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O presente artigo propõe uma reflexão acerca das representações 

sociais sobre o castigo, a partir da convicção de que as práticas sociais 

cotidianas, as políticas e, as instituições relacionadas ao castigo contribuem 

para a reprodução e transformação dos padrões de ordem moral e cultural de 

onde surgem. As representações sociais enquanto imagens construídas sobre 

o real se constituem em importante material para a pesquisa. Nesse aspecto 

particular, parece apropriado resgatar as assertivas de Moscovici: 

  

A teoria das representações sociais é singular, parece-me, devido ao 
fato de esta teoria tender mais e mais na direção de se tornar uma 
teoria geral dos fenômenos sociais e uma teoria específica dos 
fenômenos psíquicos. Esse paradoxo, como veremos, não se dá por 
acaso; pelo contrário, provém da natureza profunda das coisas. É 
uma teoria geral à medida que, dentro do que lhe compete, uma 
sociedade não poderia ser definida pela simples presença de um 
coletivo que reuniu indivíduos através de uma hierarquia de poder, 
por exemplo, ou através de intercâmbios baseados em interesses 
mútuos. Certamente existem poder e interesses, mas para serem 
reconhecidos como tais na sociedade devem existir representações 
ou valores que lhes dêem sentido e, sobretudo, que se esforcem para 
que os indivíduos convirjam e se unam através de crenças que 
garantam sua existência em comum. (MOSCOVICI, 2010, p. 173) 

 

Dito de outra forma, as noções de representações sociais, ao 

estabelecerem relações indissociáveis entre as dimensões objetivas e 

subjetivas dos fenômenos sociais, assumem feição de princípios orientadores e 

indutores de condutas, tanto de indivíduos, como de grupos, ou mesmo de 

instituições públicas ou privadas. Assim, compreender o castigo como parte 

integrante da realidade social pressupõe essencialmente desvendar o que se 

pensa sobre ele, ou seja, captar os seus múltiplos significados e, desvendar os 

seus diferentes sentidos. 
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Esta opção metodológica foi central para o desenvolvimento da pesquisa 

“As Representações Sociais da Violência no Distrito Federal”, realizada por 

Maria Stella Grossi Porto no período compreendido entre os anos de 1999 e 

2008. No intuito de aproximar-se das representações sociais da violência no 

Distrito Federal, Porto investigou tanto parcelas da sociedade civil, como 

representantes das instituições públicas implicadas no controle social da 

violência, enfatizando as organizações policias. Conforme Porto:  

  

O conhecimento via representações sociais é um tipo de 
conhecimento que poderia ser dito de segundo grau, não por ser 
menos relevante do que aquele obtido de ‘primeira mão’ mas na 
medida em que se chega a ele interrogando a realidade por meio do 
que se pensa sobre ela. Exemplificando, em vez de centrar a analise 
nos dados brutos da violência, interroga(m)-se o(s) imaginário(s) 
construído(s) sobre a violência (PORTO, 2010, p. 67). 

 

Neste estudo particular, importante ressalvar que, não obstante a 

convicção de que as diferentes representações sociais do castigo, existentes 

simultaneamente no interior da sociedade, sejam ingredientes essenciais para 

a sua constituição enquanto instituição social singular, a investigação se 

debruça sobre as representações dos agentes que compõem o campo do 

controle do crime, mais especificamente o Poder Judiciário, as Instituições 

Polícias e, as Administrações Penitenciárias.  

A análise do campo do controle do crime apropria-se do conceito de 

campo social elaborado por Bourdieu, no qual o campo penal aparece como 

um campo de forças e de lutas, onde os subcampos - judicial, policial e 

penitenciário - se relacionam. Nesse sentido, afirma Andrés Garcia-Inda: 

Pensar en términos de campo social, es pensar relacionalmente, pensar el 

mundo social como un espacio de relaciones (GARCIA-INDA, 1997). 

Logo, se comprende o campo social de Bourdieu como un “espacio 

social específico” en el que esas relaciones se definen de acuerdo a un tipo 

especial de poder o capital específico, detentado por los agentes que entran en 

lucha o en competencia (en suma, y siguiendo la metáfora anterior, que 

“juegan”) en ese espacio social (GARCIA-INDA, 1997). Dito de outra forma, o 

campo pode ser compreendido como um espaço social capaz de refratar, 

traduzir ou transformar demandas externas, sobretudo da base sócio-

econômica comum. A refração ou transformação ocorre em razão das relações 



objetivas entre os agentes, as instituições, e o diálogo entre as obras de um 

campo.  Conforme AZEVEDO: 

 
Por definição, o campo tem propriedades universais, isto é, presentes 
em todos os campos, e características próprias. As propriedades de 
um campo, além do habitus específico, são dadas pela doxa, ou seja, 
a opinião consensual, as leis que o regem e que regulam a luta pela 
dominação no interior do campo. Aos interesses postos em jogo, 
Bourdieu denomina “capital” – no sentido dos bens econômicos, mas 
também do conjunto de bens culturais, sociais, simbólicos, etc. Nos 
confrontos políticos, econômicos, os agentes necessitam de um 
montante de capital para ingressarem no campo e, 
inconscientemente fazem uso de estratégias que lhes permitem 
conservar ou conquistar posições, em uma luta que é tanto explícita, 
material e política, como travada no plano simbólico, colocando em 
jogo os interesses de conservação contra os interesses de mudança 
da ordem dominante do campo (AZEVEDO, 2010, p. 121). 

 

Os campos são microcosmos sociais, com valores (capitais), objetos e 

interesses específicos. São microcosmos autônomos no interior do mundo 

social. Todo campo se caracteriza por agentes dotados de um mesmo habitus. 

O habitus é a internalização ou incorporação da estrutura social, enquanto o 

campo é a exteriorização ou objetivação do habitus. Como espaço relacional, a 

estrutura do campo designa uma exterioridade e uma interioridade mútua: os 

agentes e instituições que existem e subsistem pela diferença, isto é, como 

ocupantes de posições relativas na estrutura. As práticas que assinalam a 

atuação dos atores que compõem o campo de controle do crime devem ser 

concebidas a partir da noção apresentada por Bourdieu no sentido de que:  

   

La prática es uma continua interpretaçión e reinterpretación de lo que 
significa la regra, y que la regla es realmente lo que la práctica hace 
de ella… el habitus, que es quien hace que las prácticas puedan 
funcionar en nuestras vidas. En el habitus reside, incorporado, ese 
sentido o comprensión (understanding) que hace que as reglas 
operen como modelos razonales para la acción, o que se planteen los 
límites precisamente a esa razón expresa y formulada” (GARCIA, 
1997, p. 141-142).   

 

As sensibilidades e símbolos compartilhados no interior dos campos 

sociais são elementos essenciais da análise de Bordieu, logo o conceito de 

doxa – como aquilo a respeito do que todos os agentes estão de acordo – 

apresenta plena consonância com o que se entende por representações 

sociais.  Conforme, AZEVEDO (2010): 

 



Todo o campo social desenvolve uma doxa, um senso comum, e um 
nomos, leis gerais que o governam. O conceito de doxa substitui 
dando maior clareza e precisão, o que a teoria marxista denomina 
“ideologia”, como falsa consciência. A doxa é aquilo a respeito do que 
todos os agentes estão de acordo (...). Nesse sentido, a doxa 
contempla tudo aquilo que é admitido como “sendo assim mesmo”: os 
sistemas de classificação, o que é interessante ou não, o que é 
demandado ou não. Por outro lado, o nomos representa as leis 
gerais, invariantes, de funcionamento do campo. Tanto a doxa como 
o nomos são aceitos, legitimados no meio e pelo meio social 
conformado pelo campo (AZEVEDO, 2010, p. 121). 

 
 
 

E segundo, a abordagem psicossocial de Jodelet as representações 

sociais são: 

 
(...) modalidades de conhecimento prático orientadas para a 
comunicação e para a compreensão do contexto social, material e 
ideativo em que vivemos. São, conseqüentemente, formas de 
conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos – 
imagens, conceitos, categorias, teorias -, mas que não se reduzem 
jamais aos componentes cognitivos. Sendo socialmente 
compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade 
comum, que possibilita a comunicação. (JODELET apud SPINK, 
1993, p. 300-308) 

 

O que interessa problematizar neste estudo é o lugar que as 

representações sociais do castigo ocupam nas esferas diretivas das 

instituições que compõem o campo do controle do crime. Para Moscovici, as 

sociedades se despedaçariam se houvesse apenas poder e interesses 

diversos unindo as pessoas. Para ele o que as sociedades pensam de seus 

modos de vida, os sentidos que conferem as suas instituições e as imagens 

que partilham, constituem uma parte essencial de sua realidade e não 

simplesmente um reflexo seu. Assim, longe de refletir sobre os aspectos 

subjetivos que o informam como verdades ou inverdades, o que se propõe é 

analisar até que ponto essas representações do castigo atuam na sua 

constituição e imagem, bem como nos mecanismos e políticas que legitimam a 

sua implementação social. Nas palavras de Porto: 

  

Reinserir a outrora recorrente questão das crenças e dos valores nos 
dispositivos disponíveis à explicação sociológica, por meio da Teoria 
das Representações Sociais, significa, igualmente, reinserir a 
discussão acerca do papel de do lugar da subjetividade na teoria, em 
sua relação como também recorrente requisito da objetividade, como 
condição para a produção de conhecimento válido e relevante para a 
compreensão sociológica (PORTO, 2010, p. 63-64). 



   

É possível encontrar um ponto importante de convergência entre a 

crítica realizada por Moscovici quanto ao esquecimento da dimensão subjetiva 

por parte de certas teorias sociológicas tradicionais, e a proposta de Garland 

no sentido de retirar da obscuridade os aspectos culturais e simbólicos que 

informam o castigo enquanto instituição social. Na apresentação da obra de 

Garland, Iturralde (2007) faz alusão a um importante argumento que contribui 

para demonstrar a importância da transposição da teoria das representações 

sociais para a abordagem do castigo, concebido como uma instituição social. 

  

(...) Garland señala que el castigo al que él se refiere es uma historia 
compleja; una práctica donde confluyen retóricas encontradas, con 
mensajes ambivalentes e incluso contradictorios; este es um rasgo de 
las sociedades contemporáneas, marcadas por el pluralismo y la 
diversidad moral, por intereses enfrentados e ideologias en conflicto 
(ITURRALDE, 2007, p. 49). 

 
 

Ao analisar o castigo como “artefato” social, ou seja, que encarna e 

reproduz categorias culturais mais amplas, apesar de constituir um meio para 

alcançar determinados fins penais, Garland descortina os elementos rituais e 

simbólicos que constituem o castigo (ITURRALDE, 2007). A proposição visa 

superar concepções teleológicas tradicionalmente desenvolvidas acerca do 

castigo. Reitera-se que, para além das noções instrumentais, Garland pretende 

desvendar algo mais do que fim destinado ao castigo, encarando-o como 

elemento básico da cultura de determinadas sociedades.  

Nessa perspectiva, ao compreender a cultura como um ponto de duas 

via que vincula o castigo com a ordem moral de uma sociedade; o castigo 

passa a ser uma representação simbólica de padrões culturais mais amplos 

(ITURRALDE, 2007). Distintamente da ênfase no castigo como meio destinado 

a um fim - seja ele de cimentar a solidariedade social, como afirmava 

Durkheim; seja ele exercício de poder disciplinar, como afirmava Foucault – a 

relação identificada é dialética, uma vez que as sensibilidades, valores e 

símbolos ao mesmo tempo em que informam o castigo são mantidas, 

reforçadas, reproduzidas e transformadas por ele. 

Neste ponto, parece adequado recorrer à afirmação utilizada por Farr: 

somente vale a pena estudar uma representação social se ela estiver 



relativamente espalhada dentro da cultura em que o estudo é feito (FARR, 

2011). Indiscutivelmente, o castigo (e suas representações sociais) se constitui 

como artefato social que atravessa toda a história da cultura. Todavia, o 

formato que assume, os significados e valores que congrega, os sentimentos e 

percepções que o informam, assim como as práticas e comunicações que o 

legitimam variam de acordo com a natureza da sociedade em que está 

integrado.  

A metáfora que melhor se coaduna com as pretensões da presente 

investigação é a que concebe as representações sociais como similares às 

“epidemias” em face à sua capacidade de se espalhar rapidamente por 

significativas parcelas da população, de forma imprevisível e desregulada, 

agregando forte carga de passionalidade (SPERBER, 1985). A sua 

essencialidade transitória, consiste num processo dialético de 

complementaridade entre indivíduo e sociedade.  

Ao debruçar-se sobre um fenômeno social complexo e multifacetado, 

seja a violência/violências, conforme propõe Grossi Porto no trabalho aludido 

acima; seja o castigo/castigos no caso do presente estudo, se faz necessário 

assumir que as representações sociais: a) embora resultado da experiência 

individual são condicionadas pelo tipo de inserção social dos indivíduos que as 

produzem; b) expressam visões de mundo objetivando explicar e dar sentido 

aos fenômenos dos quais se ocupam, ao mesmo tempo em que; c) por sua 

condição de representação social, participam da constituição desses mesmos 

fenômenos; d) apresentam-se, em sua função prática, como máximas 

orientadoras de conduta; e) admitem a existência de uma conexão de sentido 

(solidariedade) entre elas e os fenômenos aos quais se referem, não sendo, 

portanto, nem falsas nem verdadeiras mas matéria-prima do fazer sociológico 

(PORTO,  2010).  

Nesse sentido, é possível apostar com alguma segurança, que as 

representações sociais do castigo podem contribuir de forma singular para a 

retirada de suas dimensões culturais e subjetivas da clandestinidade. O castigo 

além de fato social, dado quantificável, norma jurídica penal, experiência 

individual, é também, tradição, símbolo, linguagem, moral, paixão e experiência 

coletiva. Por isso, não há como descolar castigo/punição das representações 

sociais que o informam e constituem. O simples ato de considerar 



determinadas condutas passíveis da imposição de castigos pressupõe um 

universo simbólico substancial.    

Embora não negue as dimensões empíricas constitutivas do castigo, a 

incursão prioritária no imaginário social proporciona um novo olhar sobre o 

fenômeno. Dito de outra forma, tal conhecimento não se debruça de forma 

direta nos dados concretos da realidade, mas no impacto que produz nas 

mentalidades e sensibilidades. Todavia, longe de apresentar um caráter de 

irracionalidade, as representações sempre possuem vínculos com o real. 

Nessa medida, não são nem falsas nem verdadeiras, e sim matéria prima, o 

dado bruto que cabe ao sociólogo analisar, interpretar, compreender. Além 

disso, não são racionais ou irracionais embora respondam, certamente, a uma 

racionalidade que as constituem em objeto de conhecimento (PORTO, 2009) 

Do ponto de vista das representações sociais, o que interessa ao 

investigador são os sentidos do castigo, ou seja, o que efetivamente se pensa 

acerca desse fenômeno social. As sensibilidades e percepções interagem de 

forma permanente com o campo social no qual se inserem, ou seja, as 

representações sociais do crime e castigo são poderosos guias para a ação, 

uma vez que informam tanto as noções de castigo que prevalecem em nossa 

sociedade, como legitimam as políticas de prevenção e combate à 

criminalidade, a intervenção institucional violenta e as respostas vindicativas 

privadas. Além de, não raras vezes, contribuírem para a disseminação do 

pânico público, sustentáculo para as soluções punitivistas de cunho simbólico 

dirigidas a aplacar os sentimentos de medo e insegurança.  

Coerente com a perspectiva de resgatar as dimensões culturais que 

informam as práticas penais, Garland afirma que a reconfiguração do campo do 

controle do crime vivenciada nas últimas décadas não se reduz à mera 

mudança nas respostas sociais frente ao crime. Compreende, também, a 

emergência de objetivos e prioridades diferentes e o surgimento de novas 

idéias sobre a natureza do castigo, do crime, e dos criminosos. Por trás dessas 

novas respostas ao crime, encontra-se um novo parâmetro de mentalidades, 

interesses e sensibilidades que alteram o modo como pensamos e sentimos o 

problema (GARCIA, 1997). 

 A partir do estudo comparativo entre a sociedade americana e inglesa, o 

autor propõe uma abordagem envolvendo as alterações substancias ocorrida 



no âmbito econômico, social e cultural nas últimas três décadas e seus reflexos 

nas políticas e concepções discursivas voltadas para o controle do crime.  

Ao discorrer sobre os indicadores constitutivos das novas orientações 

frente ao crime, ao criminoso e ao castigo, Garland ressalva que muito embora 

as estruturas da justiça criminal tenham mudado significativamente nas últimas 

décadas, as mudanças mais importantes giraram em torno da representação 

cultural que lhes dá vida (GARLAND, 2008). Essa supremacia conferida à 

dimensão cultural no enfoque do autor resta evidente diante da própria 

denominação proposta em seu modelo teórico - “A Cultura do Controle”. 

A nova Cultura do Controle orbita em torno de três elementos centrais: 

um novo conceito de previdência penal, uma nova criminologia do controle e, 

um modo econômico de tomada de decisões (GARLAND, 2008). Esses três 

eixos fundamentais podem ser desmembrados nas tendências que marcaram 

as mudanças no campo penal nos últimos trinta anos: o declínio do ideal de 

reabilitação; o ressurgimento de sanções retributivas e da justiça expressiva; 

mudanças no tom emocional da política criminal; o retorno da vítima; a 

proteção do público; a politização e o novo populismo; a reinvenção da prisão; 

a transformação do pensamento criminológico; a expansão da infra-estrutura 

da prevenção do crime e da segurança da comunidade; a comercialização do 

controle do crime; os novos estilos de gerenciamento e de rotinas de trabalho; 

e, uma perpétua sensação de crise (GARLAND, 2008). 

Longe de desconhecer que os indicadores acima referidos integram uma 

ampla rede de forças transformadoras que reconstituem, já há décadas, as 

respostas ao crime, a análise aqui proposta pretende enfatizar a existência de 

um elemento unificador que atravessa a todos eles. Agindo como ingrediente 

essencial na formatação de cada um, tal componente unificador diz com as 

alterações nas mentalidades e sensibilidades, cujo impacto produz re-

significações nas estruturas, práticas, discursos e, crenças que sustentam o 

castigo. As práticas rotineiras das instituições penais são aquelas que 

verdadeiramente definem e conferem valores e significados sociais e culturais 

da punição, uma vez que são elas que comunicam um padrão de significados e 

formas simbólicas.  

Desse ponto de vista, o discurso penal apresenta três importantes 

interlocutores: os criminosos condenados, os agentes do sistema penal 



(policial, juiz e agentes do sistema prisional) e, por último, o público em geral. 

Para os primeiros, interlocutores imediatos, a sanção penal tem uma função de 

educação moral; já para os segundos, a punição contribui mais para a 

identificação do seu próprio caráter, do que do caráter de quem é efetivamente 

punido; e, para os terceiros, interlocutores definitivos, é dirigido todo o 

simbolismo da punição (SALLA, 2006). Neste ponto vale referendar a lição de 

Minayo: 

 

(...) vale reforçar que a mediação privilegiada para a compreensão 
das representações sociais é a linguagem. Segundo Bakhtin, “a 
palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A palavra é o modo 
mais puro e sensível de relação social” (1986: 36). Particularmente 
quando se trata da comunicação da vida cotidiana, a palavra é 
fundamental. Elas (as palavras) são tecidas a partir de uma multidão 
de fios ideológicos e servem de trama para as relações sociais em 
todos os domínios” (MINAYO, 2011, p. 91). 

  

Nosso estudo busca identificar as representações sociais do castigo 

produzidas pelas agências de controle do crime – instituições policiais, 

judiciárias e administração prisional - levando em conta seus aspectos 

preponderantes, suas origens sócio-culturais, semelhanças, diferenças, trocas, 

disputas e composições. A partir do exame das manifestações discursivas de 

maior expressão é possível compreender as noções criminológicas, as 

concepções e valores do senso comum e os objetivos instrumentais que 

informam as ações de cada agência penal em particular, as interações que se 

estabelecem no interior do campo, bem como com as demais instituições 

sociais. Segundo afirma Garland: 

 

Cuando el sistema penal adopta un concepto determinado de los 
delincuentes y de la delincuencia, o una forma especifica de clasificar 
a los presos, o bien una psicología especial de motivación y reforma; 
o cuando comienza a usar un cierto vocabulario para describir a los 
delincuentes y caracterizar su conducta, dichos conceptos y 
vocabularios nunca se restringen a las actividades intramuros de 
profesionales expertos. Las políticas y los discursos penales, por 
cotidianos o útiles que parezcan, tienden al mismo tiempo a cobrar 
significación para relacionarse con la cultura como un todo (SALLA, 
2006) 

 

No interior do campo do controle do crime busca-se compreender a rede 

de forças transformadoras que há décadas reconstituem aquelas respostas ao 

crime, bem como compreender o mosaico de práticas e políticas que surgiram 



destes desenvolvimentos. Identificar os interesses políticos e os significados 

culturais que amparam estas novas práticas, assim como os mecanismos que 

ligam as instituições de controle do crime a outros domínios sociais. Afirma 

Garland:  

 

La presencia del significado simbólico en las formas cotidianas de la 
acción penal pragmática se observa con mucha facilidad si tomamos 
en cuenta la práctica de dictar sentencias. Al “emitir la sentencia” el 
juez realiza una rutina, una acción instrumental que activa un proceso 
legal subsecuente. Realiza un decreto-discurso – te sentencio a tres 
anõs de prisión – que en la práctica significa autorizar y poner en 
marcha un procedimiento de encarcelamiento. Dictar una sentencia 
es, por lo tanto, un elemento operativo en un proceso instrumental de 
enfrentar a los infractores. Pero el citado de la sentencia también 
transmite una aseveración simbólica que interpreta y comprende un 
amplio público (o públicos) fuera del tribunal. (GARLAND, 1999) 

   

Garland referindo-se aos atores e agências que ocupam o campo da 

justiça criminal afirma que os discursos e retóricas – e as racionalidades 

baseadas no conhecimento ou no valor que eles envolvem – serão, assim, tão 

importantes quanto a ação e as decisões, para a finalidade de produzir provas 

sobre a caracterização do campo. Uma nova configuração não emerge 

completamente até que esteja arraigada nas mentes e nos hábitos daqueles 

que operam no sistema. Até que este pessoal tenha consolidado um habitus 

apropriado ao campo, que lhe permita atender às suas demandas e reproduzi-

las como resultado lógico, o processo de mudança permanece parcial e 

incompleto (SALLA, 2006).  

O campo de controle do crime - como qualquer outro campo social, nos 

termos concebidos por Bourdieu - deve ser considerado como um solo fértil 

para a produção das representações sociais. Tanto a natureza do campo, 

como suas disposições e crenças são constitutivas das representações sociais, 

assim como são constituídas por elas. Partindo do pressuposto da existência 

de plena solidariedade entre fenômeno e representação social, procura-se 

captar os significados do castigo contidos nas diferentes manifestações das 

agências e agentes que compõem o campo do controle do crime. Não parece 

equivocado afirmar que o castigo enquanto instituição social formula uma gama 

diversa de representações sociais, que oscilam entre as transitórias e etéreas 

e, as de maior relevância ou permanência e, porque não dizer, que podem 

constituir uma dimensão importante daquilo que Bourdieu denomina de habitus.  



Debatendo o conceito de representações sociais, retoma a premissa de que, as 

representações sociais são constituídas sempre de uma figura e de um 

significado: 

 
No caso da Psicanálise, conceitos anteriores, trazidos pela ciência, 
são reapresentados pelos sujeitos através de coisas concretas, 
objetivas, transformando idéias abstratas em “coisas” da natureza, 
trata-se da naturalização como objetivação. Assim, por exemplo, o 
inconsciente transforma-se num espaço mental localizado no fundo 
da mente, ou o complexo torna-se uma doença quase física, ou, 
ainda, a psicanálise transforma-se num ato de confissão. Trata-se da 
objetivação através da qual um conceito abstrato de difícil 
entendimento é retratado, “coisificado” numa imagem de algo 
concreto. Por outro lado, aquele conceito, reapresentado como figura, 
imagem conhecida, ganha novas significações que vieram das 
antigas representações dos sujeitos, ou seja, antigos conhecimentos 
passam a mesclar-se ao novo conceito representado, dando-lhes 
significados diferentes dos originais e mais próximos dos sujeitos das 
representações; é o fenômeno da ancoragem (MOSCOVICI, 2005, p. 
32). 

 
   

 A partir da interpretação apresentada acima, a leitura do castigo pode 

ser realizada por meio da sua corporificação na figura emblemática das 

instituições prisionais.  A objetivação do castigo na sociedade moderna se deu 

através de um espaço arquitetônico singular, que projetado para a segregação 

dos indivíduos, fundamenta-se em significados retributivos, preventivos e, 

simbólicos. Assim, no interior do processo de coisificação do conceito é que 

ocorre a ancoragem, ou seja, ao castigo reapresentado como imagem 

conhecida (prisões), aderem novos significados que serão mesclados com os 

já existentes.  

O enfoque suscitado por Stefano Menin assume relevância na 

investigação aqui proposta, uma vez que possibilita a apreensão das 

representações sociais do castigo no universo do controle do crime, a partir do 

estudo das significações originais, herdadas, institucionalizadas, bem como 

daquelas que vem sendo moldadas concomitantemente com as mudanças 

sócio-culturais.  Nesse sentido, reitera Menin: 

 

Moscovici (1978) procurou enfatizar que as representações nunca 
são conteúdos isolados, mas redes de significações que se 
relacionam a outras pré-existentes, nos grupos, nas classes sociais, 
nas gerações precedentes, no patrimônio cultural do qual faz parte e 
se quer pertencer. As representações são, assim frutos de espaços 
sociais e, ao mesmo tempo, estruturadoras desses espaços. Por 
outro lado, as representações tem sempre uma função, um motivo 



para serem construídas. Elas estruturam o real e o irreal de forma a 
resolver problemas, a tornar a vida social possível” (MENIN, 2005, p. 
34)   

 

Ainda, como frutos dos espaços sociais o conhecimento via 

representações sociais torna imprescindível o olhar atento sobre o seu contexto 

de produção. Conforme SPINK (2011) estes conteúdos que circulam na 

sociedade pressupõe uma perspectiva temporal marcadas por três tempos: 

 

(...) o tempo curto da interação que tem por foco a funcionalidade das 
representações; o tempo vivido que abarca o processo de 
socialização – o território do habitus (BOURDIEU, 1983), das 
disposições adquiridas em função da pertença a determinados grupos 
sociais; e o tempo longo, domínio das memórias coletivas onde estão 
depositados os conteúdos culturais cumulativos de nossa sociedade, 
ou seja, o imaginário social (SPINK, 2011, p. 99). 

   

Assim, o intuito de captar os distintos sentidos do castigo no atual 

contexto sócio-cultural, embora delimitado ao espaço do campo do controle do 

crime, exige uma análise de amplitude temporal, marcada por três tempos (o 

tempo curto, o tempo vivido e o tempo longo), conforme propõe Spink. O 

primeiro voltado para as representações locais e atuais do castigo, que podem 

ser identificadas no discurso dos agentes do campo do controle do crime e, 

apresentam um grau substancial de funcionalidade. Nesse aspecto, não parece 

temerário transpor a hipótese suscitada por Moscovici quanto ao vocabulário 

psicanalítico para o vocabulário da criminologia oficial, e, afirmar que, o 

vocabulário criminológico se ancora no vocabulário da linguagem do dia e 

torna-se, assim, socializado (MOSCOVICI, 2010).  

O segundo direcionado para as representações do castigo decorrentes e 

constitutivas das disposições adquiridas, daquilo que incorporado como 

sistema de disposições duráveis e transferíveis permite que as regras operem 

como modelos racionais para ação. O processo de socialização vivenciado no 

interior do campo do controle do crime possibilita a identificação e o 

pertencimento dos atores envolvidos, revigorando estas disposições 

compartilhadas, chamadas de habitus por Bourdieu. Interpretando o conceito 

de habitus em Bourdieu, Minayo afirma:  

 

Dir-se-ia que o “habitus” é como uma lei “imanente” depositada em 
cada ator social, desde a primeira infância, a partir de seu lugar na 



estrutura social. São marcas das posições e situações de classe. 
Segundo Bourdieu, o “habitus” é a mediação universalizante que 
proporciona às práticas sem razões explícitas e sem intenção 
significante, de um agente singular, seu sentido, sua razão e sua 
organicidade. (MINAYO, 2011, p. 87) 

  
 

O conceito torna inequívoca a inflexão do autor acerca da relevância da 

posição ou inserção social dos indivíduos nos grupos como aspecto substancial 

para a produção de suas representações. De acordo com autores se 

ancoragem se dá em relação a um sistema de pensamento preexistente, trata-

se de um sistema que se constitui e opera no âmbito de uma determinada 

posição no campo social (MENIN, 2005). E o terceiro, que resgata as memórias 

coletivas, as diferentes significações sociais que o castigo assume no curso do 

tempo histórico. Nesse âmbito, se faz necessário resgatar os conteúdos 

culturais adotados pelo castigo durante as distintas fases do processo de 

formação histórica do Brasil.  

Para além da ênfase na amplitude temporal, consubstanciada na 

observância das três dimensões temporais acima referidas, a abordagem do 

castigo no campo do controle do crime, adota como critério metodológico dois 

níveis de avaliação concebidos como complementares e indissociáveis: o nível 

social/cultural e o nível individual (WAGNER, 2011).  

Conforme Wagner os fenômenos - coisas, eventos, situações, estruturas 

organizacionais, condições institucionais ou crenças e comportamentos de 

atores sociais – podem ser tanto avaliados como medidos, em níveis diferentes 

de complexidade. Para tanto, adota como construto metodológico o que 

denomina nível de avaliação. Segundo o autor, definir um procedimento para 

medir qualquer processo em ciências sociais, o pesquisador também define em 

que nível o fenômeno em questão será mapeado. Assim, distingue os dois 

níveis de avaliação que entende desempenhar papel crucial na pesquisa em 

representações sociais: 

 

a) O nível de avaliação individual envolve todos aqueles conceitos de 
PSICOLOGIA SOCIAL que se referem a fenômenos de domínio 
subjetivo, tais como compreensão, sentimentos e volição do sujeitos 
individual. Tais fenômenos são bem conhecidos em Psicologia Social 
como percepções, memórias, atitudes, intenção, pensamento, 
emoção, afeto e comportamento. Esses conceitos são avaliados, 
medidos, e teorizados a partir ou em relação ao sujeitos individual. 

...   



b) As variáveis e conceitos no nível de avaliação social, cultural ou do 
grupo, compreendem fatos que aparecem para o indivíduo como um 
tipo material a priori. Aqui falamos do social, cultural ou da ecologia 
sociomental que escapa ao controle dos indivíduos isolados. Se 
variáveis e conceitos são avaliados a este nível, é porque eles 
refletem, como um todo, qualidades de sociedades, culturas, grupos, 
subculturas, classes sociais e subgrupos. Instituições sociais, 
fenômenos econômicos e sistemas coletivos simbólicos, por exemplo, 
pertencem a este nível. Conceitos a este nível não expressam 
propriedades que possam ser atribuídas a um indivíduo específico, 
mas somente a um agregado de indivíduos com propriedades 
emergentes próprias. (WAGNER, 2011, p. 123-124) 

 

Tendo em vista que a presente abordagem visa desvelar os sentidos e 

percepções do castigo no interior do campo do controle do crime, por meio do 

que pensam os agentes e agências que o conformam, parece aconselhável a 

aposta na opção metodológica da avaliação social, cultural ou de grupo. 

Através das variáveis e conceitos no nível da avaliação social é possível buscar 

as características coletivas de uma representação social a partir de grupos. 

Isso permite que a visão coletiva da representação social resultante contenha 

não somente opiniões de subgrupos mais ou menos importantes, mas também 

que tome em consideração várias versões, pontos de vista e profundidade de 

elaboração de um único e mesmo objeto social em um grupo social, mais 

abrangente (WAGNER, 2011).  

 No caso particular se abre a possibilidade de captar as representações 

sociais do castigo nos diferentes grupos sociais (instituições sociais): policiais, 

judiciárias e prisionais. Neste universo são identificadas semelhanças e 

divergências, conexões e desconexões no interior dos grupos e subgrupos, 

assim como elementos que não são comuns a todos os grupos, mas que são 

típicos ou relevantes para um ou outro grupo social. Por outro lado, tratando-se 

de instituições peculiares que convivem em um mesmo campo - com histórias e 

estruturas funcionais distintas, formadas por agentes pertencentes a 

segmentos sociais desiguais, com formação educacional e cultural díspar, 

assim como portadores de saberes, práticas, rituais, valores e símbolos 

diferentes - se buscam por meio de uma tipologia abrangente identificar as 

percepções comuns que cimentam as noções do castigo contemporâneo e, 

informam às opções de política criminal. Discorrendo sobre o conceito de 

homologia estrutural de Bourdieu (1976), Wagner afirma: 

 



Mesmo que indivíduos pertencentes ao mesmo grupo social possam 
ser bastante diferentes em termos de suas personalidades, eles se 
aproximam uns dos outros no que diz respeito à estrutura básica de 
sua experiência social comum, de seu pensamento e de sua ação. 
Eles são similares com respeito ao habitus que incorporaram, bem 
como com respeito aos padrões de linguagem e racionalização que 
compartilham, isto é, com respeito às suas representações sociais. 
Ainda que provavelmente diferentes em certos aspectos, essas 
disposições mentais são variações de um padrão comum subjacente, 
possível dentro de certas condições socioculturais de vida. A relação 
estrutural entre condições mentais coletivamente compartilhadas e 
condições sociais é homológica por causa de sua história comum e 
sua função social. (WAGNER, 2011, p. 139) 

   

 Sendo assim, apesar de adotar como substrato teórico às premissas 

elaboradas por Garland, para explicar a experiência com a criminalidade 

contemporânea nos casos britânicos e estadunidenses, o presente estudo, ao 

transpor tais referenciais para a análise do caso brasileiro, exige à observância 

estrita das peculiaridades da nossa formação sócio-cultural, substancialmente 

no que tange a não conclusão das tarefas de consolidação democrática e, por 

conseguinte, do monopólio legítimo da violência estatal. Em que pese se faça 

necessário levar em conta as ambigüidades que marcam tanto a percepção, 

como os instrumentos e métodos adotados para o enfrentamento do fenômeno 

criminalidade no Brasil, expressas na dubiedade da produção legislativa e 

atuação dos operadores do campo, e, essencialmente na elaboração e 

conformação das políticas de segurança pública, indiscutivelmente, mesmo de 

forma desigual e contraditória, o país aderiu ao modelo punitivista que se 

alastrou nas últimas décadas por grande parte dos países ocidentais.    

Dessa forma, a década de 80 que experimentou profundas alterações no 

âmbito da economia mundial, na composição dos Estados, na estrutura das 

classes tradicionais, no surgimento de novos atores sociais e nas novas formas 

de sociabilidade, bem como no fluxo permanente de capitais, de informações e 

de pessoas, produzido mudanças significativas nas políticas de punição. 

Paralelamente aos aspectos acima pontuados, o aumento vertiginoso dos 

delitos patrimoniais, a transnacionalização das modalidades de crime, e a 

criação do mito da “criminalidade organizada”, contribuíram para o abandono 

do ideal “ressocializador”, que concebia o delito como conseqüência da 

vulnerabilidade econômica e social, cuja responsabilidade deveria ser 

politicamente assumida pelo Estado e, dividida com o conjunto da sociedade.  



Outro aspecto relevante, refere-se ao fato de que o processo de 

reconceitualização da violência no Brasil, que acabou por incluir e a nomear 

como violência acontecimentos que passavam anteriormente por práticas 

costumeiras de regulamentação das relações sociais, paradoxalmente se 

transformou num ingrediente essencial para a legitimação do emprego do 

castigo a conflitos até então intocados. Nas palavras de Grossi Porto: 

 
(...) apropriando-se, talvez de forma pouco ortodoxa, da tese 
defendida por Elias (1990), na análise do processo civilizatório, supõe 
a sociedade brasileira transpondo novos patamares nesse/desse 
processo, o que a levaria a uma reconceitualização da violência, de 
modo a incluir e a nomear como violência acontecimentos que 
passavam anteriormente por práticas costumeiras de regulamentação 
das relações sociais. Práticas fundadas em uma rígida hierarquização 
do social que instituía a desigualdade como processo legítimo, por 
assim dizer, de estruturação do social. Práticas nas quais a relativa 
indiferenciação público/privado propiciava, nos dizeres de Freyre, o 
desenvolvimento de uma sociedade “(defendida) menos pela ação 
oficial do que pelo braço e pela espada do particular” (Freyre, 1963, 
p. 69)” (PORTO, 2000, p. 190). 

 
 

Dito de outra forma, o alargamento do noção de violência, 

consubstanciado na criminalização dos atos praticados contra mulheres, 

crianças, adolescentes e minorias sexuais, reatualizaram a função da punição. 

A não identificação da punição como a forma mais expressiva de imposição de 

violência – traço substancial do nosso imaginário sócio-cultural – impede, 

mesmo no curso de um processo civilizatório, o surgimento de soluções 

distintas para a resolução de conflitos que superem a lógica retributiva.  

A nova percepção do crime, e conseqüentemente, do criminoso, se 

estrutura na criação da figura do novo inimigo interno, ou seja, aquele sujeito 

redundante e incivilizado, que deve ser submetido as técnicas mais severas de 

controle e imobilização. De forma conexa as mudanças na percepção do crime 

e dos criminosos, as políticas e técnicas de enfrentamento do fenômeno são 

alteradas.  Nesse contexto Garland identifica a conformação de novas teorias 

criminológicas, nas quais o criminoso deixa de ser o foco da atenção em 

detrimento da vítima e as políticas criminais assumem maior severidade. A 

criminologia se direciona para uma teoria do controle social, na qual os 

indivíduos são vistos apenas em suas condutas anti-sociais, auto-referidas e 

criminais que só se detém a partir da imposição de mecanismos de controle 

(SALLA, 2006). 



A lógica retributiva imprimida à punição tanto pela política penitenciária 

como pela política penal em geral concretiza-se no Brasil por meio do aumento 

das taxas de encarceramento, do aumento do período de punição, do 

recrudescimento das modalidades de execução penal e, ainda, da imposição 

das penalidades extra-legais, tais como os maus tratos, a tortura, e a execução 

no interior das prisões.  

A fim de problematizar as dinâmicas que contribuíram para alterar a 

percepção acerca do delito e dos delinqüentes, assim como as formas de 

conceber as políticas de combate e controle do crime por parte dos atores que 

conformam o campo – polícia, judiciário e sistema prisional - tomando como 

objeto de análise o universo delimitado na pesquisa serão traçadas e 

reconstruídas as categorias sociais operantes, produtoras de verdades, que 

provêem condições discursivas para práticas reais.  

 

 

Algumas considerações sobre o Campo do Controle do Crime no Brasil 

 

Em praticamente todos os países o processo penal propriamente dito é 

precedido de uma fase preliminar ou preparatória destinada a apurar a autoria 

e a materialidade do delito. A atribuição de conduzir essa fase preliminar pode 

ser exclusivamente da polícia, como no sistema inglês, do Ministério Público, 

como no chamado sistema continental, que dispõe da polícia judiciária para 

aprofundar as investigações, ou ainda de um juiz de instrução, como no 

processo penal francês e espanhol. 

No Brasil encontramos uma solução mista para esta fase preparatória da 

persecução penal: cabe a polícia a investigação preliminar e a produção de um 

relatório juridicamente orientado do resultado dessas investigações. A 

responsabilidade pela condução do inquérito cabe a uma autoridade policial – o 

delegado de polícia, que recebe essa delegação do Chefe de Polícia. Não se 

trata, portanto, de meros policiais, mas de delegados de uma outra função que, 

em sua origem e tradição, pertence ao Chefe de Polícia. A ambivalência aqui 

resulta da fusão das prerrogativas de ‘investigar’ e de ‘formar a culpa’, de 

iniciar, através do indiciamento e da tomada de depoimentos, uma etapa que 



na prática adquire um status pré-instrucional, e sob um enquadramento 

funcional administrativo e não judiciário.  

Em termos formais legais, todo esse procedimento preliminar não tem 

valor judicial, uma vez que depende de ser encampado, total ou parcialmente, 

pelo Ministério Público. Essa etapa preliminar administrativa é inquisitorial, sem 

a garantia do exercício do direito ao contraditório nem à produção de provas e 

tomada de depoimentos que interessem a defesa, antes ou mesmo depois do 

indiciamento. Neste formato, pode-se dizer que o inquérito policial é único, pois 

reúne o estatuto de neutralidade da investigação policial com a potencial 

atribuição e formação da culpa. É como se um delegado de polícia brasileiro 

operasse com as atribuições da polícia no sistema inglês, simultaneamente às 

atribuições do Juiz de Instrução do sistema francês ou do ministério fiscal no 

sistema continental. O delegado, entretanto, não tem o poder de decidir pela 

denúncia, atribuição que cabe ao Ministério Público, o que basta para frustrar 

qualquer tentativa de simplificação que se queira fazer nesse tema. 

Diante da precariedade de meios, boa parte das previsões legais que 

estabelecem os procedimentos a serem realizados durante o inquérito policial 

não são seguidos, tendo como justificativa a necessidade de lidar com as 

dificuldades cotidianas e responder à demanda imediata. As práticas correntes 

atravessam a fronteira de uma legalidade considerada antiquada, inquisitorial, 

quando não autoritária, seguindo em direção a um tipo de “ilegalidade prática”, 

uma lógica em uso justificada pela eficiência. Se o inquérito passa a ser um 

entrave, criam-se alternativas práticas para dar eficiência a algo que de outro 

modo não atenderia a imensa demanda recebida pela polícia. No entanto, esta 

“ilegalidade eficiente” tanto diminui as garantias de direitos dos acusados, 

quanto também não têm se demonstrado capaz de aumentar a capacidade 

investigativa da polícia. 

São criados estereótipos de crimes mais frequentes, de criminosos mais 

recorrentes e de fatores criminogênicos mais importantes, paralelamente à 

minimização ou distanciamento em relação aos crimes que extravasam desse 

perfil, quer pelo tipo de crime, pelo tipo de criminoso, ou pelos fatores que 

originaram o delito. Michel Misse propõe o conceito de sujeição criminal para 

dar conta do fenômeno, que embora não seja novo é reforçado pela dinâmica 

social contemporânea. Segundo ele,  



Quando a transgressão, cuja criminação é socialmente justificável, 
desliza para a subjetividade do transgressor e para sua 
individualidade, reificando-se socialmente como caráter ou 
enquadrando-o num tipo social negativo, constitui-se o que propomos 
chamar de sujeição criminal. (...) Dependendo de como se estabeleça 
a relação entre sujeição criminal e distância social, podem evidenciar-
se importantes ambivalências na avaliação local do transgressor, 
como, de outra parte, podem se alargar extensões sociais da sujeição 
criminal que compreendam famílias inteiras, ruas, favelas, bairros ou 
uma parte inteira da cidade, bem como todos os traços sociais 
distintivos de classe, de gênero, de idade e de raça. Acrescenta-se a 
isso o estoque ancestral de imagens lombrosianas que a polícia 
acumulou ao longo dos anos: os sujeitos “manjados” (e sua 
generalização para outros tipos sociais), que a polícia pensa que 
conhece e que, portanto, pode incriminar por “antecipação”. Por outro 
lado, largas avenidas podem ser abertas para diminuir a distância 
social entre policiais e bandidos e permitir que negociem entre si as 
frações do botim. (MISSE, 2008, p. 23-24). 

 
Por outro lado, quando se discute especificamente a atuação da polícia 

judiciária no Brasil, é preciso considerar uma série de peculiaridades que têm 

sido apontadas pelas pesquisas realizadas no âmbito das Ciências Sociais, 

que discutem, entre outras coisas, o modelo adotado no Brasil para a 

investigação criminal. No início dos anos 90, Roberto Kant de Lima desbravava 

o tema da atuação da polícia na cidade do Rio de Janeiro, e sobre o lugar do 

inquérito policial no processo de criminalização, afirmava: 

 
(...) o sistema judicial restringe significativamente a atividade judiciária 
da polícia ao situá-la em plano inferior na hierarquia judicial.  (...) 
Tantas restrições aos efeitos das investigações policiais justificam-se 
pela característica inquisitorial, isto é, unilateral, inquest-like, da ação 
policial. Ela é, por definição, preliminar e não produz consequências 
definitivas. (KANT DE LIMA, 1995, p. 36). 
  

 No entanto, para Kant de Lima a polícia reage a essa posição de 

subalternidade jurídica, uma vez que lhe cabe de fato a tarefa de selecionar 

quais indivíduos são qualificados para gozar dos direitos constitucionais, e 

quais os que não são. Desempenhando este papel, as práticas policiais 

discricionárias permitem ao sistema judicial permanecer “inocente” de 

quaisquer práticas discriminatórias e injustas na aplicação da lei. Quanto à 

polícia, transforma o seu estigma em identidade, e projeta os mecanismos de 

estigmatização sobre a população submetida à sua vigilância. 

O Ministério Público é a instituição responsável pelo oferecimento da 

denúncia nos delitos de ação pública e pelo controle externo da atividade 

policial. Avaliando o impacto das mudanças legais e institucionais ocorridas a 



partir dos anos 80 no Brasil, alguns estudos foram empreendidos por 

pesquisadores ligados ao IDESP (Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e 

Políticos de São Paulo), ressaltando a importância da nova arquitetura 

institucional e das novas atribuições adquiridas, especialmente a titularidade da 

defesa dos direitos difusos e coletivos, e a atuação do Ministério Público no 

contexto da judicialização crescente da atividade política e de juridificação da 

sociedade brasileira. 

O deslocamento do papel de defensor do Estado para a condição de 

fiscal e guardião dos direitos da sociedade produz transformações no discurso 

e nas práticas dos promotores e procuradores de justiça, tendo sido a 

resultante de um longo processo de auto-reforma, caracterizado pela luta de 

líderes e organizações profissionais do Ministério Público para criar legislações 

que, ao mesmo tempo em que reconheciam os novos direitos difusos e 

coletivos, conferiam atribuições ao Ministério Público para a defesa judicial 

desses direitos. 

Para Maria da Glória Bonelli (2002), essa articulação política produziu 

impacto sobre o significado do profissionalismo  de promotores e procuradores. 

Segundo ela, na década de 90 a instituição viveu, especialmente em São 

Paulo, um período de grave disputa interna sobre os sentidos e as 

possibilidades da atuação política dos seus membros, tendo se sobressaído a 

ideologia do profissionalismo, fixando-se a visão majoritária de que promotores 

e procuradores têm responsabilidades e compromissos de natureza política, 

que devem ser exercidos estritamente por meio de sua atuação profissional na 

defesa da sociedade e da cidadania. 

Com relação à atuação do Ministério Público como titular da ação penal, 

são raros os estudos. Em pesquisa sobre as concepções de política criminal  

dos promotores e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, coordenado 

por Azevedo (2005), perguntados sobre com qual corrente de política criminal 

tinham mais afinidade, 54% dos respondentes identificaram-se com a corrente 

da Tolerância Zero como forma de combater as altas taxas de criminalidade. A 

corrente garantista, orientada pela ideia de que a persecução penal não pode 

violar as garantias constitucionais do acusado, teve somente 8% de adeptos.  

Jacqueline Sinhoretto, em levantamento de literatura nas ciências 

sociais brasileiras sobre o Ministério Público (2007), conclui que tem sido 



enfatizadas, majoritariamente, as mudanças no perfil profissional e no ideário 

institucional provocadas pela incorporação de novas atribuições na defesa dos 

direitos transindividuais, em que pese a visão conservadora sobre o papel da 

sociedade civil, e em contraste com as pesquisas que apontam para uma 

valorização das práticas exclusivamente retributivas na área penal e a falta de 

investimento institucional no controle e persecução à violência policial. 

Encarregados de aplicar a lei e julgar os casos concretos, os juízes são 

atores centrais do sistema de justiça. Os magistrados têm sido objeto de 

estudos a respeito do conteúdo e motivação de suas decisões. As pesquisas 

sobre o comportamento profissional, a mentalidade dos juízes, a origem social 

dos magistrados, colocaram em evidência a falácia do mito da neutralidade, 

abrindo um campo de indagações sobre as reais motivações das decisões 

judiciais.  

As investigações empíricas sobre o perfil da magistratura e da atividade 

judicial têm servido para indicar que as decisões judiciais são influenciadas por 

uma série de variáveis, entre as quais são relevantes a situação e a ideologia 

política, a formação e a posição na hierarquia social e profissional dos 

magistrados (VIANA et. al., 1997). As conclusões em geral apontam para a 

existência de uma dupla seletividade na atividade judiciária: seletividade na 

aplicação da lei, com maior probabilidade de punição para os setores sociais 

desfavorecidos econômica e culturalmente, e de favorecimento para as classes 

superiores, e seletividade na interpretação da lei, com a utilização pelo juiz de 

seu poder discricionário segundo suas opções políticas e ideológicas. 

Para Salo de Carvalho, em recente estudo sobre o papel dos atores do 

sistema penal (2010), o produto da adesão política e jurídica ao punitivismo é a 

hipercriminalização da juventude pobre e analfabeta, conforme indicam os 

dados oficiais de encarceramento no país. Carvalho aponta que  

 
O cotidiano forense experimentado no Brasil revela, via de regra, 
postura judicial condescendente com o punitivismo, mormente nos 
momentos processuais decisivos, fenômeno que se materializa na 
jurisprudência através do “desvirtuamento da prática”, nos termos 
apresentados por Fauzi Choukr. Dentre os inúmeros momentos-
chave de atuação judicial, é possível visualizar esta prática 
desvirtuada dos preceitos constitucionais, exemplificativamente; na 
facilidade no deferimento e na manutenção de prisões cautelares; na 
distribuição não paritária da prova, em detrimento dos direitos dos 
acusados; na utilização de metarregras para acentuar a quantidade 
de pena nas sentenças condenatórias; na resistência em aplicar 



alternativas à prisão; e na dificuldade em deferir os direitos dos 
apenados em sede de execução penal. (CARVALHO, 2010, p. 236) 

 
Carvalho aponta ainda que o controle da ampliação dos processos de 

criminalização acaba sendo realizado, no contexto atual, pelas Cortes 

Superiores, que apesar das oscilações tendem a fixar parâmetros mínimos ao 

excesso encarcerador. De qualquer forma, conclui que a imersão dos atores 

processuais, especialmente magistrados e promotores de justiça, produz a 

inviabilização de eventuais mudanças legislativas direcionadas à diminuição 

dos níveis de encarceramento. Citando Hulsman, o trabalho de Carvalho 

sustenta que as intenções de reforma produzem, geralmente, resultados 

opostos aos esperados, uma vez que não há coesão no interior do sistema de 

justiça, e coerência para com propostas reformistas que pretendam  introduzir 

mudanças nos procedimentos judiciais com sentido garantista ou 

informalizante. 

No que se refere atuação das administrações penitenciárias, o primeiro 

aspecto que merece ser mencionado é o fato de que a gestão penitenciária, 

embora faça parte do Poder Executivo em todo o país, não apresenta unidade 

na sua posição no interior das administrações estaduais. Ou seja, em alguns 

estados integram as Secretarias de Segurança (como é o caso do Rio Grande 

do Sul), em outros as Secretarias de Justiça e, em estados com grande 

população prisional, como o Rio de Janeiro e São Paulo existem as Secretarias 

de Administrativa Penitenciária autonômas. Tal característica indica a 

inexistência de uma unidade mínima das formas de gestão penitenciária, a qual 

invariavelmente produz efeitos tanto nas políticas penitenciárias adotadas, 

como na existência de uma identidade profissional dos servidores 

penitenciários. Soma-se ainda a esta peculiaridade, a ausência quase que total 

de estudos e pesquisas acerca da gestão penitenciária e de seus atores, por 

parte das tradicionais instituições e pensadores que se ocupam do tema 

segurança pública. A ampla maioria dos estudos acadêmicos tem como objeto 

os sujeitos encarcerados, os efeitos do encarceramento, a tipologia sócio-

criminal, pouco se ocupando das formas e mecanismos adotados pelas 

administrações penitenciárias, bem como das concepções, valores e crenças 

que informam a atuação destes profissionais. Em que pese o sub-campo 

penitenciário seja formado por distintas áreas profissionais, tais como 



assessores jurídicos, psicológos, assistentes sociais, agentes administrativos, a 

ampla maioria da categoria é composta pelos agentes penitenciários, 

responsáveis pela segurança e custódia nos estabelecimentos prisionais. 

Herdeiros de uma longa tradição autoritária, os agentes penitenciários 

possuem estreita identificação com os profissionais das corporações policiais, 

essencialmente da Brigada Militar. A dificuldade em distinguir as funções 

atribuídas aos responsáveis pelo policialmente ostensivo e, as de garantia do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, faz com que os agentes 

penitenciários priorizem e, mesmo subordinem toda a sua prática profissional 

as necessidades de segurança dos estabelecimentos, fato que reforça a 

prioridade conferida ao uso de armamento letal, legitimando as formas de 

violência para resolução de todo e qualquer conflito. 

Outro aspecto que parece influir para a ausência de uma identidade 

profissional dos servidores penitenciários, bem como para a conformação de 

uma gestão penitenciária afeita a parâmetros racionais e humanos, é o fato dos 

servidores que assumem a direção das delegacias regionais penitenciárias e 

das casas prisionais não possuírem qualquer formação profissional ou 

capacitação específica, normalmente o que ocorre são indicações para os 

cargos decorrentes da identidade política com os partidos que estão no 

Governo do Estado. Assim, ocorre que num determinado momento o servidor 

pode estar ocupando um cargo importante na gestão penitenciária, e logo 

depois devido a alteração da composição política nos governos, retorna para 

as atividades mais simples de segurança. Além disso, os cursos de 

capacitação em gestão penitenciária são quase que inexistentes, salvo 

exceções de algumas iniciativas que houveram através da RENASP em alguns 

estados brasileiros.  

Todos os aspectos mencionados obviamente assumem feição de  

hipóteses e exigem uma testagem por meio do trabalho que pesquisa que será 

realizado com os atores que compõem o campo do controle do crime no estado 

do Rio Grande do Sul. Para tanto, foi necessário realizar um recorte inicial que 

restringe a pesquisa aos desembargadores das Câmaras Criminais do Tribunal 

de Justiça, aos Delegados de Polícia, aos oficiais da Brigada Militar e aos 

Delegados Regionais Penitenciários e Administradores Penitenciários. 



Nessa perspectiva, se busca nos setores superiores da hierarquia do 

campo do controle do crime, os sentidos do castigo e seus reflexos nos 

mecanismos de aplicação. Ao desvendar os valores, sentimentos e mitos que 

operam na atividade interelacional de aplicação do castigo por parte do campo 

judiciário, policial e penitenciário, é possível identificar as consonâncias, 

divergências, e fissuras contidas nesse espaço de poder, bem como a partir da 

dimensão cultural e simbólica hegemônica imprimida ao castigo pelos atores do 

campo, disputar nova concepções e valores passíveis de quebrar, ou no 

mínimo, desequilibrar, os pilares que sustentam secularmente a punição com 

sua carga retributiva de dor e sofrimento. 

 

A pesquisa: população e amostra 

 

Em termos gerais, o presente estudo tem como objetivo o 

desenvolvimento de pesquisa quantitativa e qualitativa a respeito das 

representações sociais do castigo/punição que caracterizam os atores do 

campo do controle do crime no estado do Rio Grande do Sul. 

A população envolvida será constituída pelos Desembargadores das 

Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça, pelos Delegados da Polícia Civil, 

pelos oficiais da Brigada Militar e, pelos delegados e administradores da 

SUSEPE (Superintendência dos Serviços Penitenciários).  

A primeira etapa da pesquisa consistirá na coleta de dados referente ao 

perfil socioprofissional que caracterizam das agências que integram o campo 

do controle do crime no estado do Rio Grande do Sul.  

A segunda etapa consistirá na elaboração e aplicação do questionário 

(dados quantitativos) para todo o universo da pesquisa. O questionário foi 

elaborado a partir de questões doutrinárias e de política criminal de maior 

relevância na contemporaneidade. Para tanto foram adotadas as tendências 

apontadas por Garland (GARLAND, 2008) como representativas das mudanças 

no campo penal nos últimos trinta anos: 1) o declínio do ideal de reabilitação; 2) 

o ressurgimento de sanções retributivas e da justiça expressiva; 3) mudanças 

no tom emocional da política criminal; 4) o retorno da vítima; 5) a proteção do 

público; 6) a politização e o novo populismo; 7) a reinvenção da prisão; 8) a 

transformação do pensamento criminológico; 9) a expansão da infra-estrutura 



da prevenção do crime e da segurança da comunidade; 10) a comercialização 

do controle do crime; 11) os novos estilos de gerenciamento e de rotinas de 

trabalho; e, 12) uma perpétua sensação de crise.  

O questionário composto por 43 perguntas fechadas será enviado e 

coletado por meio eletrônico, enquanto o tratamento dos dados quantitativos 

será realizado pelo Sphinx Plus, que permite, além da apresentação dos dados 

através de gráficos, o cruzamento de variáveis e a análise de cada um dos 

estratos pesquisados.  

Foram utilizadas perguntas fechadas com o objetivo de captar 

racionalidades e perceber valores presentes no campo delimitado acerca dos 

temas crime e castigo, bem como problematizar os efeitos por estas produzidos 

no conjunto das políticas criminais adotadas.  

A partir da análise dos dados, inicia-se a terceira e última etapa da 

pesquisa, voltada para análise qualitativa das premissas que informam e 

orientam a atuação dos membros que compõem o campo do controle do crime. 

Para tanto serão realizadas entrevistas de caráter qualitativo e em 

profundidade (ERQ), com os agentes que ocupam importantes postos na 

hierarquia das instituições pesquisadas, bem como representam as principais 

tendências identificadas nos questionários acerca do castigo, crime e 

criminosos. Com será possível articular os resultados das pesquisas 

quantitativas com as noções e concepções mais arraigadas e elaboradas 

expressas nas falas dos entrevistados. Além disso, está correlação permite 

identificar pontos de convergência e divergência, convicções, significações, 

simbologias, praticas dos diferentes grupos, bem como dos sub-grupos que se 

formam no interior do campo do controle do crime.    

A seleção de respondentes qualificados responde ao critério de 

possuírem conhecimento profissional ou experiência/vivência em relação aos 

fenômenos sociais do crime e castigo. Ao lado do cuidado na seleção da 

amostra, procurou-se também manter um núcleo comum no roteiro de 

entrevistas com parte substancial do conteúdo dos questionários, para fins de 

correlacionar os resultados da pesquisa quantitativa com o posicionamento 

mais aprofundado e abrangente expresso na fala dos entrevistados, 

representantes tanto das concepções majoritárias quanto minoritárias do 

universo pesquisado.   
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