

advogados sobre a dificuldade de conciliar o que decide o judiciário e o que faz a Seap/RJ.

Assim, eles alegam que apesar de às vezes terem autorização judicial para algo, terem

empecilhos da Seap/RJ, que aceita ou nega a demanda conforme achar conveniente, o que já

pôde ser visto quando pensamos nas interações entre a Seap/RJ e o judiciário, onde se não

existe disputa de poder há pelo menos ruídos na definição de competências e

responsabilidades.

Sim, não o judiciário. Eu tive um cliente que o juiz liberou um remédio para
ele, quando eu cheguei lá a Seap falou que eu não poderia entregar, então eu
falei que o juiz na audiência falou que eu poderia, aí eles me falaram “quem
manda aqui não é o juiz é a Seap” (Entrevista nº.07, Advogada)

Dessa maneira, os advogados se vêem em situações onde precisam manipular as

forças da Seap/RJ e do judiciário a favor de seu cliente quando elas entram em conflito,

apesar de compreenderem que em ambos os casos são vistos como um problema ou até como

inimigo. Assim como na família judicial (NUÑEZ, 2016), nas relações com o sistema

penitenciário o advogado também é visto como um incômodo, como algo que interfere na

rotina e aumenta a quantidade de serviço necessário.

O poder exercido pela Seap/RJ, enquanto instituição, sobre os advogados e

defensores causa em alguns deles a sensação de ser diminuído enquanto profissional. Mesmo

com uma dinâmica social que coloca a advocacia em um patamar de trabalho valorizado,

ligado à burguesia e à autoridade, inclusive com a tradição do uso do pronome “doutor” como

sinal de respeito e diferenciação que o ofício vai trazer para aqueles que o exercem, quando

falam das rotinas de procedimentos que passam com a Seap/RJ os advogados relatam ser

tratados com descaso e algumas vezes com desrespeito por parte dos funcionários das

unidades, reclamações que por mais que não alcancem em gravidade as feitas pelos familiares

também não refletem a tal distinção social tão alimentada no decorrer do tempo.
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Você tá sendo pago pra resolver problemas dos outros, então já é uma carga
de problema muito grande em cima de você. Aí quando você tá trabalhando
você é pisado, é maltratado, é humilhado. Porque eles se sentem superiores,
você é o de fora, você não tá ali no meio deles, e eles se sentem superiores a
você por isso. Aí por isso pra eles você não vale nada. Você pode ser um
advogado conceituado, bem conhecido, melhor do que muita gente que tá ali
dentro, mas eles te tratam como lixo. (Entrevista nº.09, Advogado)

O tratamento recebido vai se somar à falta de estrutura nas reclamações dos

defensores e advogados, uma vez que acreditam serem submetidos a situações degradantes

pela gestão penitenciária no exercício da função dentro das unidades. Os relatos vão tratar

principalmente do descuido e do descaso sentido por eles, como uma agressão moral

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004) sistemática e que não é contestada de forma enérgica por

nenhum órgão, inclusive pela Ordem dos Advogado do Brasil (OAB), já que o grupo é

organizado por ela como classe.

O advogado é muito maltratado (pelo sistema penitenciário), a nossa
profissão está lá embaixo por que a gente é muito maltratado, eles tratam
mal, às vezes eles não querem te atender, deixam te esperando lá uma hora.
Uma vez eu terminei um atendimento, queria sair da sala (de atendimento
dos advogados nas unidades) e estava trancada, fiquei lá gritando: “quero ir
embora”, aí um funcionário veio e falou: “aguarda aí" [...] Não é higiênica,
é fedida, horrível, eles falam que é a OAB que tem que limpar, que não são
eles, a OAB pede para ir lá e eles não autorizam (Entrevista nº.07,
Advogada)

O sistema ele tem que ter não é só uma hora pro advogado falar com o preso
não, é um horário pra trazer o preso pro advogado. Porque quando você
chega lá, você chega lá, aí você entrega aquele papelzinho lá, que não
deveria ser assim, mas enfim, você fica às vezes 2 horas esperando o preso,
pra você começar a conversar com ele. Então se você chega às vezes 9 horas
da manhã, você leva 2 (horas), aí 10, 11, às vezes meio dia é que o preso
chega pra você começar a entrevistar ele. Isso é um absurdo! Não podia ser
assim. Se você tivesse todo mundo direitinho trabalhando com seu crachá,
com nome do agente penitenciário ali, com um prazo ali, “olha só, cada
preso tem que ser trazido pro advogado dentro de 20 minutos” aí a coisa
gira, mas nada tem ordem naquilo lá, entendeu (Entrevista nº.08, Advogado)

Assim, a relação dos advogados com o sistema penitenciário também não se mostra

amistosa como um todo. As relações de poder tensionadas colocam mais uma vez a

administração da unidade no papel de ditar regras sem nenhum tipo de supervisão ou
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fiscalização, e os advogados sujeitados, por exemplo, a horas de espera para poder realizar a

diligência.

Segundo os advogados, a garantia constitucional à ampla defesa em processos

judiciais vai sendo minada pela ação da gestão penitenciária na lida com os advogados e

defensores, uma vez que o desconforto causado a cada diligência é uma barreira na atuação

nos casos. Presos provisórios ou sem trânsito em julgado e, portanto, sem culpa formada,

maioria no sistema, serão ainda mais duramente impactados quando a dificuldade do acesso

de seus representantes no processo ocorre. Os transtornos e os obstáculos para uma assessoria

judicial tranquila vão prejudicar o contato do preso com o seu representante e até mesmo

macular a qualidade do processo de defesa.

A presença do advogado para orientação, levar informações sobre o processo,

informações sobre a família e qualquer outro procedimento necessário durante toda execução

da pena do preso é um direito, e não pode ser visto de outra forma.

Os problemas dessa relação vêm a reboque das questões sobre informação,

comunicação para os advogados, e vão desembocar em privação de direitos dos apenados,

que se verão com a defesa dificultada pelas práticas da instituição que deveria guardar sua

tutela e suas garantias.

***

As interações entre esses grupos e a Seap/RJ vão desenhar uma realidade carcerária

que aparentemente ninguém faz questão de esconder, onde as violações de direito não se

encerram no apenado, todos aqueles que se propõem a prestar qualquer tipo de auxílio ao

apenado vão ser destinatários do controle e do poder da gestão prisional, que vai usar essa

força conforme decidir, onde apesar das muitas denúncias poucas mudanças são realmente

percebidas.

Esse último tópico nos mostra que esses grupos, como um todo, podem apresentar

problemas de relacionamento com a Seap/RJ e nos relatos é comum perceber como se sentem

colocados como inferiores quando estão em contato com a gestão penitenciária. A

necessidade de representar, cuidar e proteger que esses grupos trazem consigo parece

antagônica ao trabalho da Seap/RJ, como se houvesse no trabalho efetuado pela gestão
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penitenciária fluminense e na vida dentro das prisões perigos constantes às pessoas privadas

de liberdade e coubesse a esses grupos lutar pelas garantias constitucionais desses indivíduos.

A relação entre a instituição e a sociedade civil (aqueles que de alguma forma estão

ligados à questão penitenciária) desnuda a pouca “boa vontade” institucional com os “de

fora”, os motivos podem variar, mas não podemos fechar os olhos para como a Seap/RJ se

comporta, tratando esses indivíduos e grupos como indesejáveis e dispensáveis quando estes

não lhe oferecem nenhum tipo de benefício.

Para além dos estigmas impostos aos grupos, é indiscutível que a instituição deve

oferecer o tratamento respeitoso e humano a todos eles, sem excluir o tratamento ao cidadão,

partindo de uma entidade pública. De toda forma, esse tratamento tão questionado por esses

indivíduos se mantém no conhecimento apenas das pessoas envolvidas com essa vivência

penitenciária, por conta da pouca relevância das discussões para a sociedade de forma ampla,

reforçando o caráter de vulnerabilidade desses indivíduos e grupos frente às ações e decisões

da Seap/RJ.
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Considerações Finais

De maneira geral, esse trabalho buscou refletir sobre os fluxos de informações,

produção de conteúdo e dados e também sobre a gestão de documentos, a fim de melhor

compreender as relações entre a Seap/RJ e membros da sociedade civil e também entre a sua

gestão e outros membros estatais para, a partir dessa ótica, pensar o sistema penitenciário do

Rio de Janeiro. Restam evidentes os desafios para o estabelecimento de políticas de gestão

voltadas para a ampla divulgação das regras institucionais que são estabelecidas, sobretudo, a

partir das práticas locais de cada unidade prisional. A pesquisa sinaliza a resistência por parte

da administração penitenciária em disponibilizar dados estatísticos quando solicitada e que

por outro lado, os dados produzidos e disponibilizados pela instituição podem ser frágeis e

inconclusivos. As práticas revelam as dificuldades de relacionamento com a sociedade civil

como um todo, refletindo uma tendência de blindagem que demonstra uma preocupação em

não deixar “os de fora” conhecerem sobre as práticas que compõem o sistema. Tais

procedimentos produzem impactos na composição da rotina do equipamento penitenciário

estadual.

Colocar o olhar diante da busca por compreender de que maneira a gestão

penitenciária se comporta na construção de dados e dos fluxos de informação e comunicação,

traz à tona uma questão de extrema importância que revela dinâmicas de funcionamento

desse organismo, explicitando de que maneira tais fluxos atravessam e definem as práticas da

gestão penitenciária. Em última instância apontam para os impactos não apenas na vida

dentro dos muros, mas também nas relações com outras instituições e pessoas que estão de

alguma forma envolvidas na “vida penitenciária”.

Nesse sentido, a Seap/RJ não se apresenta como uma instituição total dentro do

idealizado no início do projeto de prisões na modernidade (GOFFMAN, 1987), uma vez

evidente a ausência de controle de documentos e informações produzidos pela própria

organização. O projeto de controle total de corpos através do aparato burocrático da

instituição não produz sentidos locais no âmbito da administração penitenciária carioca, já

que os dados referentes à sua atividade fim, no que se refere à privação de liberdade dos

indivíduos tutelados a partir da consolidação dos procedimentos relacionados à execução da
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pena, não são sequer conhecidos pela própria administração em algumas situações, por

exemplo. Apesar do esforço da gestão penitenciária de exercer poder e controle sobre corpos,

vidas e rotinas, inclusive daqueles que não estão diretamente sob a sua tutela, mas que de

alguma forma participam da vida da prisão, não logram eficiência quando falamos de dados,

documentos e informações.

Deste modo, a instituição prisional inevitavelmente reflete um projeto consolidado

de depósito insalubre de corpos, resultado de uma agenda neoliberal que mantém o

superencarceramento no centro das lógicas de mercado, refletida na ascensão do Estado

Penal e na mobilização do equipamento prisional para controlar cada vez mais as populações

vulneráveis e marginais (WACQUANT, 2003). Certo é que com o passar do tempo, o suplício

foi substituído pela falta de recursos e excesso de aprisionados, o corpo que seria apenas uma

ferramenta para a punição da alma (FOUCAULT, 1987) vai receber também danos

(intencionais ou colaterais) causados pela forma de punir no Brasil na atualidade.

Outra questão de extrema importância é a dificuldade de definir quais as métricas de

sucesso do trabalho da prisão. Com o objetivo indefinido e com poucas especificidades da

sua missão sendo conhecidas, o trabalho da Secretaria perde a aderência às críticas de

ineficiência, já que não se pode afirmar qual o propósito do aprisionamento. Se os objetivos

prezam apenas por manter esses indivíduos entre os muros durante o tempo de pena, sua

efetividade é medida apenas pelo percentual de fugas e recapturas? Se é normalizar o

comportamento do indivíduo ao convívio em sociedade, o parâmetro é a reincidência?

Mortes, rebeliões, motins, apreensão de itens ilegais nas celas dentro das unidades durante a

pena geram impacto na avaliação da administração? O que se espera, efetivamente, do

trabalho efetuado nas prisões?

Como gerar o controle das atividades da gestão prisional conforme sua

performance? Quais as ambições de uma instituição prisional hoje, e como supervisionar suas

atividades sem informações sobre as suas metas e também sobre as suas práticas? O lugar

oculto das informações sobre a administração penitenciária gera proteção à instituição no

sentido de não permitir um retrato claro e inegável de todos os seus problemas, fazendo com

que sua regulação e fiscalização sejam ainda mais complicadas.

Ora, se o processo de desenvolvimento do equipamento penitenciário fluminense

não é documentado de forma densa e grande parte da bibliografia encontrada sobre esse

percurso histórico não foi produzida pelo Estado, resta concluir que a ausência de tais dados
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associada à deficiência de uma articulação e organização desses referenciais em um banco de

dados integrado, produz um processo de produção documental que é deficitário, mesmo

quando se trata de estabelecer uma sistematização das próprias raízes e informações.

Por outro lado, as formas de gestão e controle interno chamam a atenção uma vez

que a gestão prisional fluminense tem dificuldade de informar questões básicas. O

planejamento da administração da máquina pública vai esbarrar na ausência de dados, como

se a construção da preparação logística fosse feita com nenhuma ou pouca previsibilidade, já

que o Estado não compreende as características e particularidades do público que atende. E

por isso, deixo como hipótese, que a falta de transparência oferecida pela Secretaria vai ter

origem na falta de organização dos seus processos. Portanto, publicizá-los não geraria

nenhum benefício à administração.

A naturalização do vazio informacional e da burocracia, indica uma espécie de

escudo que possibilita a manutenção de práticas ocultadas da sociedade civil que, por sua vez,

não é capaz de conhecer e descrever os processos que compõem as lógicas penitenciárias,

embora saibam o que é uma prisão. Essas informações não são apenas números frios, são

fundamentos para argumentos políticos da área, e isso reforça ainda mais o problema da má

coleta e construção de indicadores.

A ausência de previsibilidade também se evidencia nas mudanças constantes, que

nem sempre são oficiais. As regras nas unidades prisionais irão variar a partir das vontades e

perspectivas dos agentes responsáveis pela fiscalização no momento da interação com o

público, assim como pela direção da unidade e pelo modelo de gestão do secretário. Todos

estes elementos podem variar e dificultar a construção de uma política pública ou de uma

tradição de aprimoramento duradouro dos processos das prisões no Rio de Janeiro.

Todos esses fatores vão alimentar, como já citado, uma ocultação de informações e,

com isso, o uso de meios de comunicação oficiais vai ser preterido, dando lugar à ampla

utilização de plataformas informais como as redes sociais, gerando um volume razoável de

comunicação e publicação de conteúdo ou de publicidade, porém com pouca informação

relevante, além de não existir a disponibilização de dados estatísticos tratados e organizados

sobre o sistema nas redes sociais ou no site – este último que vai existir mais figurativamente

do que funcionalmente, já que possui pouco peso informativo.

Quando disponibiliza dados estatísticos, seja diante das requisições periódicas de

órgãos nacionais voltados para o sistema penitenciário ou pelos requerimentos com base na
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Lei de Acesso à Informação, fica evidente a fragilidade dos dados registrados. A não coleta

ou coleta incompleta de dados, alguns deles facilmente apuráveis, haja vista a

disponibilidade, por exemplo, dos corpos encarcerados e seus documentos ou da exigência de

informações sobre os visitantes, mostra a pouca mobilização do poder público nesse sentido.

É quase a regra encontrar um grande volume de cifra oculta ou outros problemas de coleta

quando se olha para os dados sobre presos, familiares, unidades e outras questões sobre o

sistema.

A falta de controle sobre a produção de dados e documentos oficiais é uma realidade

tanto nas unidades quanto na gestão do sistema penitenciário estadual. A dinâmica irá refletir

questões significativas na consolidação de rotinas do sistema, inclusive fazendo com que o

sistema penitenciário não tenha total domínio nem mesmo sobre o tempo de cumprimento de

pena dos apenados, tampouco as atividades por estes desenvolvidas. Há ainda limitações na

compreensão do perfil do visitante, um evidente entrave para a consolidação de lógicas

relacionais com o universo extramuros, algo primordial no ideário ressocializador.

Fato é que sem informação não há controle, pois não se pode controlar aquilo sobre

o que não se tem alcance e conhecimento. Os relatos dos atores desse universo e a forma de

administração revelam que não se trata apenas de controle de vida, morte ou de corpos. A

realidade prática da rotina penitenciária é a gestão do caos e a capacidade de mantê-lo dentro

dos muros, longe dos olhos da sociedade. O poder administrativo estatal não consegue gerar

controle total da vida penitenciária. Assim, regras flexíveis, transgressões e “jeitinhos”

dividem espaço na composição da vivência dos indivíduos que participam da vida das

unidades.

O trabalho demonstrou como a Seap/RJ não tem interesse em comunicar sobre suas

práticas e procedimentos, mas em certa medida não tem nem mesmo capacidade para exercer

comunicação total e transparente de forma plena, uma vez que não possui sob controle todas

as informações que regulam e registram seus próprios procedimentos.

A pouca disponibilidade de seus representantes na relação com a sociedade civil

mostra como esses indivíduos que não pertencem ao fluxo burocrático vão ser encarados com

um estorvo na rotina das prisões, um obstáculo para a realização da rotina com a lisura e o

ritmo desejado pelos funcionários. Todos os “de fora” são tratados como indesejáveis, como

se sua entrada fosse um favor ou até mesmo uma obrigação inconveniente.
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Se mostra urgente a transparência no serviço penitenciário não apenas para a

garantia de direitos dos apenados, mas para que seja possível traduzir em informações

palpáveis e sistematizadas a realidade prisional, com o intuito de buscar melhorias para seus

procedimentos e condições de estrutura física. Sobretudo na construção de uma agenda de

políticas públicas que tenha como matriz direcional os objetivos do sistema, a fim de que a

própria atividade penitenciária seja executada com primor, com a devida importância. Apenas

assim, conhecer o que acontece não será tão somente uma busca de elucidação de enigmas,

mas um pressuposto do exercício da democracia evidenciada pela assimilação de que a

transparência é mais do que uma obrigação institucional, mas um caminho para o

aprimoramento na prestação do serviço público.
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