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RESUMO: 
 

O presente trabalho monográfico tem por escopo analisar como as representações das 

rebeliões de 2002 e 2004 dentro do Presídio “Urso Branco” no Estado de Rondônia, estudadas 

através das notícias vinculadas nos webjornais Folha de São Paulo e Rondônia Ao Vivo 

podem ter de um lado contribuído para a construção social do cárcere em Rondônia, bem 

como de outro influenciado nas práticas de violações de direitos humanos dos presos 

recolhidos naquela Unidade Prisional na Amazônia. Discute também como se articularam os 

primeiros sistemas punitivos modernos no Ocidente desde o Medievo até o século XVIII, e 

assim passando pelos modelos prisionais que foram importados dos EUA e países europeus 

para a América Latina e principalmente para o Brasil. Nesta perspectiva, revisa o contexto 

histórico que influenciou a construção da Casa de Detenção José Mário Alves “Urso Branco” 

em Rondônia e por último relaciona-a as representações no webjornalismo sobre a cobertura 

das rebeliões citadas a partir da noção de espetacularização do crime e da violência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caso Urso Branco. Violência. Webjornalismo. Direitos 

Humanos. 

ABSTRACT: 
 

This monographic study is scope to examine how the representations of the 2002 and 2004 

rebellions within the prison "White Bear" in the State of Rondônia, studied through the news 

related to online news sites Folha de São Paulo and Rondônia Ao Vivo may have a 

contributing side for the social construction of the prison in Rondônia and another influenced 

the practices of human rights violations of prisoners gathered in that prison Unit in the 

Amazon. It also discusses how to articulated the first modern punitive systems in the West 

since the Middle Ages to the eighteenth century, and well past the prison models that were 

imported from the USA and European countries for Latin America and especially in Brazil. In 

this perspective, it reviews the historical context that influenced the construction of the House 

of Detention José Mário Alves "White Bear" in Rondônia and lastly relates to the 

representations in web journalism on the coverage of uprisings quoted from the spectacle 

notion of crime and violence. 

 

KEYWORDS: Case White Bear. Violence. Webjournalism. Human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As rebeliões ocorridas uma em 2002 e outra no ano de 2004 dentro da “Casa de 

Detenção José Mário Alves”, conhecida popularmente como “Presídio Urso Branco” podem 

ser citadas como bastante representativas da grave situação por que vem passando o sistema 

prisional brasileiro desde as últimas décadas, com constatações rotineiras de violações de 

direitos humanos cometidas pelos próprios agentes do Estado (agentes penitenciários, 

policiais militares, etc.) contra os detentos recolhidos nestes estabelecimentos, justamente 

àqueles que deveriam zelar pela integridade física, moral e psicológica daqueles. 

Porém há de se ressaltar que essa “constatação” quanto ao aspecto da violação de 

direitos humanos dos presos deve ser pensada dentro da enorme complexidade que envolve a 

situação dos presídios no país, problema este que se apresenta inserido em múltiplos fatores 

(má gestão de recursos públicos, administração prisional deficiente, ineficiência do aparato de 

ressocialização, sistema de justiça penal seletivo, etc.,) e com propostas de soluções de médio 

e longo prazo que apontam para um horizonte, prima facie, ainda bastante obscuro. 

E no caso em específico do “Presídio Urso Branco” (2002-2012) a intenção aqui é 

investigarmos os fatos ocorridos no presídio citado no período de 10 anos, partindo, 

sobretudo, da seleção dos textos webjornalísticos que noticiaram as rebeliões de 2002 e 2004, 

tomando assim como mote para o estudo comparativo um webjornal nacional e outro local, 

respectivamente a Folha de São Paulo e o Rondônia Ao Vivo. 

O objetivo então é percebermos como as representações sobre as rebeliões de 2002 e 

2004 no “Urso Branco” através dos webjornais Folha de São Paulo e Rondônia Ao Vivo 

podem ter influenciado na construção do imaginário social acerca do cárcere em Rondônia e 

assim, contribuído para as práticas de violação dos direitos humanos dos detentos recolhidos 

naquele presídio. 

A partir de meados da década de 1990 do século XX, com a expansão da Internet 

através da WWW (Word Wide Web) e das redes telemáticas, o caráter noticioso assume uma 

dimensão bastante ampliada no que concerne a sua função considerada primordial, qual seja o 

de: informar o público. 

Para além do “sonho romântico” da objetividade da notícia e da neutralidade 

pretendida por parte do profissional jornalista, surgem então, nessa época, as primeiras 

experiências de produção e veiculação de notícias formuladas nos meios da imprensa 

tradicional que migraram para o suporte web, acrescentando assim elementos fundamentais, 
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como uma maior interatividade junto ao público e a expansão da memória de informações que 

puderam ser armazenadas no espaço da rede. 

Neste sentido, visando compreender como as notícias veiculadas nos webjornais 

Folha de São Paulo e Rondônia ao Vivo sobre as “rebeliões de 2002 e 2004” no presídio Urso 

Branco contribuíram para a construção social de representações sobre violência e crime em 

Rondônia, e quais as possíveis influências nas práticas de violações de direitos humanos dos 

presos, fez-se necessário mapearmos alguns pontos que pudessem estruturar melhor a 

discussão sobre as duas rebeliões, já que como no período delimitado, ocorreram outros 

eventos dentro do mesmo presídio com características similares, não menos bárbaros e/ou 

violentos, por uma questão de critério de escolha levou-se em consideração a relevante 

repercussão política, social e até mesmo jurídica das rebeliões epigrafadas. 

Por isso, a primeira parte da presente discussão consiste numa revisão histórica 

acerca dos sistemas punitivos na sociedade ocidental, tecendo considerações oriundas do 

campo da Criminologia sobre as noções de “crime”, “delito” e “pena”, relacionando-as com 

as origens dos sistemas penais modernos no período da transição do mundo medieval para o 

moderno, época em que a pena de prisão (na acepção de privação de liberdade) inicia 

paulatinamente a tendência de deixar de ser utilizada apenas como antessala dos suplícios 

públicos (decapitações, enforcamentos, etc.) para se transformar no modelo de referência do 

encarceramento utilizado pelos Estados Modernos europeus para o controle social dos grupos 

considerados “perigosos” (o qual podem ser incluídos pobres, desempregados, etc.). 

Em seguida, dar-se-á destaque para um levantamento acerca da história das prisões 

no mundo moderno e contemporâneo, dando preferência para os modelos prisionais 

“importados” da Europa e EUA (como por exemplo, os modelos auburniano e filadelfiano) a 

qual foram, não da mesma forma e nem com a mesma intensidade, implantados e adaptados 

para as situações peculiares dos países na América Latina e o Brasil também não escapou a 

influência das proposições de reforma de seu sistema prisional.  

Na terceira parte, para o estudo do cárcere em Rondônia, a intenção é desvelarmos a 

história da Casa de Detenção José Mário Alves (Presídio Urso Branco) no período que vai de 

sua criação na segunda metade da década de 1990 até o ano de 2015, enquanto caso possível 

de como a situação daquele presídio pode ser bastante representativo dos graves problemas 

que assolam outros locais similares espalhados pelo restante do país. 

E no último tópico da discussão, serão analisadas em específico as rebeliões de 2002 

e 2004 no Urso Branco a partir da maneira como as notícias foram apresentadas através da 

cobertura feita pelos webjornais Folha de São Paulo e Rondônia ao Vivo sobre os casos em 
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tela e como a noção de “espetacularização” do crime e da violência percebidos durantes a 

cobertura webjornalística acerca das rebeliões citadas, podem ter influenciado para as práticas 

de violações de direitos humanos dos presos naquele presídio rondoniense.  

Enfim, a intenção com este trabalho é contribuir para percebermos que a webnotícia 

devido ao seu caráter online com suas especificidades técnicas inerentes e características 

peculiares de públicos que acessam estes sítios eletrônicos, não deve ela passar despercebida 

pelo crivo da crítica histórica e sociológica, na medida em que, e no caso das rebeliões de 

2002 e 2004 no Urso Branco isso ficou bastante patente, a cobertura feita pelos webjornais 

Folha de São Paulo e Rondônia ao Vivo contribuíram para a construção social da ideia do 

cárcere em Rondônia, enquanto representação daquele como espaço propício para o 

cometimento de crimes e violências nas suas mais variadas manifestações e, assim, 

influenciaram também nas práticas de violações de direitos humanos dos detentos recolhidos 

naquele local. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 
 

Investigar as representações das “rebeliões de 2002 e 2004” no presídio Urso Branco 

no Estado de Rondônia através das notícias veiculadas nos webjornais Folha de São Paulo e 

Rondônia Ao Vivo torna-se de extrema relevância, na medida em que proporciona uma melhor 

compreensão do papel exercido pelos novos meios de comunicação (redes sociais, por 

exemplo) e da Internet enquanto aspectos que exercem influenciam na construção social de 

ideias sobre cárcere, violência e crime, etc. 

A relevância do tema consubstancia-se na identificação de fatores que influenciam a 

criação de estereótipos que acabam por serem naturalizados de tal maneira, que além de 

dificultarem uma observação mais crítica dos problemas acerca da questão prisional, podem 

favorecer a reafirmação de práticas autoritárias que violem os direitos humanos dos 

indivíduos aprisionados.  

 

2.2 METODOLOGIA 
 

O método de pesquisa utilizado na articulação deste trabalho consiste essencialmente 

em pesquisa de revisão bibliográfica, onde selecionam-se livros, artigos de revistas científicas 
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e periódicos impressos e disponíveis na Internet. Busca-se oferecer fundamentação teórica 

para que se compreendam quais as possíveis relações poderiam existir em torno das palavras-

chaves webjornalismo, prisões, crime, violência e direitos humanos no Brasil. 

Após a seleção dos materiais bibliográficos considerados mais representativos para 

uma eficaz construção do objeto desta, foi executada pesquisa no banco de dados dos 

webjornais Folha de São Paulo e Rondônia Ao Vivo levando em consideração a prevalência e 

repetição de notícias tivessem relação com as palavras “rebelião Urso Branco”, “caso Urso 

Branco” e “Urso Branco Rondônia”, cuja delimitação temporal compreende o período de 

2002 a 2012 (10 anos). 

Em seguida, se fez a coleta de dados através de cópia de cada um dos links das barras 

de endereços de origem das notícias selecionadas que versavam, por exemplo, sobre 

“rebeliões Urso Branco em Rondônia”, sendo então colados em documento Word, 

organizados por ordem cronológica e após leitura atenta dos conteúdos das matérias extraídas 

de ambos os webjornais, foi possível assim identificarmos como aqueles eventos (as rebeliões 

no UB de 2002 e de 2004) foram representados sob a ótica de um webjornal nacional (Folha 

de São Paulo) e outro no nível local (Rondônia Ao Vivo) de maneiras distintas. 

Por fim, seria necessário para um tratamento mais detalhado das “rebeliões de 2002 e 

2004” no presídio Urso Branco, uma fase empírica que poderia ser viabilizada por meio de 

pesquisa de campo a partir da utilização de entrevistas com detentos que sobreviveram 

àqueles eventos bárbaros e violentos. 

Devido às limitações temporais e de espaço deste trabalho, concentraremos o foco na 

discussão teórica do tema em estudo que poderá ser aprofundado posteriormente em outros 

níveis de pós-graduação.  

 

CAPÍTULO I 
 

2 OS SISTEMAS PUNITIVOS E A SOCIEDADE OCIDENTAL: UMA 

REVISÃO HISTÓRICA 
 

2.1 O “crime”, o “delito” e a “pena” na História do Ocidente 
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  O “crime”, o “delito” e a “pena” são noções compreendidas contemporaneamente 

dentro da dogmática jurídico-formal como um conjunto de relações teóricas e práticas 

assentadas no pensamento de que para se testar a validade operatória destes a partir da 

essência “natural” específica à cada um deles e restrita ao campo jurídico. Esse entendimento 

se revela bastante problemático quando corroborado com determinadas realidades políticas, 

econômicas, sociais e culturais, e em especial na América Latina e no Brasil principalmente. 

Esse discurso jurídico-formal de “naturalização” das noções de “crime”, “delito” e 

“pena” adotado por indivíduos e/ou instituições políticas, etc., e principalmente, pelas 

agências do sistema penal ou das que se valem da executividade das penas para realizar ou 

reforçar seu controle (ZAFFARONI, 1998, p. 35), mostra-se insuficiente, na medida em que 

reforça o entendimento acrítico de que a eficácia ou não dos sistemas penais atuais (o qual 

podemos incluir aqui as instituições policiais, o sistema judiciário, as defensorias públicas e o 

sistema penitenciário), dependeria, quase que, exclusivamente da aplicação legal1 de “penas” 

mais, sobretudo mais rigorosas, com o objetivo insigne de coibir a incidência das práticas 

criminosas.  

Esse entendimento tem recebido atualmente calorosas críticas surgidas tanto no seio 

do campo acadêmico quanto oriundos de outras instituições políticas, etc., pois ao se analisar, 

por exemplo, o caso específico do aumento nos índices da criminalidade violenta no Brasil, é 

possível constatar que esse processo de “naturalização” daquelas noções em nada contribui 

para uma compreensão mais apurada da complexidade do problema da criminalidade, nem 

tampouco para a proposição de possíveis saídas para essas “encruzilhadas da modernidade”. 

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa não é simplesmente definir as concepções 

correntes no meio acadêmico do que “é o crime, o delito e a pena” a partir dos estudos 

oriundos do campo da Criminologia, seja ela nas suas vertentes clássica, positiva, crítica,, 

garantista ou minimalista, etc., mas principalmente relacioná-las histórica e sociologicamente 

ao conjunto de representações simbólicas e sociais enquanto portadores de significados que 

são intrínsecos à elas, assim como tomá-las como parte integrante do imaginário social 

situado em um determinado tempo histórico, e que a partir de uma análise crítica detida 

podem estar relacionadas à certas práticas, perceptíveis ou não, entre outros, através das ações 

executadas dentro dos sistemas penais e por suas respectivas agências executivas. 

                                                 
1 O jurista argentino Raul Zaffaroni critica essa percepção ao afirmar que na verdade as práticas operativas reais 

dos sistemas penais seriam realmente “legais”, entendidas aqui no sentido de “legalidade”, se as agências que 

exercem seus poderes estivessem condizentes com a programação legislativa e por consequência originadas do 

discurso jurídico-legal. (ZAFFARONI, 1998). 
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Para compreendermos as noções de “crime”, “delito” e “pena” enquanto um conjunto 

de representações simbólicas relacionadas ao imaginário social em determinados períodos da 

História Ocidental, parte-se da necessidade de que a partir do aprofundamento da presente 

discussão possamos convergir para o entendimento dos indícios estruturantes que 

amalgamaram historicamente a construção social e política dos sistemas penais ocidentais, 

assim como estabelecer as correlações possíveis dentre aqueles e o tópico da pena de prisão, 

ou melhor, da história das prisões como objeto de análise, algo que será discutido mais 

detidamente no segundo capítulo desse trabalho. 

A definição clássica para o campo da Criminologia2 pode ser remetida ao final do 

século XIX, pois, a partir do avanço do positivismo filosófico de Augusto Comte sobre o 

campo do Direito Penal, ocorreu uma cisão epistemológica que contribuiu para que a 

concepção do fenômeno criminal pudesse ser analisada, enquanto objeto específico de uma 

“nova” ciência particular, a partir métodos e resultados plenamente verificáveis, e isto, 

contribuiu para as formulações do criminólogo italiano Cesare Lombroso em seu livro O 

homem delinquente (1876). 

A cisão epistemológica entre a ciência criminal e o Direito Penal Formal, operada de 

forma não conflitiva (direito penal e criminologia/crime e criminoso) contribuiu para que o 

paradigma da ciência penal se consolidas, pois na medida em que 

 

A autonomia metodológica – apesar da auxiliaridade funcional, que capacita a 

dogmática penal e legitima a criminologia – fixa os limites de investigação (método 

e objeto) e direciona as funções da ciência criminológica. Se as normas (penais) 

positivas são o objeto da dogmática (penal) e sua tarefa é, a partir desta material de 

origem estatal, a construção científica de sistema conceitual capaz de harmonizar e 

racionalizar a totalidade da experiência jurídica, a criminologia restará centralizada 

na experiência empírica do delito (CARVALHO, 2009, p. 296). 

 

 

 Essa discussão em torno do estatuto de cientificidade da criminologia com objetos e 

métodos que lhe seriam próprios de seu campo, marcou profundamente a sua articulação com 

outras ciências, como a Antropologia, a Psicologia, etc., o que, segundo a ótica de Thomas 

Khun em A estrutura das revoluções científicas (1991) está presente na concepção de que 

 

(...) a produção e a reprodução da ciência estão sempre restritas aos consensos ou ao 

conjunto de compromissos teóricos existentes na comunidade científica. Há ciência, 

nesta perspectiva, quando o pesquisador (sujeito comprometido com determinado 

                                                 
2 A Criminologia diferentemente do Direito Penal Formal pode ser definida como a ciência que se propõe a 

estudar o fenômeno criminal a partir de uma visão integral, o que inclui os fatores sócio-bio-psicológicos 

afeitos ao crime em si, ao criminoso e a vítima, além é claro das circunstâncias que estejam circunscritas ao 

objeto “crime”. 
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paradigma) utiliza os instrumentos de pesquisa oferecidos pelo modelo vigente, 

compartilhando seu objeto, seus métodos e suas finalidades: paradigma seria o 

modus investigativo estabelecido pela comunidade de pesquisa – [um paradigma é 

aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham. E, inversamente, 

uma comunidade científica consiste em homens que compartilham de um paradigma 

(...). Um paradigma governa, em primeiro lugar, não um objeto de estudo, mas um 

grupo de praticantes da ciência] (KHUN, 1991 apud CARVALHO, 2009, p. 297). 

 

 

É de se ressaltar que nem sempre essa “crise” de paradigmas significa que uma ciência 

estará em condições de superação em relação às outras situadas dentro do campo científico, 

mas que isso pode também ocasionar redimensionamentos do modelo que prenunciava sua 

inadequação (CARVALHO, 2009, p.298). Acrescenta-se a isso, que para compreendermos os 

horizontes da ciência criminal e sua luta por autonomia dentro do campo científico, é possível 

tomar de empréstimo a análise sobre as relações entre saber e poder, segundo o pensamento 

do filósofo francês Michel Foucault no livro Vigiar e Punir: História da Violência nas 

Prisões (1997), a qual diz que: “(...) poder e saber estão diretamente implicados; que não há 

relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 

suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT, 1997 apud 

CARVALHO, 2009, p. 299)”.  

Seguindo esse campo de visão, depreende-se que a conceituação já clássica para o 

campo da Criminologia está, em certa medida, ultrapassada, seja por seu esgotamento teórico 

“natural” em decorrência do aprofundamento dos estudos críticos surgidos ao longo da 

história do campo criminológico, ou mesmo, pelo crescimento e posterior fortalecimento da 

crítica social contemporânea, o que de certa maneira, contribuiu para a expansão dos objetos 

de preferência deste campo científico, assim como, nos indica o jurista argentino Eugenio 

Zaffaroni, ao afirmar com relação aos sistemas penais contemporâneos que 

 

(...) a realidade operativa de nossos sistemas penais jamais poderá adequar-se a 

planificação do discurso jurídico-penal, que todos os sistemas penais apresentam 

características estruturais propícias de seu exercício de poder que cancelam o 

discurso jurídico-penal e que, por serem recursos de sua essência, não podem ser 

suprimidos sem suprimir os mesmos sistemas penais. A seletividade, a reprodução 

da violência, o condicionamento de maiores condutas lesivas, a corrupção 

institucional, a concentração de poder, a verticalização social e a destruição das 

relações horizontais ou comunitárias, não são características conjunturais, senão 

estruturas do exercício de poder de todos os sistemas penais. (ZAFFARONI, 1998, 

p. 19). 

 

Neste panorama ao tomarmos a Criminologia enquanto parte integrante de um dos 

campos do conhecimento humano com autonomia em relação ao Direito Penal Formal, sendo 

eles caracterizados como “(...) espaços socais, mais ou menos restritos, onde as ações 
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individuais e coletivas se dão dentro de uma normatização, criada e transformada 

constantemente por essas próprias ações.” (MORAES, 2006, p. 183), logo sujeitos aos 

conflitos pela definição do “que é”, do que “deve ser” ou “pode ser” dito acerca do que é “o 

crime”, “o delito” e a “pena”, se constituem também eles na tentativa de institucionalização 

simbólica e social enquanto discursos mobilizados pelos agentes e pelas agências penais, 

assim como outras instituições, etc. relacionados inclusive a determinados interesses, nem 

sempre visíveis ou perceptíveis pela sociedade. 

Essas pioneiras acepções se mostram bastante problemáticas desde a sua essência, pois 

pecam, sobretudo, pela aparente unidade conceitual, além de suplantar outras possibilidades 

explicativas que poderiam ser originadas a partir das referidas concepções, como por 

exemplo, a questão do controle social. Porém não é exagero recordarmos que Lombroso e seu 

Homem Delinqüente, juntamente com a teoria da Sociologia Criminal de Ferri se “(...) 

constituíram as bases do chamado paradigma etiológico da Criminologia, que se propõe a 

explicar as causas do crime como um fenômeno natural, uma realidade ontológica” 

(NASCIMENTO, 2015, p. 189). 

Essa primeira corrente do paradigma criminológico positivista é sintetizada, segundo a 

definição do professor de Direito Penal, Salo de Carvalho, pelo entendimento de que 

 

(...) o logos de investigação foi focalizado no homo criminalis e na etiologia do 

delito, em reação ao fenômeno puramente abstrato e normativo (homo poenalis), 

objeto estudado pelo direito penal liberal-racionalista. O crime e o criminoso foram 

os dois primeiros fenômenos de pesquisa das ciências criminais; no entanto 

estabeleciam evidentes distinções para abordagem metodológica em decorrência de 

sua natureza. Se o delito, na qualidade de ente jurídico e abstrato, requeria método 

dedutivo, lógico e formal, o homo criminalis, como ente natural, necessitava de 

pesquisa indutiva, empírica e experimental (CARVALHO, 2009, p. 295). 

 

 

Ainda assentado nas transformações do final do século XIX, surge o pensador francês 

Émile Durkheim e seu livro As regras do método sociológico (1895) que em oposição aos 

criminológos Lombroso e Raffaele Garofalo que entendiam o crime como uma patologia, 

Durkheim afirma ao contrário que o crime pode ser qualificado como um fato social3, logo 

tomado como “normal” dentro de certa generalidade, ao acrescentar que 

 

(...)O crime não se produz só na maior parte das sociedades desta ou daquela 

espécie, mas em todas as sociedades, qualquer que seja o tipo destas. Não há 

                                                 
3 Durkheim afirma em As regras do método sociológico que ‘fato social’: “(...) é toda a maneira de fazer, fixada 

ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior: ou então, que é geral no âmbito de uma 

dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações 

individuais (DURKHEIM, 2007, p. 40 apud FABRETTI, s.d., p. 3)”. 
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nenhuma em que não haja criminalidade. Muda de forma, os atos assim classificados 

não são os mesmos em todo o lado; mas em todo o lado e em todos os tempos 

existiram homens que se conduziram de tal modo que a repressão penal se abateu 

sobre eles (DURKHEIM, 2007, p. 82 apud FABRETTI, s.d., p.16). 

 

 

No outro sentido, a partir de uma análise mais crítica acerca das noções de “crime”, 

“delito” e “pena”, esta última enquanto sanção punitiva em vista do cometimento de uma 

transgressão social e/ou cultural cometida pelo individuo, temos o filósofo alemão Karl Marx 

(1818-1883), a qual relaciona o fenômeno do crime às contradições do próprio sistema 

capitalista, ao afirmar que 

 

Um criminoso produz crimes. Se considerarmos um pouco mais de perto a relação 

que existe entre este ramo da produção e o conjunto da sociedade, revelaremos 

muitos preconceitos. O criminoso não produz apenas crimes, mas ainda o Direito 

Penal, o professor que dá cursos sobre Direito Penal e até o inevitável manual onde 

esse professor condensa o seu ensinamento sobre a verdade. (...) O criminoso produz 

ainda a organização da polícia e da Justiça penal, os agentes, juízes, carrascos, 

jurados, diversas profissões que constituem outras categorias da divisão social do 

trabalho, desenvolvendo as faculdades de espírito, criando novas necessidades e 

novas maneiras de satisfazê-las. Somente a tortura possibilitou as mais engenhosas 

invenções mecânicas e ocupa uma multidão de honestos trabalhadores na produção 

desses instrumentos. O criminoso produz uma impressão, que pode ser moral ou 

trágica; desta forma ele auxilia o movimento dos sentimentos morais e estéticos do 

público. (...). O criminoso dá, pois, novo impulso às forças produtivas (...) (MARX 

apud LEFEBVRE. 1968, pp. 79 e 80). 

 

 

 Essas concepções mais críticas, assentadas, sobretudo, no materialismo histórico-

dialético de Marx e na corrente “(...) tese de que cada sistema de produção descobre o sistema 

de punição que corresponde às suas relações produtivas não é original, (...)” (CHIAVERINI, 

2009), influenciaram o florescimento de um conjunto de obras e pensadores representativos 

dessa corrente filosófico-jurídica, a qual podemos citar os já clássicos livros Punição e 

estrutura social de Georg Rusche e Otto Kirchheimer e Cárcere e fábrica de Dário Melossi e 

Massimo Pavarini. 

  A partir das décadas de 1940 à 1960 do século passado, o campo criminológico 

começou a ser abalado pelos impactos dos resultados de pesquisas acadêmicas publicadas em 

periódicos de sociologia norte-americanos, o então chamado criminological turn, intitulados 

The White Collar Crime (1940) e Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance (1953) 

escritos respectivamente por Edwin Sutherland e Howard Becker (CARVALHO, 2009, p. 

300), os quais influenciaram sobretudo a expansão dos objetos e dos métodos de pesquisa da 

fenômeno criminal para além dos determinismos clássicos da ciência criminal, pois 
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(...) a inclusão dos processos de criminalização e de reação social ao desvio punível 

permite à criminologia transposição qualitativa do objeto de investigação. Se a 

centralidade atemporalizada no homem criminoso revela perspectiva 

microcriminológica, as novas áreas de pesquisa ampliam o estudo e, ao romperem as 

fronteiras que limitavam o saber na patologia individual, inserem no horizonte 

científico a dinâmica dos grupos e da sociedade e, posteriormente, com advento da 

criminologia crítica, o papel das instituições na formação do poder punitivo 

[macrocriminologia] (CARVALHO, 2009, p. 3003). 

 

 

Em síntese a intenção nestas primeiras considerações foi que compreendêssemos de 

forma sintética em quais circunstâncias históricas as noções de “crime”, “delito” e “pena” 

teriam surgido, a qual apontou para a Europa do final do século XIX, com o avanço da 

Revolução Industrial, da ciência moderna e do positivismo de Augusto Comte, a partir dos 

estudos de Lombroso, Garofalo e Enrico Ferri, hoje clássicos do campo criminológico, foi que 

aquelas categorias sociais começaram a ser analisadas de maneira dita “científica”.  

Porém é de se ressaltar que o aprofundamento das leituras ao longo percurso histórico 

e intelectual influenciou, sobretudo, o aparecimento de teorias sociológicas para o crime mais 

refinadas, como é o caso de Durkheim nas Regras do Método Sociológico, ou àquelas que 

seguiram um viés de crítica ao sistema capitalista vigente, segundo o pensamento de Karl 

Marx, e posteriormente, a partir da década de 1940 e 1950 em diante, “(...) sobretudo após a 

viragem criminológica [criminological turn] operada pelo paradigma do etiquetamento 

[labeling approach] (CARVALHO, 2009, p. 295)” e o impacto dos trabalhos de Sutherland e 

Becker, ocorreu uma expansão significativa das teorias, dos métodos e dos objetos 

preferenciais da ciência criminal. 

Por isso, as noções de “crime” e o “delito” são entendidas, pela “Escola Clássica” de 

Criminologia, segundo Cesare Lombroso no final do século XIX, como um fato real e 

“natural”, e que como podem encontradas em todas as fases históricas humanas e não de 

maneira apenas fictícia, logo estudadas desde as suas raízes seria possível entendê-las e assim 

inclusive prevenir a sua incidência.  

 O estudo destas noções se mostra relevante para esta pesquisa, pois, se entendidas fora 

de seus contextos históricos originários e das especificidades e problemas enfrentados pela 

sociedade europeia a partir da segunda metade do século XIX, e, sobretudo, na questão das 

transformações em relação à execução das penas, corre-se o perigo do incorremos no erro do 

anacronismo, o que consiste dizer que “(...) os conceitos criados para explicar certas 

realidades históricas têm seu significado voltado para essas realidades, não sendo possível 

empregá-los indistintamente para toda e qualquer situação semelhante (BEZERRA, 2003, p. 

46).” 
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Enfim, por essas razões, as noções de “crime” e o “delito” eram entendidas, pela 

“Escola Clássica” de Criminologia, segundo Cesare Lombroso no final do século XIX, como 

um fato real e “natural”, e que como tais poderiam ser encontradas em todas as fases 

históricas humanas e não de maneira apenas fictícia, logo, estudadas desde as suas raízes seria 

assim possível entendê-las e inclusive prevenir a sua incidência.  

 

2.2 As origens dos sistemas punitivos modernos: A “pena” do mundo 

medieval ao moderno entre os sec. XIV-XVIII 
 

 O mundo medieval europeu e, por conseguinte, a noção de “pena” e sua aplicação na 

sociedade, devem ser compreendidos dentro de sua historicidade, pois na medida em que as 

relações econômicas, políticas e culturais foram se convergindo, esse processo contribuiu para 

a formatação dos sistemas punitivos, assim como também para o aparecimento dos discursos 

jurídico-penais e seus respectivos agentes, a qual atuaram tanto na defesa de determinadas 

“penas” quanto das próprias críticas dirigidas com relação à eficácia das mesmas. 

 Para isso é preciso que repensemos a “pena” na época do medievo a partir da divisão 

do período em Alta (séc. V ao XII) e Baixa Idade Média (séc. XIII-XV), com a ressalva de 

que o objetivo desta divisão é apenas situá-la historicamente, pois se a execução das penas na 

Alta Idade Média esteve, quase sempre, restrita as penas pecuniárias e as chamadas 

penitências, no período que correspondeu a decadência da Idade Média, ocorreram 

transformações significativas para um severo sistema de penas corporais e de morte (RUSCH 

& KIRCHHEIMER, 1984). 

 A Alta Idade Média é caracterizado como um período marcado pela ausência de um 

poder político centralizado forte, atomizado em reinos bárbaros formados a partir da 

desagregação do Império Romano do Ocidente (476) e sobretudo influenciado pelo 

fortalecimento do poder temporal da Igreja Católica sobre as relações sociais, assim como no 

imaginário das populações, pois tis reinos bárbaros, “(...) embora conformassem comunidades 

políticas com relativo grau de autonomia, não tinham, contudo, seus territórios definidos, não 

possuíam soberania externa, uma vez que estavam, (...) nominalmente subordinados ao 

imperador bizantino (PEREIRA, 2009, p. 47)”. 

 Neste contexto, é possível sustentar que o direito penal formal exercia um papel 

secundário dentro do sistema punitivo à que aquelas sociedades estavam subordinadas, vez 

que estava revestido em seu caráter valorativo (moral) por seu intenso privatismo, ou seja, 

estava baseado na “(...) tradição, um bem balanceado sistema dependências sociais e 
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reconhecimento religioso da ordem das coisas estabelecidas, constituíam uma proteção efetiva 

e eficiente (RUSCH & KIRCHHEIMER, 1984, p. 8)”. 

 Esse “privatismo” das penas, majoritariamente pecuniárias, e que esteve assente na 

“(...) manutenção da ordem pública entre iguais em status e riqueza (RUSCH & 

KIRCHHEIMER, 1984)”, se destaca enquanto característica do sistema punitivo vigente na 

Alta Idade Média começou a se modificar lentamente para penas mais severas, inclusive com 

a aplicação da pena de morte, no decorrer da transição da Alta para a Baixa Idade Média, 

devido a três fatores apontados pelos autores do clássico livro Pena e Estrutura Social, como 

sendo 

(...) primeiro, o incremento das funções disciplinares dos senhores feudais em 

relação com aqueles que se encontravam em estado de sujeição econômica. (...)  

segundo fator foi a luta das autoridades centrais para incrementar sua influência 

estendendo seus direitos jurisdicionais, sendo intranscendente para explicar a 

decadência do direito privado (...) terceiro e mais significativo fator a constituição 

dos interesses do tipo fiscal, característica por outra parte, comum a todas as 

autoridades mencionadas (RUSCH & KIRCHHEIMER, 1984, p. 9). 

  

 A inferência da abordagem dialético-materialista de Marx entre pena e estrutura 

econômica, apesar de sua importância estratégica na compreensão das transformações dos 

sistemas punitivos ao longo da história do ocidente europeu, inclusive com indicações de 

como as classes burguesas atuaram no sentido de estabelecer os parâmetros do direito penal 

público no controle social, fatos ocorridos no desenvolvimento econômico, social e político 

de finais da Idade Média e início da Era Moderna com o surgimento do capitalismo.  

Todavia, o que parece escapar à presente abordagem são as influências das questões 

culturais e simbólicas na construção do imaginário social4 acerca do que era “punição” e 

como ela se articulava enquanto representação e assim intencionar entender como essas 

práticas punitivas eram percebidas pela sociedade na época, já que para Túlio Sousa em sua 

dissertação de mestrado em sociologia pela UNB (Universidade de Brasília) ao analisar a 

noção de habitus5 na sociologia de Pierre Bourdieu, diz que 

                                                 
4 Segundo Bronislaw Baczko, os imaginários sociais “(...) constituem outros tantos pontos de referência no vasto 

sistema simbólico que qualquer coletividade produz e através da qual, como disse Mauss, ela se percepciona, 

divide e elabora os seus próprios objetivos. É assim que, através dos seus imaginários sociais, uma 

colectividade designa a sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição dos 

papéis e das posições sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói uma espécie de código de [bom 

comportamento], designadamente através da instalação de modelos formadores tais como o do [chefe], o 

[bom súbdito], o [guerreiro], etc. (BACZKO, p. 309 apud LEACH, 1985)”. 
5 Apesar de não se constituir no objeto teórico preferencial desta presente pesquisa, faz-se necessário definir, 

mesmo que sinteticamente, a noção de habitus, de acordo com o pensamento do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, o qual segundo ele “É esse princípio gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas 

e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em conjunto unívoco de escolhas de 

pessoas, de bens, de práticas (BOURDIEU, 1996, p. 21-22)”. 
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(...) a cultura e o sistema simbólico são arbitrários, uma vez que não se assentam 

numa realidade dada como natural. O sistema simbólico de uma determinada cultura 

é uma construção social e sua manutenção é fundamental para a perpetuação de uma 

determinada sociedade, através da interiorização da cultura por todos os seus 

membros. A violência simbólica expressa-se na imposição [legítima] e dissimulada, 

com a interiorização da cultura dominante, reproduzindo as relações do mundo do 

trabalho. O dominado não se opõe ao seu opressor, já que não se percebe como 

vítima deste processo: ao contrário, o oprimido tende a considerar a situação natural 

e inevitável, endossando sua própria dominação (SOUSA, 2007, p. 20). 

 

 

 A partir do século XI, o modelo político e econômico medieval entrou em uma grave 

crise de sustentação, motivado de um lado pelas intensas disputas entre o papado e os reinos 

cristãos, de outro, por reis e príncipes, “(...) que lutavam em duas frentes para impor seu 

poder, contra os vassalos no interior de seus territórios e, externamente, contra essa diarquia, 

quer fosse liderada pelo papa ou pelo imperador (PEREIRA, 2009, p.48), acrescenta-se a isso, 

as guerras de sucessão, a “Grande Fome” no século XIII e as revoltas camponesas, 

influenciaram no processo de intensificação da centralização política, o que ficará mais 

visível, a partir do século XIV em diante, com a formação dos primeiros Estados Nacionais 

europeus. 

 Para se compreender neste contexto de transição da descentralização para a 

centralização política do medievo europeu, a crise do poder punitivo antes privativo às 

relações interpessoais e restrito ao seu caráter, quase que exclusivo, de dominação social 

(RUSCH & KIRCHHEIMER, 1984), a partir dos séculos XIV e XV, a pena começou a ser 

inserida dentro de um conjunto de práticas punitivas a qual visavam, sobretudo, estabelecer as 

inter-relações com o poder político dos Estados Nacionais, e mais especificamente através da 

figura dos reis absolutistas, enquanto expressão do poder simbólico6 a ser reconhecido por 

parte da sociedade. 

 Essa distinção entre o poder de punir privado (penas pecuniárias, por exemplo) típico 

da Idade Média para um sistema de castigos e suplícios públicos (cabeças golpeadas com 

madeiras, estrangulamento, cravos nas mãos, etc.) que se dirigiam contra o corpo dos 

indivíduos, nos leva a perceber, os indícios, “das possíveis (...) influências dos 

comportamentos nas representações coletivas” (BACZKO, 1999, p. 21 apud PEGORARO, 

                                                 
6 Ao explicitar a noção de poder simbólico segundo definição gestada a partir da obra de Pierre Bourdieu, Túlio 

Sousa em sua dissertação de mestrado afirma que ele é “(...) uma forma transformada, irreconhecível, 

transfigurada e legitimada das outras formas de poder. As leis de transformação que regem a transmutação de 

diferentes espécies de capital e capital simbólico e, em particular, o trabalho de dissimulação e transfiguração 

que assegura uma verdadeira transformação das relações de força, convertem, juntos, essas mesmas forças 

em poder simbólico capaz de produzir efeitos reais, sem gasto aparente de energia (SOUSA, 2007, p. 23)”. 
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2006, p. 22) sobre as penas e os castigos que começaram a ser executados principalmente a 

partir da Era Moderna Européia. 

 Segundo o escocês e professor da Universidade de Nova Iorque, David Garland, ao 

falar sobre a importância estratégica das penas cruéis executadas em público a partir desse 

período na consubstancianciação de todo um imaginário social em torno do que era o castigo 

e a pena, e quais os possíveis reflexos nas políticas de controle da sociedade, diz que 

 

Os rituais não são expressões emocionais; elas suscitam e organizam seu conteúdo; 

proporcionam uma espécie de teatro didático por meio do qual se encena ao 

espectador que senti-lo, como reagir e quais sentimentos exibir nessa situação. Os 

rituais – incluindo os rituais de justiça penal – são cerimônias que mediante a 

manipulação da emoção, despertam compromissos de valor específicos nos 

participantes e no público e atua como uma educação sentimental gerando e 

regenerando uma mentalidade definida (GARLAND, 1999, p. 89 apud 

PEGORARO, 2006, p. 22). 

 

 

   Neste contexto de crise paradigmática, a punição no mundo moderno assume um papel 

estratégico como instrumento legitimador de poder exercido pelos reis a partir da 

centralização política, o qual paulatinamente atuará também se integrando às representações 

coletivas da sociedade européia na época, reconfigurando assim seus traços ritualísticos e 

simbólicos à medida que vão se incorporando ao imaginário social, influenciaram, sobretudo, 

na estruturação de um conjunto de práticas que “(...) visavam fazer reconhecer uma identidade 

social (CHARTIER, 1991), neste caso intimamente ligado ao poder real. 

 Essa dinâmica de validação moral da pena como possível modus operandi de controle 

social e o reconhecimento simbólico do poder dos monarcas europeus no início do 

capitalismo moderno no século XV estavam estruturados enquanto um conjunto de práticas 

punitivas baseadas, sobretudo, na violência, no terror e no medo à serem disseminados entre a 

população e assim utilizados como possíveis signos estruturantes de força e da severidade, 

nem sempre perceptível, do poder estatal.  

Neste prisma, para compreendermos as possíveis relações das práticas punitivas 

violentas e bárbaras, verdadeiros “espetáculos públicos de horror” com funções determinadas 

pelos Estados Nacionais a partir dessa época, atuaram principalmente no reconhecimento e 

legitimação dos poderes políticos frente à sociedade, destaca-se a articulação entre as noções 

de representação coletiva e práticas, segundo àquela definição utilizada pelo historiador 

francês Roger Chartier no artigo O mundo como representação (1991), ao dizer que ele 

 

(...) permite articular três modalidades de relação com o mundo social: de início, o 

trabalho de classificação e de recorte que produz configurações intelectuais 
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múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes 

grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer 

reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a 

significar simbolicamente um estatuto e uma posição; enfim, as formas 

institucionalizadas e objetivas em virtude das quais “representantes” (instâncias 

coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo visível e perpétuo a existência 

do grupo, da comunidade ou da classe (CHARTIER, 1991).     

     

 Esse processo de intensificação do poder dos Estados europeus perceptível através de 

um sistema punitivo baseado em castigos públicos violentos (exemplarmente demonstrado 

por Michel Foucault ao analisar o horripilante suplício de Robert-François Damiens 

condenado e supliciado em 17577) foi aperfeiçoado no decorrer da “era moderna” de modo a 

torná-lo, paulatinamente, um elemento estruturante e controlador das condutas individuais e 

sociais, o que pode ser explicado em parte, pela progressiva incorporação pelo imaginário 

social do conceito de “justiça” (PEGORARO, 2006). 

 Por isso, segundo o professor e advogado penalista Juan Pegoraro, essa incorporação 

pelo imaginário social do conceito de “justiça” como “lei” enquanto justificativa legal da 

punição pública se deu entre outros fatores através da “(...) progressiva confiscação ou 

expropriação do poder de castigar por um [terceiro] que tem mais poder, que monopoliza o 

poder: na verdade, um [guerreiro triunfante] que se institucionaliza transformado em Estado-

Governo e que monopoliza a coação, o ditado da lei e a tributação (PEGORARO, 2006, p. 

21). 

 A questão da adoção e execução de práticas punitivas cada vez mais severas e 

violentas partiu, em certa medida, da intensificação do processo de fortalecimento do poder 

monárquico (simbólico) no decorrer da história moderna, ao que se costuma denominar 

Antigo Regime, o que convergiu, sobretudo, segundo Foucault, para o “(...) princípio da 

comunicação do crime com a pena, (...) a exasperação do castigo em relação ao crime. 

(FOUCAULT, 1997, p. 55)”, e acrescenta ele que 

 

A atrocidade é essa parte do crime que o castigo torna em suplício para fazer brilhar 

em plena luz: figura inerente ao mecanismo que produz, no próprio coração da 

punição, a verdade visível do crime. O suplício faz parte do procedimento que 

estabelece a realidade do que é punido. Mas não é só: a atrocidade de um crime é 

também a violência do desafio lançado ao soberano: é o que vai provocar da parte 

dele uma réplica que tem por função ir mais longe que essa atrocidade, dominá-la, 

vencê-la por um excesso que a anula (FOUCAULT, 1997, p. 55). 

 

  

                                                 
7 Para um melhor detalhamento do caso, ver a primeira parte do livro Vigiar e Punir, capítulo I, intitulado “O 

corpo dos condenados (FOUCAULT, 2001)”. 
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 Todavia, a partir do final do século XVI, essa “quase” tradição punitiva baseada em 

castigos corporais8 aplicados aos indivíduos imputados como criminosos, começou a se 

deslocar sensivelmente dentro do imaginário social a partir das críticas dirigidas contra as 

penas supliciantes9, consideradas inúteis e que remetia inclusive aos estágios “inferiores” da 

civilização, o que levou, equivocadamente, à conclusão de que o avanço do humanismo 

renascentista teria influenciado na “humanização” da execução das penas, todavia, assevera-

se que, segundo Foucault esclarece, que 

 

Sob a suavidade ampliada dos castigos, podemos então verificar um deslocamento 

de seu ponto de aplicação; e através desse deslocamento, todo um campo de objetos 

recentes, todo um novo regime da verdade e uma quantidade de papéis até então 

inéditos no exercício da justiça criminal. Um saber, técnicas, discursos [científicos] 

se formam e se entrelaçam com  a prática do poder de punir (FOUCAULT, 1997, p. 

26). 

 

 

 Entre esse deslocamento da pena corporal (suplícios), processo iniciado a partir do 

final do século XVI, e o diagnóstico de prevalência da pena-prisão no século XIX em diante, 

operou-se uma série de transformações nos campos simbólicos, jurídicos, políticos, etc., que 

deram sustentação e legitimidade às novas técnicas punitivas, de maneira que fossem 

reconhecidas como instâncias “legais” e aceitáveis por todo um imaginário social. O que para 

Foucault em A verdade e as formas jurídicas (2009) identifica que, a partir do 

aprofundamento desse processo de deslocamento das práticas punitivas 

 

O controle dos indivíduos, essa espécie de controle penal punitivo dos indivíduos ao 

nível de suas virtualidades não pode ser efetuado pela própria justiça, mas por uma 

série de outros poderes laterais, à margem da justiça, como a polícia e toda uma rede 

de instituições de vigilância e de correção – a polícia para a vigilância. As 

instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas, pedagógicas para a 

correção (FOUCAULT, 2009, p. 86). 

 

 

 Segundo Foucault, a punição assume um caráter secundário dentro do processo penal 

(FOUCAULT, 1997, p. 14) moderno, ao ser deslocado do centro para a periferia do conjunto 

de práticas punitivas que expressavam anteriormente o poder do rei no Antigo Regime, 

sobretudo a partir do final do século XVIII, quando as penas de encarceramento assumem 

uma posição e um status político de prevalência sob as outras penas existentes até aquele 

                                                 
8 Segundo os trabalhos de (FOUCAULT, 1997, op. cit.) e (RUSCH e KIRCHHEIMER, 1984, op. cit.), os 

castigos corporais mais comuns, também conhecidos como “suplícios”, podem ser exemplificados pela força, o 

pelourinho, o patíbulo, o chicote, a roda, etc.  
9 Dentre as críticas dirigidas contra as penas supliciantes públicas, Foucault (1997) cita B. Rush e Van Meenen, 

respectivamente na primeira metade do século XX e na primeira do século XIX. Ver (FOUCAULT, 1997, p. 15) 
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momento histórico. Para o mesmo autor, isso se deu, entre outros fatores, através do domínio 

do “corpo” do apenado e sua relação com o corpo político, dizendo ele que 

 

(...) o corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações 

de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o 

supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este 

investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, 

à sua utilização econômica; é, numa proporção, como força de produção que o corpo 

é investido por relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 

constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de 

sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político cuidadosamente 

organizado, calculado e utilizado); o corpo só se torna força útil se é ao mesmo 

tempo corpo produtivo e corpo submisso (FOUCAULT, 1997, p. 29). 

 

 

 O que se depreende até aqui é que ao revisitarmos os fundamentos históricos e 

sociológicos (simbólicos) da pena na transição do mundo medieval para o moderno, percebeu-

se que, a pena de prisão tida hoje como “natural” e indispensável para retirar do convívio da 

sociedade àqueles que delinquem (criminosos?), nem sempre se constituiu, em todos os países 

e em todas as épocas, no objeto penal por excelência aplicado com objetivos pré-

determinados e com funções sociais que lhe eram peculiares, o que perpassou assim o lento 

deslocamento da pena supliciante (castigos corporais vários) para a pena de prisão no século. 

    Por fim, para a professora Tatiana Chiaverini em sua dissertação de mestrado sobre a 

origem da pena de prisão, enfatiza, com espírito de síntese, que: “O espaço da pena de prisão 

representa a reprovação social em relação ao comportamento praticado. O infrator é separado, 

expulso do convívio social porque sua atitude não corresponde às expectativas e necessidades 

da manutenção da vida em sociedade (CHIAVERINI, 2009, p. 9)”. 

 

2. 3 História das Prisões no mundo, na América Latina e no Brasil: A 

arquitetura dos sistemas prisionais modernos 

 

As dinâmicas que envolveram a transição apontada por Foucault (2001) da prisão 

medieval como antessala dos suplícios públicos para prisão-detenção exercendo nesta a pena 

a função estritamente “corretiva”, são bastante representativas para a construção de toda uma 

genealogia de questões que situam o aspecto penal no campo dos discursos e das práticas 

punitivas no mundo moderno. 

É consabido que a Antiguidade Oriental praticamente desconhecia a pena privativa de 

liberdade tal como é entendida atualmente, pois ele se constituía apenas como “(...) um meio 

de assegurar que preso ficasse à disposição da justiça para receber o castigo prescrito, o qual 
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poderia ser a morte, a deportação, a tortura, a venda como escravo ou a pena de galés, entre 

outras (MAIA et. al., 2009, p.12)”. 

No mundo greco-romano, segundo aponta o professor César Roberto Bitencourt, a 

prisão estava estruturada na ideia de custódia até que a “pena-real” fosse aplicada ao 

condenado, como por exemplo, a morte, os açoites, mutilações, etc. (BITENCOURT, 2011, p. 

506-507 apud NASCIMENTO, 2015, p.191). 

Na Idade Média (século V ao XV) a partir da crescente influência da Igreja Católica 

Romana sob as esferas políticas, econômicas, sociais e culturais, etc., foi introduzido o 

modelo dito “penitenciário” aplicado inicialmente aos clérigos que cometiam pecados, onde a 

prisão deveria contribuir para o expurgo da falta e o arrependimento. Assim, segundo aponta 

o professor César Bitencourt 

 

(...) no regime penitenciário canônico, a prisão eclesiástica se destinava aos clérigos 

rebeldes, e o objetivo ideal da penal era o arrependimento. Posteriormente, essa 

natureza terapêutica foi substituída por um caráter vingativo da pena. Esta sai, então, 

do foro interno, para se tornar pública, exemplar, com o intuito de intimidar e 

prevenir. Nessa época surge, também, a prisão de Estado, onde eram recolhidos os 

inimigos do poder real ou senhorial (BITTENCOURT, 2011, p. 7-9 apud 

NASCIMENTO, 2015, p. 191). 

 

 

 A partir do século XVII a prisão assume uma posição estratégica nessa mudança de 

paradigma a qual sai do âmbito da antessala para os suplícios públicos exercidos sobre os 

condenados, enquanto representação máxima do poder que era exercido pelos monarcas 

absolutistas e a punição passa a ser agora um direito da sociedade sobre os indivíduos 

desviantes, pois “(...) Para cada crime, uma determinada porção de tempo seria retida do 

delinquente, isto é, este tempo seria regulado e usado para se obter um perfeito controle do 

corpo e da mente do indivíduo pelo uso de determinadas técnicas (MAIA et. al., 2009, p. 12). 

Essa mudança de perspectiva operada a partir do campo do direito penal e que se 

refletiu, não com a mesma velocidade que geralmente se diz, nos sistemas penitenciários 

modernos, é destacado pelo filósofo Michel Foucault a partir do contrassenso de que apesar 

de parecer óbvio pensar que a prisão, enquanto sistema punitivo em sua essência é inútil, 

todavia não se vê o que se colocar em seu lugar, assenta-se na percepção de que ela “mina” a 

chamada “privação de liberdade”, pois, segundo ele  

 

Sua perda [ou seja, referindo-se aqui a liberdade, grifo nosso] tem portanto o mesmo 

preço para todos; melhor que a multa, ela é o castigo [igualitário]”, acrescentando 

que a isto tem-se que a prisão, ao destacar principalmente os primórdios das 

sociedades industriais no século XIX, está relacionada a uma “obviedade 

econômica” e uma “obviedade econômico-moral”, a qual referindo-se a primeira diz 
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que: “Há uma forma-salário da prisão que constitui, nas sociedades industriais, sua 

[obviedade] econômica. E permite que ela pareça como uma reparação. Retirando 

tempo do condenado, a prisão parece traduzir concretamente a ideia de que a 

infração lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira”. E a segunda “obviedade” o 

autor diz que [grifo nosso]: “(...) de uma penalidade que contabiliza os castigos em 

dias, em meses, em anos e estabelece equivalências quantitativas delitos-duração 

(FOUCAULT, 2001, p. 218)”. 

 

 

Em fins do século XVIII e início do século XIX, a partir da “dupla revolução” como 

bem ressaltou o historiador Eric Hobsbawn, a Revolução Francesa de 1789 de um lado, com 

seus ideias liberais de inspiração iluminista expressos no famoso grito político da burguesia 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade e do outro, com o aprofundamento das transformações 

econômicas e sociais operadas pela Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra e depois 

expandida para outros lugares do continente europeu, a pena de prisão se insere dentro do 

sistema capitalista sob a lógica da fábrica traçando, em parte, sua arquitetura institucional tal 

como a conhecemos hoje. Por isso, segundo aponta o professor Isac Tolentino Araújo Júnior 

ao revistar o tema da prisão no período da Revolução Industrial diz sob o viés teórico do 

marxismo histórico-dialético que 

 

Melossi e Pavarini afirma que a assimilação da disciplina capitalista própria ao seu 

processo de produção desempenhava um papel fundamental, devendo o preso ter um 

comportamento regrado e submisso à autoridade. O cárcere era um espaço de 

produção onde o trabalhador deveria aprender a disciplina da produção e o apego à 

disciplina estava em aspectos como a importância da ordem, limpeza, vestuário, 

comida, ambiente saudável, proibição de blasfemar, uso de jargão popular e obsceno 

e proibição de jogar e de usar apelidos (ARAÚJO JÚNIOR, 2010, p. 25).  
 

 

Na história dos sistemas penais a prisão assume em cada momento histórico, social e 

político uma função que lhe é peculiar, portanto, das críticas dirigidas contra sua inutilidade 

estrutural, passando pelas denúncias de entidades civis, intelectuais e políticos, etc., ao 

apontarem o fracasso do objetivo da prisão como instituição ressocializadora e “corretiva” 

sobre os corpos e mentes dos “condenados”, até os paradigmas críticos defendidos por 

teóricos dos “abolicionismos” e “minimalimos” penais10, a prisão dentro do contexto da 

                                                 
10 Para aprofundamento da presente discussão acerca das teorias críticas do “abolicionismo (Louk Hulsman, 

Thomas Mathiesen e até mesmo Michel Foucault podem sem citados dentro da presente corrente crítica, com 

ressalvas somente sobre o papel deste último, já que ele apesar de não ter defendido ao longo de sua trajetória 

intelectual e política, pelo menos não publicamente, a abolição dos sistemas penais, suas pesquisas acadêmicas, 

entre elas a que originou o já clássico Vigiar e Punir (2001) foram essenciais para que se repensassem as 

condições estruturantes – e estruturadas - dos sistemas penais e a partir disso abrir a possibilidade quanto à 

identificação das contradições destes)” e do “minimalismo (Nils Christie)” penal, além é claro, das teorias do 

‘garantismo’ penal (Luigi Ferrajoli), ver em ANDRADE (2006). 

 



 

 29 

“modernidade tardia (GIDDENS, 2002)” permanece como um espaço físico (arquitetônico), 

político, social e simbólico por excelência a ser utilizado pelos países para manutenção de 

uma suposta ordem da sociedade frente aos indivíduos “desviantes”, fazendo uso assim, em 

conjunto ou não, dos instrumentos já tradicionais de controle social, como por exemplo, as 

instituições policiais e o próprio judiciário, etc. 

 Neste sentido podemos afirmar que a ideia da prisão como espaço físico-arquitetônico 

como a ser pensado como um “sistema” onde o parâmetro do “isolamento” do indivíduo 

aprisionado se torna a regra a partir da invenção “teórica” do Panóptico de Jeremy Bentham, 

pensado por ele da seguinte forma: “De uma torre central da prisão, o prisioneiro poderia ser 

continuamente observado pelo carcereiro, e com isso ter o seu tempo controlado e colocado a 

serviço de sua regeneração moral (MAIA et. al., 2009, p. 14)”. 

E foi justamente a partir das ideias J. Bentham que, nos Estados Unidos durante o 

século XIX, “(...) seriam criados os primeiros sistemas penitenciários que colocariam o 

isolamento, o silêncio e o trabalho, como o cerne da pena de prisão, o que levaria à construção 

de penitenciárias no estilo panóptico (MAIA et. al., 2009, p. 14), a qual podemos citar os 

sistemas de Auburn e o da Pensilvânia, posteriormente criticados pelo trato desumano 

dispensados aos presos que na maioria das vezes acabavam enlouquecendo (MAIA et. al., 

2009, p. 15). 

Em relação ao sistema penitenciário de Auburn, Foucault explicita que este se 

constituía da seguinte maneira 

 

(...) cela individual durante a noite, o trabalho e as refeições em comum, mas, sob a 

regra do silêncio absoluto, os detentos só podendo falar com os guardas, com a 

permissão destes e em voz baixa. (...) A prisão deve ser um microcosmo de uma 

sociedade perfeita onde os indivíduos estão isolados em sua existência moral, mas 

onde sua reunião se efetua num enquadramento hierárquico estrito, sem 

relacionamento lateral, só se podendo fazer comunicação no sentido vertical 

(FOUCAULT, 2001, p. 224). 

 

 Sobre o modelo penitenciário implantado no Estado norte-americano da Pensilvânia, 

ainda segundo aponta Foucault, mantendo e, posteriormente expandido a lógica do papel do 

isolamento sobre o aprisionado, tal modelo consistia  

 

No isolamento absoluto (...) não se pede a requalificação do criminoso ao exercício 

de uma lei comum, mas à relação do indivíduo com sua própria consciência e com 

aquilo que pode iluminá-lo de dentro. (...) Não é portanto um respeito exterior pela 

lei ou apenas o receio da punição que vai agir sobre o detento, mas o próprio 

trabalho de sua consciência. Antes uma submissão profunda que um treinamento 

superficial; uma mudança de [moralidade] e não de atitude (Ibid., 2001, p. 224-225). 
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 Estudar assim os mecanismos de encarceramento a partir da história das prisões na 

América Latina torna-se uma tarefa bastante complexa, pois na medida em que cada país é 

possuidor de características políticas, estruturas sócio-econômicas diferentes, universos 

étnico-culturais múltiplos, etc. (AGUIRRE, 2009, p. 36), elementos que os tornam em certa 

medida singulares, mas, também com processos semelhantes se comparados aos outros países 

do continente. 

 No que concerne à adoção do cárcere na região como instrumento de controle, 

repressão aos grupos e indivíduos ditos “indesejáveis” e a manutenção da ordem social, é 

possível afirmar que esse o fundamental de processo é que ele se articula aos discursos que 

justificaram a “razão de ser” da prisão, denotam suas funções políticas e simbólicas 

atribuídas, faz a mediação de seus reflexos sócio-culturais, o que em certo sentido, contribuiu 

para a paulatina construção do imaginário social dos “dentro (os aprisionados)” e “fora (a 

sociedade)”, demarcando assim territórios de passagem, englobando assim as ideias sobre a 

prisão tanto como símbolo de repressão, mas também como espaço onde dialogam as 

resistências e os intercâmbios entre os sujeitos inseridos dentro daqueles múltiplos sistemas 

apesar disso aparenta ser homogêneo, eis aí então a prisão. 

 Neste ponto convém dizer que diante do considerável grau de dificuldade a qual o 

estudo das prisões na América Latina está inserido, faz-se necessário afirmar que este estudo 

vai abarcar a linha de tempo adotada pelo professor Carlos Aguirre o que perfaz o período de 

1800 a 1940, esclarecendo que a linearidade temporal apontada aqui não deve ser visada 

como uma regra dura e inquestionável, mas como um indicativo que funcione como 

 

(...) um esquema tentativo dos contornos gerais desta história, focando-nos nas 

relações entre o desenho e o funcionamento das prisões, as formas institucionais de 

castigo implementadas, os mecanismos de negociação e resistência adotados pelos 

presos e as formas específicas de relação entre Estado e sociedade que os regimes 

carcerários refletem e revelam (AGUIRRE, 2009, p. 36). 

  

Diante desses pressupostos, o “universo da reclusão punitiva (PEDROSO, 2003, p. 

29)” assumiu no continente latino-americano características bastante peculiares e que mesmo 

nos períodos históricos após os movimentos de independência, quando fervilhavam nos 

discursos de liberais, intelectuais, etc., e suas propostas reformistas, “importadas” 

majoritariamente dos EUA e da Europa, as quais indicavam as possíveis funções que a prisão 

deveria exercer sobre a sociedade, porém, em vários países do continente, ainda permaneciam 

estruturas e práticas punitivas que rememoravam os “espetáculos públicos de terror” do 
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medievo europeu no século XIV, e que já eram tradicionalmente utilizadas nas colônias 

espanholas e portuguesas na América. 

Neste sentido, ao apontarmos as contradições que se articularam em torno dos 

discursos de reforma dos sistemas carcerários a partir de 1790 e de outro a manutenção de 

estruturas e práticas punitivas típicas do Antigo Regime, nos ajudam a relevar que não houve, 

portanto, uma “(...) ruptura cirúrgica com o passado, senão bem o contrário; na América 

Latina pós-independência, evidencia-se uma continuidade das práticas de encarceramento do 

Antigo Regime, não muito diferente do observado em outras geografias penas (FAUGERON; 

LE BOULAIRE, 1992, p. 3-32 apud CESAR, 2013, p. 36)”. 

As cosmovisões construídas sobre a prisão e sua relação com os referentes na cultura e 

na sociedade devem ser entendidos como uma importante contribuição teórica para que se 

compreenda como a “importação” dos modelos prisionais norte-americanos de Auburn e 

Filadélfia para o contexto latino-americano se coadunaram, não de forma unívoca, com as 

tentativas de repressão, controle e manutenção da ordem social por parte das elites sobre os 

grupos sociais desviantes, inserindo-se assim o modelo penitenciário como um espectro da 

“modernidade” e da “civilização” tão almejados pelos extratos “superiores”, mas tão 

problemático quando corroborados com a situação social e econômica desses países. Por isso, 

segundo aponta Carlos Aguirre, o sistema carcerário 

 

(...) operava como um mecanismo institucional mais pelo fato de que o desejo das 

elites de abraçar a [modernidade] se via acompanhado (e sUBvertido) por sua 

vontade de manter formas arcaicas de controle social, racial e laboral. Por um lado, 

se poderia dizer que as cadeias serviam somente para satisfazer a necessidade de 

manter sob custódia suspeitos e delinquentes, de modo que as classes decentes da 

sociedade pudessem se sentir seguras; por outro lado, as cadeias reproduziam e 

reforçavam a natureza autoritária e excludente destas sociedades, convertendo-se em 

peças de um esqueleto maior orientado a manter a ordem social (AGUIRRE, 2009, 

p. 47). 

 

  

 Neste prisma destaca-se que o avanço das propostas de reforma das prisões, 

movimento político que deve ser entendido aqui como não linear e nem adotado em todos os 

países do continente ao mesmo tempo e nem com a mesma intensidade, a qual teve sua 

materialidade na implantação do modelo penitenciário, correspondeu justamente ao período 

de maior conturbação política, econômica e social a que passaram estes países no período das 

independências entre 1810 e 1825. Segundo o professor Tiago Cesar ilustra que 

 

(...) a prisão carcerário está intrinsicamente ligada a um longo processo de 

criminalização e segregação de determinados coletivos e de suas práticas, 
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adiantando-se muitas vezes aos próprios ordenamentos legais, não é de se estranhar 

que a penitenciária tenha sido utilizada na América Latina como um autêntico 

observatório, desde onde se buscou encontrar respostas aos problemas sociais 

acarretados com a rápida inserção dos países da região na economia de exportação 

(CESAR, 2013, p. 37). 

 

  

 Para a professora Regina Célia Pedroso em seu Os signos da opressão: história e 

violência nas prisões brasileiras (2003), o modelo punitivo deve ser repensado de forma mais 

ampla, pois, a prisão não se destaca apenas como um “depósito de criminosos”, não medida 

em que 

 

Deve ser vista como um espaço de aperfeiçoamento do comportamento e da 

construção de um novo homem; como uma instituição do comportamento e da 

construção de um novo homem; como uma instituição que, desde o princípio, 

comportou objetivos claros: reeducar o internado, reabilitando-o para, após o 

cumprimento da pena, retornar adestrado à sociedade. Os juristas acreditavam 

[inocentemente] que a sociedade iria receber esses [novos homens] de braços 

abertos. Pressupunha-se que a sociedade havia sido construída de forma perfeita e 

que a ordem social se perpetuaria sob outros rituais (PEDROSO, 2003, p. 29). 

 

 

E dentro de desse espírito de reforma das prisões na América Latina a partir do século 

XIX, foram construídas os primeiras penitenciárias que seguiam sistema das prisões-modelos 

de Auburn e Filadélfia, contudo, os problemas administrativos, financeiros e políticos de cada 

país para intensificar com êxito esse modelo prisional, dificultaram a expansão do sistema, na 

medida em que, dentro outros pontos, a maioria destas penitenciárias veio a se tornar a “(...) 

única instituição penal [moderna] em meio a um arquipélago de centros de confinamento que 

não tinham sido alterados por reforma alguma (AGUIRRE, 2009, p. 42)”. 

A primeira penitenciária na América Latina seguindo essa modelo reformista foi a 

Casa de Correção do Rio de Janeira, construção iniciada em 1834 e concluída em 1850 

(AGUIRRE, 2009, p. 41). A qual se seguiram as do Chile iniciada em 1844 mas que só 

funcionaria plenamente em 1856, depois em Lima no Peru em 1856 e terminada a construção 

em 1862, após Quito concluída em 1874 e por último Buenos Aires em 1877 (AGUIRRE, p. 

41).  

Estes são alguns indicativos históricos da primeira fase de reformas no sistema 

prisional latino-americano, demonstrando que apesar do avanço dos discursos humanitários 

em favor da melhoria das condições de vida dos presos (higiene, comida, etc.) e o aspecto da 

regeneração após a saída do confinamento, o que se viu foi de um lado, foi a tentativa por 

parte dos países do continente em fortalecer os mecanismos de aprisionamento dos grupos 

sociais empobrecidos e de outro, em parte, tornar a prisão um instrumento complementar para 
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a estruturação do sistema capitalista no continente. Daí a importância central que teve o 

“trabalho” no processo de regeneração moral e reinserção dos presos de volta ao convívio em 

sociedade, pois segundo aponta o professor Carlos Aguirre, 

 

O trabalho, de fato, se converteu em um dos elementos mais distintivos da vida 

cotidiana dentro das prisões, e muitos detentos viam com bons olhos a oportunidade 

de ganhar algum dinheiro, enquanto as autoridades e os empresários privados se 

beneficiavam da mão de obra barata que eles representavam. Dada sua importância, 

o trabalho carcerário tornou-se um elemento central nas negociações em torno das 

regras internas da prisão e nos limites de poder no interior dos grupos de presos, 

bem como entre estes e as autoridades e guardas da prisão.  
 

 

Todavia nesse ponto, há que se relativizar a ideia de que as prisões desempenharam 

uma função estratégica no controle social das massas de delinquentes, pois na medida em que 

as elites e os Estados que elas controlavam já tinham à sua disposição outros mecanismos de 

manutenção da ordem social (AGUIRRE, 2009, p. 47).  

E como exemplo, podemos citar o caso do Brasil, que mesmo após a sua “oficial” 

emancipação política em 1822, ao adotar a monarquia como sistema político - diferentemente 

da maioria dos outros países latino-americanos que adotaram o sistema republicano - e manter 

a escravidão como sustentáculo da economia orientada para a exportação, os impactos dos 

discursos reformistas foram limitados, pois em uma sociedade hierarquicamente organizada a 

partir da dicotomia racial (brancos x negros) e sociolegal (livres x escravos), não resta dúvida 

que os mecanismos de controle (policial, social, etc.) e logo as prisões e o castigo fossem 

então usados para promover a continuação do trabalho escravo orientado à economia de 

exportação (AGUIRRE, 2009, p. 49). 

A partir do início do século XX, iniciaram as primeiras mudanças sobre a perspectiva 

prisional no continente latino-americano, com elites “ansiosas” por se integrarem de forma 

exitosa ao sistema capitalista internacional, mas com problemas sociais internos difíceis de 

serem resolvidos somente a construção de mais prisões, permanecendo assim o principal 

obstáculo como sendo: “(...) a presença de amplos segmentos da população que viviam foram 

da lei, que resistiam a aceitar o convite a comportar-se de uma maneira [civilizada] e não se 

integravam ao rápido avanço exportador e capitalista em marcha (AGUIRRE, 2009, p. 53)”. 

Com o avanço da penologia, da criminologia positivista de Cesare Lombroso e da 

criminologia social de Enrico Ferri, as prisões latino-americanos transformaram-se em 

verdadeiros “laboratórios” para o estudo do crime, do delito e a relação disto para com a 

figura do criminoso, surgindo daí os primeiros estudos “científicos” que deslocavam o centro 
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da discussão do “presídio” para o “presidiário”, movendo-se para os fatores etiológicos do 

crime a partir da “questão social” e assim influenciou na “(...) ideia de [recuperação] do 

criminoso como o principal objetivo da reforma foi de algum modo alterada pelo afã de 

transformar as prisões em instituições bem administradas (AGUIRRE, 2009, p. 57)”. 

E por fim, ao que nos indica até aqui, é que nessa primeira fase de estruturação do 

sistema carcerário latino-americano, a prisão penitenciária se destacou como o principal 

modelo de representação utilizado pelas elites como demonstração de que mesmo vivendo em 

uma zona marginal do capitalismo, elas poderiam sim integrar-se aos aspectos “modernos” e 

“civilizados” dos países europeus e também dos EUA, contudo, para dar cabo a esses 

objetivos (nem sempre claros) fizeram assim uso da violência sobre as classes empobrecidas, 

utilizando-se de múltiplos métodos de controle baseados no policiamento de práticas e 

condutas consideradas “crimes policiais”, tais como delinquência, vadiagem e mendicância, 

que eram penalizados com reclusão em colônias e asilos ou mesmo prisões com trabalho 

(PEDROSO, 2003, p. 36). 

 Ao traçarmos um olhar retrospectivo sobre os sistemas punitivos e em especial os 

sistemas prisionais da América Latina, percebemos que a estruturação deles esteve 

intimamente relacionado aos aspectos do controle das massas empobrecidas por parte dos 

Estados a partir do estabelecimento de códigos e leis, como por exemplo, o primeiro Código 

Penal Brasileiro de 1890, a qual definiam o que era “crime” e qual respectiva “pena” para 

aquele “desvio”. 

 Neste sentido, a de se ressaltar que a categoria “desviado” ou “outsiders” tal como é 

empregada pelo sociólogo norte-americano Howard Becker em seu clássico Outsiders: 

estudos de sociologia do desvio publicado inicialmente em 1963, deve ser pensada aqui de 

forma crítica, pois no caso do contexto brasileiro, a categoria “desviado” assumiu múltiplas 

nuances na sociedade nacional, variando inicialmente da perseguição ao “infiel” e herege no 

período colonial, passando pelo “perigo negro” e as revoltas de escravos e capoeiras em fins 

do Segundo Império e início da República e nas décadas de 1920 e 30 do século XX em 

diante com a “invenção” do avanço do “perigo comunista” (o que se inclui aqui tanto os 

movimentos ideológicos anarquistas e comunistas, assim como os próprios estrangeiros, 

geralmente acusados de “alienígenas” a qual traziam consigo as “ideologias perversas” e as 

introduziam clandestinamente em solo pátrio).  

Isso nos leva a perceber que, a partir do estudo da “longa duração” do tempo histórico 

que há traços marcantes e distintivos que podem nos fornecer indícios explicativos porque 
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determinados indivíduos e grupos sociais se tornaram preferenciais e mais vulneráveis a cair 

nas “garras” dos sistemas penitenciários. 

 É relevante afirmar que a categoria outsiders de Becker nos auxilia a perceber que a 

categoria “desviado” não se trata de um conceito tal como concebido pelas ciências em geral, 

como algo pronto e acabado, mas se presta ao serviço de indicador das possibilidades que 

relacionam ao “porquê” e “por quais” razões determinados indivíduos e é claro suas condutas, 

tendem a ser reprovadas e reprimidas pelos grupos sociais, já que segundo Howard Becker 

aponta, que 

 

Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em algumas 

circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de comportamento 

a elas apropriados, especificando algumas ações como [certas] e proibindo outras 

como [erradas]. Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a 

infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver 

de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um 

outsider (BECKER, 2008, p. 15). 

 

  

  A acepção de outsiders de Becker não será o objeto preferencial do presente estudo, 

mas figura aqui como uma via interpretativa de acesso a multiplicidade de sentidos envolvida 

na definição do que seria “desvio” dentro de um determinado conjunto de regramentos morais 

considerados “normais” (não passíveis de uma pena-prisão, por exemplo) e no outro enquanto 

antagonismo ético-jurídico passível de sofrer uma reprimenda estatal a partir da pena 

privativa de liberdade, por exemplo.  

É sabido que na sociedade brasileira dada à existência dos vários mecanismos de 

controle policial e social sobre os indivíduos considerados “desviados” (o qual podem ser 

incluídos, mendigos, negros, indígenas, vadios, mulheres, crianças e jovens, etc.), a prisão foi 

um destes espaços simbólicos e físicos utilizados pelas elites políticas e econômicas para 

manutenção de uma suposta ordem social, calcada, sobretudo pela violência, que não pode ser 

entendida aqui estritamente enquanto física.  

E é justamente na transição do Segundo Império a partir da segunda metade do século 

XIX para a República em diante, que com o avanço da urbanização das cidades, o incremento 

dos discursos de intelectuais, majoritariamente integrantes da elite conservadora favoráveis de 

que o Brasil deveria ser “modernizado” e civilizado adequando-se a partir dos modelos 

europeus e norte-americanos, passando pelas ideias em torno do branqueamento racial da 

população como meio para alcançar um status civilizatório considerável, que a violência, a 

tortura e o aprisionamento em massa se tornaram paulatinamente as peças-chave das práticas 
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punitivas adotadas pelo modelo social-excludente empregado pelas elites dominantes no país, 

pois segundo o professor Ruben George Oliven em Violência e Cultura no Brasil 

 

É neste momento que a questão social passa a ser considerada um caso de polícia e 

se criam inúmeros mecanismos de intimidação e controle que perduram até hoje, dos 

quais o mais bizarro talvez seja o fato de que, num país que sabidamente não 

consegue oferecer emprego a toda população em idade de trabalhar, um indivíduo 

possa ser detido sob a acusação de vadiagem por não portar carteira de trabalho 

assinada. Em outras palavras: em vez de combater o desemprego, o Estado combate 

o desempregado (OLIVEN, 2010, p. 7). 

 

 

É forçoso afirmar que essa visão, aparentemente óbvia e simplista, de inspiração 

gestada no materialismo-dialético de Marx e reformulada por outros intelectuais, como por 

exemplo, Antônio Gramsci, a qual costuma resumir todas as relações sociais e logo também a 

história pensada a partir da dicotomia (luta) entre dominados e dominantes, é um indício 

téorico-empírico estratégico, porém incapaz de dar conta da complexidade dos processos que 

envolveram e envolvem a questão prisional no Brasil, na medida em que, concordamos com 

Regina Célia Pedroso ao afirmar que 

 

A prisão, símbolo do direito de punição do Estado, teve, por ocasião de sua 

implantação no Brasil, utilização variada: serviu como alojamento de escravos e ex-

escravos ou como asilo para menores e crianças de rua, foi confundida com hospício 

ou casa para abrigar doentes mentais e, finalmente, serviu como fortaleza para 

encerrar os inimigos políticos. Monumento máximo da construção exclusão social, 

cercado por muros altíssimos ou isolado em ilhas e lugares inóspitos, escondia uma 

realidade desconhecida da população: os maus-tratos, a tortura, a promiscuidade e os 

vícios, fornecendo uma representação nada agradável do universo carcerário 

(PEDROSO, 2003, p. 15). 

 

  

Neste prisma, cabe ressaltar que, em parte, as prisões no Brasil tem suas histórias 

intrinsecamente ligadas as práticas de controle sobre as classes pobres por parte das elites 

políticas e econômicas, o que ficará cada vez mais visível a partir do início do século XX, 

quando o projeto de reconfiguração do espaço urbano no país será levado a cabo pela política 

liberal, pois como bem enfatiza a Professora Regina Célia Pedroso 

 

Essa convivência, no entanto, gerou conflitos visto que o processo de civilização 

comandado por uma burguesia ávida de modernização tinha no embelezamento das 

cidades uma das suas principais preocupações. Ao longo das primeiras décadas do 

século XX, a intervenção no espaço urbano transformou-se em proposta de vida 

melhor para a parcela mais rica da população, em detrimento da expulsão da 

população pobre, residente em locais nobres das cidades. Expulsa, essa população 

foi encaminhada para as periferias urbanas (Idem, 2003, p. 82). 
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Dentre outras, além é claro da Casa de Correção do Rio de Janeiro construída ao longo 

das décadas de 1830 a 1850 (SANT’ANNA, 2010, p. 11), o Instituto de Regeneração do 

Carandiru: a Penitenciária de São Paulo criado em 1920, se destaca como a expressão 

máxima do envolvimento das elites no país quanto aos debates em torno dos modelos 

prisionais já existentes na Europa e nos EUA (Auburn e Filadélfia) e que caso importados 

pelo país fossem eles ou não os mais “adequados” a realidade brasileira, o que na verdade, 

segundo aponta Regina Pedroso  

 

(...) o modelo encontrava-se nas dimensões da tortura psicológica praticada por uma 

penitenciária considerada como [ideal]. Lembramos que, o que se pretendia com a 

aplicação dos sistemas penitenciários era a influência direta da disciplina no 

universo das ideias, hábitos, sentimentos e conduta dos condenados, objetivando a 

[construção] de novos sujeitos a fim de que eles pudessem voltar ao seio do convívio 

social. No entanto, não se levou em consideração que o indivíduo, para se readaptar, 

não deveria ser isolado ou conservar-se à distância dos outros. Nesse sentido, a 

reintegração foi dificultada pela falta de sentimentos de solidariedade, induzindo o 

preso a isolar-se constantemente no cárcere e, como consequência, posteriormente 

quando estivesse em liberdade (PEDROSO, 2003, p. 115). 

 

 

Neste prisma, depreende-se que a situação de calamidade das prisões não se modificou 

substancialmente ao longo do século XX, mesmo com a diversificação dos sistemas prisionais 

no país através da criação das colônias correcionais agrícolas, onde o trabalho se torna a peça-

chave no processo de regeneração e posterior “reintegração” do preso a sociedade. Por isso, 

segundo preceitua Regina Pedroso 

 

O cotidiano dos cárceres registrava superlotação e ócio dos presos. A cadeia como 

modelo punitivo era uma realidade impossível de ser originada, mesmo com a 

criação de colônias agrícolas. O sistema de trabalho na Penitenciária de TaUBaté 

nunca chegou a funcionar. O trabalho ao ar livre no Presídio do Carandiru se 

restringiu a uma simples jardinagem, não interferindo num futuro compensador ao 

detento. A Colônia Correcional de Dois Rios preocupou-se simplesmente com a 

vigilância aos presos políticos. Enfim, o momento político brasileiro – a Ditadura 

Vargas – impunha regras que não foram compensadoras para a ciência penitenciária. 

A rotina carcerária permaneceu a mesma de anos atrás, não havendo modificações 

significativas na organização interna dos presídios em relação às condições 

carcerárias. As reformas visavam apenas a disciplina e a boa aparência do ambiente 

carcerário (PEDROSO, 2003, p. 138). 

 

 

Com a deposição do presidente João Goulart e a implantação da ditadura civil-militar 

em 1964, a prisão no Brasil começa se articular a partir de um novo modus operandi político e 

social, mas mantendo o grau de seletividade sócio criminal típico dos momentos históricos 

anteriores, como havia sido, por exemplo, durante a ditadura varguista entre 1937-45.  
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Por isso, aspectos como censura, torturas, homicídios, suicídios, corrupção de agentes 

públicos, etc., permanecem bastante recorrentes no cotidiano das prisões durante o período 

que vai de 1964-1980, o que demandou inclusive a criação de Comissões Parlamentares de 

Inquérito (CPI), como a de 1976 instalada na Câmara dos Deputados, no qual o relatório final 

da “CPI das prisões” enfatizava que a prisão é uma “escola da delinquência”, no entanto se 

mostraram incapazes de tirar todas as implicações da citação feita. Segundo José Ramalho diz 

que 

 

Se é verdade que o contato inevitável entre presos de diversos tipos tende a preparar 

para as atividades de delinquência aqueles que não estavam definitivamente 

engajados no crime antes da prisão; se é verdade que para que esta reincidência e 

processo de corrupção, não é menos verdade que estes elementos têm sido captados 

onde quer que se se saiba que o sistema carcerário tenha existido (RAMALHO, 

2002, p. 117). 

 

 No processo da chamada “transição lenta e gradual” do regime autoritário para o 

democrático no Brasil no final da década de 1980, as políticas de segurança pública e 

principalmente àquelas direcionadas ao setor prisional se destacaram como as experiências 

relacionadas a consolidação do processo de redemocratização do país, o que para o professor 

Fernando Salla pode ser explicado a partir de um duplo movimento interpretativo, 

 

De um lado, há o avanço das formas democráticas de convivência social e política, 

em curso desde o início da década de 1980, do século XX, depois de quase vinte 

anos de regime militar, e que culmina com a promulgação da Constituição de 1988. 

(...) O país reajustou boa parte de seu instrumental legal aos novos contornos da 

situação democrática e, ao mesmo tempo, demonstrou disposição em se afinar aos 

principais instrumentos de regulação da ordem internacional, especialmente aqueles 

voltados para o respeito e a promoção aos direitos humanos. (...) De outro lado, no 

entanto, há esferas institucionais que não acompanharam a dinâmica desse processo. 

Os aparatos policial e prisional, desde a década de 1980, têm oposto forte resistência 

à assimilação dos novos padrões da vida democrática que se estabeleceram no país, 

em bora parte em razão das práticas de arbitrariedade e violência cultivadas durante 

o regime militar e que subsistiram nessas instituições apesar do esfacelamento das 

formas autoritárias de governo (SALLA, 2003, p. 419). 

 

  

Ao avaliar essa situação, no mínimo caótica e, sobretudo a complexidade 

intrinsecamente envolvida na proposição de possíveis saídas para os problemas do aumento 

vertiginoso da criminalidade urbana e violenta e principalmente quanto a dramática e 

constante crise da realidade do sistema prisional brasileiro, o professor Fernando Salla, diz 

que 

 

O aumento da criminalidade, a percepção de se viver numa sociedade insegura são 

alguns aspectos que fomentam uma maior presença, no cenário político e social, dos 
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aparatos policial e prisional – e que se desdobram tanto no aumento do contingente 

quanto na expansão do número de delegacias e de presídios. As questões 

relacionadas à segurança pública, as demandas em favor de um controle da violência 

urbana e da criminalidade alçaram o topo da pauta política, o que fez com que 

aumentasse o nível de dependência e vulnerabilidade dos governos ao próprio 

aparato repressivo (SALLA, 2003, p. 421). 

 

 

Por fim, o que se percebe até aqui a partir do balanço da história das prisões e dos 

sistemas prisionais no Brasil do período colonial até os dias atuais, é que problemas como 

superlotação, condições insalubres do presídio, torturas, assassinatos, rebeliões, corrupção, 

etc., sempre foram uma constante histórica e presença marcante no cotidiano daqueles 

espaços de encarceramento a que sujeitos considerados “desviados” da ordem socialmente 

estabelecida são colocados.  

E esse processo nas últimas duas décadas do século XX, assume feições que beiram a 

tragicidade, a partir da interferência e o crescimento do fenômeno da criminalidade 

organizada dentro dos presídios brasileiros, o qual segundo apontam os professores Sérgio 

Adorno e Fernando Salla ao destacarem alguns aspectos peculiares do perfil dos presos que 

compõem tais organizações criminosas, ao dizerem que 

 

(...) No Brasil, a urdidura das relações de identidade de grupos criminosos está antes 

no próprio conteúdo da ação criminosa, na condição de criminoso encarcerado, e 

muito provavelmente na filiação social a que pertence a esmagadora maioria dos 

seus participantes, ou seja, aos estratos socioeconômicos onde são preferencialmente 

recrutados, nos territórios metropolitanos, aqueles que vivem nas fronteiras entre 

legalidade e ilegalismos (ADORNO e SALLA, 2007, p. 14). 

 

  

Assim diante do apurado até aqui, faz sentido apontarmos que as crises e rebeliões que 

constantemente assolam os presídios e carceragens espalhadas pelo país e que tem recebido 

ampla cobertura da imprensa escrita e de forma bem mais ampliada e veloz através das 

ferramentas multimídias, não podem ser tidas apenas como consequência da incompetência 

governamental, mas a complexidade do problema está ligada também há construção de todo 

um imaginário social sobre porque razão esse modelo prisional ainda permanece da forma 

caótica como se encontra. 
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CAPÍTULO II 
 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA 

3.1 A Casa de Detenção José Mario Alves, “Urso Branco” (1996-2015): uma 

revisão histórica sobre o cárcere em Rondônia. 
 

 

 No final da década de 1970, na ilha de Santo Antônio situada há 8 km do centro da 

capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, rodeado pelas fortes correntezas do Rio Madeira, 

havia um presídio que abrigava àqueles homens que haviam cometido algum tipo de desvio 

social (crime) e que eram separados do convívio e encaminhados para a “ilha” a fim de que 

cumprissem suas respectivas penas.  

Conhecido como “Presídio da Ilha”, o que segundo apontou em entrevista ao jornalista 

Carlos Araújo do website Tudo Rondônia em 24/11/2013 seu primeiro diretor, nomeado por 

Humberto Guedes então governador do Território Federal de Rondônia, o advogado e 

especialista em direito penitenciário Dr. Osman de Sá diz que na verdade tal presídio “Era um 

aglomerado de detentos, cercado de água por todos os lados, sem qualquer diretriz de 

reeducação, de reabilitação para o detento voltar a integrar-se à sociedade. Hoje, 

lamentavelmente isso não progrediu. Ao contrário, regrediu (DE SÁ, 2013)”.    

 O que se assevera e em especial em relação ao trecho extraído da entrevista do 

advogado Osman de Sá sobre a situação do antigo “Presídio da Ilha” no ano de 1978 é que a 

situação do sistema penitenciário rondoniense dos anos 2000 até agora em “quase” nada se 

modificou quando comparado ao panorama da situação prisional do extinto Território Federal 

de Rondônia, exceto a localização geográfica daquele que ficava em uma ilha. 

 Apesar da lacuna de pesquisas científicas em torno do “Presídio da Ilha” e ainda a 

carência de fontes históricas confiáveis para um levantamento pormenorizado sobre quais as 

possíveis razões que envolveram sua idealização, o projeto arquitetônico, o perfil dos presos, 

possíveis motins, rebeliões, etc., o que se sabe, a partir do levantamento feito até este 

momento, é que a sua paulatina e posterior desativação total esteve intimamente ligada à 

construção de outro presídio em Rondônia, agora não mais situado em uma ilha rodeada pelas 

águas turvas do Rio Madeira, e sim localizado em um verdadeiro arquipélago de contradições 
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em terra firme, temos então a “Casa de Detenção11 José Mario Alves da Silva, conhecida 

como “Urso Branco”.  

 Integrando o sistema penitenciário brasileiro, o presídio Urso Branco situado na cidade 

de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, começou a ser construído na década de 1990, 

mas só entrou realmente em funcionamento no ano de 1996 quando começou a abrigar os 

primeiros detentos que deveriam aguardar naquele espaço “provisoriamente”, até serem 

transferidos para outra penitenciária do Estado. O que, na verdade não ocorreu, pois ela nunca 

foi construída. 

 O presídio Urso Branco então foi construído com capacidade inicial para 360 presos, 

divididos em 06 alas, sendo que cada uma destas seria composta por 10 celas, o que 

equivaleria a um total de 60 celas, sendo então cada uma com capacidade para 6 presos, 

somente no ano de 2006 é que foi construída uma nova ala com 4 blocos isolados, sendo 

então cada um com 4 celas, totalizando assim a capacidade máxima do presídio para 456 

presos.  

Todavia, ainda na década de 1990, com a intensificação do crescimento da população 

carcerária daquela unidade prisional, começaram a ficar explícitos os graves problemas 

porque passavam àqueles que estavam ali recolhidos, tais como superlotação, torturas, 

homicídios, alimentação inadequada, precariedade no fornecimento de água potável e para 

banho, fugas, motins, rebeliões, etc. 

 É relevante afirmarmos que a situação de “caos” completo que foi se instalando no 

presídio Urso Branco não ficou restrito somente à um determinado período de tempo em 

específico, mas que acabou se tornando uma situação tão perene, a tal ponto que, no ano de 

2008 o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, Dr. Roberto 

Monteiro Gurgel Santos, ingressou com ação de intervenção federal (AIF nº 5.129) no 

Supremo Tribunal Federal devido aos atos de violação dos direitos humanos supostamente 

ocorridos dentro do referido presídio rondoniense, afora as medidas provisórias estipuladas 

pela Corte Interamericana de Direitos em 18 de Junho de 2002. 

 No relatório de vista prisional ao Estado de Rondônia realizada em 22/10/2011 pelo 

Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos integrante do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) este vinculado ao Ministério da Justiça, afirma claramente que 

 

                                                 
11 A professora doutora Camila Giunchetti enfatiza que a diferença entre as casas de detenção e as penitenciárias, 

é que: “As instalações das casas de detenção são mais simples do que as de penitenciárias. Nelas não costuma 

haver, por exemplo, espaços destinados à realização de atividades educacionais e laborais, pois são 

projetadas para abrigar pessoas por curto período de tempo (Giunchetti, 2010)”. 
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Em julho de 2008 o relatório do CNCP registrava 1068 internos; em fevereiro de 

2011 o Conselho da Comunidade registra se 701 presos. Tais números poderiam 

indicar um processo de redução da superpopulação. Entretanto, a presente inspeção 

constatou a presença de 857 presos, indicando que não há um esforço eficaz que 

reduza a população carcerária ao nível da sua capacidade que é de 456 presos. Esse 

aumento da população carcerária, de fevereiro e outubro de 2011, verifica-se esmo 

diante de decisão judicial em vigor de interdição parcial da unidade (DOS SANTOS, 

2011). 

 

 

  

 Neste prisma, ainda que os “massacres de 2002 e 2004” no Urso Branco sejam os mais 

representativos – dado que ocorreram outros episódios semelhantes em escalas variadas - da 

grave situação que afligem àqueles homens aprisionados, sendo estes em sua maioria negros, 

pardos, baixa escolaridade e originários das periferias urbanas de Porto Velho, há que se 

acrescentar que mesmo ante as admoestações infligidas ao Estado Brasileiro, através das 

medidas provisórias por parte da Corte IDH da OEA (Organização dos Estados Americanos) 

desde 18 de junho de 2002 e reiteradas através de outras resoluções, como por exemplo, a de 

22 de Abril de 2004 e a de 21 de Setembro de 2005, além de outras que a precederam, para 

que aquele “adote todas as medidas que sejam necessárias para proteger eficazmente a vida e 

integridade pessoal de todas as pessoas recluídas na penitenciária... (CORTEIDH, 2005)12”, 

ainda é bastante patente que o alcance destas e outras políticas na transformação da realidade 

do presídio UB ainda é bastante limitado. 

  O conhecimento acerca da dinâmica do fenômeno que envolve os movimentos de 

presos envolvidos nas rebeliões e nos motins ocorridos dentro do Urso Branco de 2000 à 

2012, e até mesmo após esse período, nos revela que ele não deve ficar restrito a lógica de que 

estes se rebelariam tão somente em razão das péssimas condições vividas por eles dentro 

daquela unidade prisional, mas que esse processo, bastante complexo, pode ser pensado 

também a partir de uma dupla compreensão: (a) seja porque os apenados já haviam 

incorporado o estigma13 criminalizante quando ainda inseridos no mundo do “além-muro do 

presídio”, enquanto traço constitutivo de suas próprias práticas cotidianas consideradas ilícitas 

e/ou criminosas, as mesmas que os fizeram “cair” no cárcere ou, (b) seja porque o imaginário 

social construído dentro do presídio acerca do valor da “liberdade” para o apenado, é 

                                                 
12 CORTEIDH. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos: Caso da Penitenciária UB. 

Medidas Provisórias a respeito da República Federativa do Brasil. 21 de Setembro de 2005. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/urso_se_05_portugues.pdf> Acesso em: 19/05/2016. 
13 A noção de estigma adotada aqui deve ser remetida ao trabalho de Ervin Goffman (1982, p. 12) apud Oliveira 

(2009, s.p.) no livro Manicômios, prisões e conventos (2008) a qual enfatiza que “estigma é um atributo que 

torna o indivíduo diferente dos outros e menos desejável, contendo especialmente um efeito de descrédito, ou 

seja, é um atributo negativo associado a alguém. No caso do Sistema Penal, o atributo negativo é a qualidade de 

criminoso. Quando tal associação ocorre, tem-se a estigmatização”. Ver: OLIVEIRA (2009, s.p.).  
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reconfigurado para uma noção de liberdade que só se completa com êxito se atende 

plenamente as regras estabelecidas pelos próprios grupos sociais que integram o “mundo da 

cadeia”. 

 Essa dupla compreensão tal como foi apresentada não deve ser pensada como uma 

“estrutura antropofágica” que tivesse no próprio ritual a sua própria razão de ser, mas sim 

oferecer sinalizações teóricas que extrapolem o campo do senso comum no tocante às 

questões que envolveram e envolvem os horrores perpetrados contra a “condição humana” 

dentro do Urso Branco, inclusive devido a ampla cobertura feita pela imprensa televisiva, 

jornalística, webjornalística, etc. 

 Essa percepção, sobretudo bastante marcante quanto aos fatos que se desenvolveram 

ao longo da trajetória do presídio Urso Branco em relação às fugas, as rebeliões, motins, 

mortes com requintes de crueldade, etc., pode ser corroborada a partir da proposta feita pelo 

professor Gabriel Oliveira quando ao analisar o “Caso Urso Branco” sob o olhar da 

Criminologia Radical e a noção de estigma de Goffman (1982), debruça-se sob a indagação: 

Seria, o Massacre do Urso Branco, a terceira exclusão?. 

 Neste sentido, destaca-se dois pontos que são fundamentais na indagação do professor 

Gabriel Oliveira para o desvelamento da questão: 1) a ideia de “Massacre” e a de, 2) “terceira 

exclusão”. Existe alguma diferença entre as palavras “Massacre” com “m” maiúsculo no 

início e “massacre” com a inicial minúscula? E o que seria “terceira exclusão”?  

 Em relação à primeira questão, entre a letra “m” maiúscula ou minúscula empregada 

na palavra “massacre” é interessante ressaltarmos que não estamos tratando aqui de um mero 

formalismo da linguagem, na medida em que concordamos com a ideia corrente de que 

nenhuma modalidade dela deva ser considerada neutra e despolitizada, pois carregada de 

desejos e intenções, nem sempre cristalinas ao observador social.  

 Para tanto a definição mais pacífica para a ideia de “massacre” é que se trata de um ato 

ou ações que se relacionam ao assassinato de várias pessoas num curto espaço de tempo e 

geralmente fazendo uso de meios cruéis para a concretização de tais fins.  

Essa definição para a palavra “massacre”, apesar das limitações existentes no campo 

da linguagem se coadunam adequadamente com o objeto desta pesquisa, qual seja o “Caso 

Urso Branco” analisado no período de 10 anos (2002-2012) através do olhar do 

webjornalismo (A Folha Online e site Rondônia Ao Vivo), com especial atenção sobre as 

rebeliões de 2002 e 2004, todavia uma diferença constatada percebeu-se fundamental, a noção 

de “massacre” foi ampliada para além de seu conteúdo original, a partir do momento em que a 

imprensa começou a vincular as notícias sobre as rebeliões no presídio Urso Banco como 
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verdadeiros “Massacres”, dando assim ao “Caso Urso Banco” um caráter distintivo em 

relação a outros fatos ocorridos no país. 

 As mortes violentas ocorridas na “macabra” passagem do dia 01 para o dia 02/01/2002 

onde teriam sido vitimados fatalmente 27 detentos, situação que, em tese, esteve conectada a 

tentativa, por parte da administração do presídio, da transferência dos detentos do chamado 

“seguro14” para as celas dos pavilhões. O que sob a ótica do professor Gabriel Oliveira 

converge para a ideia apontada por ele como “terceira exclusão”, pois 

 

Após então serem submetidos a pena e a consequente exclusão social gerada por 

ela, ou segunda exclusão, percebe-se que o Estado, ao dar causa a situação 

verificada em Urso Branco, provoca de modo omissivo, a ocorrência desta tragédia 

consubstanciada na morte dessas pessoas. Assim, ao fazer incidir sobre elas a pena 

de morte, tem-se indícios que permitem entender tal situação como uma terceira 

exclusão posto que já estavam fora da economia e da sociedade em que viviam. A 

terceira exclusão pode ser entendida como a exclusão física do apenado e se deu em 

Urso Branco o Estado permitiu que os detentos [do seguro] fossem trucidados 

(OLIVEIRA, 2009)”. 

 

 

 Acrescenta-se que em 2007 foi publicada talvez a obra mais emblemática sobre o 

drama que envolve a história do presídio Urso Branco, é o livro Urso Branco: A porta do 

inferno escrito pelo ex-detento Jorge Paulo de Freitas Braga, o qual trouxe à lume 

informações interessantes sobre sua “passagem” por aquela unidade prisional, fazendo uso de 

uma linguagem que mesclou elementos do relato biográfico e o do jornalismo informativo, 

além de críticas ferozes as condições do sistema penitenciário rondoniense, dando destaque 

para os abusos cometidos por agentes do Estado (policiais militares, agentes penitenciários, 

etc.) contra os aprisionados recolhidos, além dos aspectos cotidianos da vida no “mundo intra-

muros”, e é claro, dando relevância aos casos de violência que presenciou ali. 

 Neste prisma, o próprio escritor Jorge Braga destaca no livro a existência de um local 

insalubre, só comparável em termos descritivos à um dos “círculos infernais” citados pelo 

italiano Dante Alighieri em sua clássica obra A divina Comédia, como um espaço, 

denominada como “tampão”, era utilizado pelos administradores do presídio Urso Branco 

                                                 
14 Segundo apontado na peça de denúncia assinada pelos Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado 

de Rondônia Celso Sackida Valladão, Charles Tadeu Anderson, Marcelo Lima de Oliveira e Cláudio Wolff  

Harger e ainda pelo Procurador-Geral de Justiça José Carlos Vitachi, referente ao IPL 003/2002/DECCV de 

07/02/2002, enfatizam que “Somando-se ao quadro de desorganização, existiam os presos do [SEGURO], ou 

seja, presos ameaçados de morte pelos presos dos pavilhões. Esses presos ameaçados tinham débil garantia 

de vida, consistente em permanecerem agrupados e apartados em espaços denominados [SEGURO]. Mesmo 

os locais destinados aos presos do [SEGURO] tornaram-se obstáculos à correta administração prisional, 

devido à localização, precariedade das instalações e ao grande número, sempre crescente (ante assassinatos já 

ocorridos nos pavilhões) de custodiados que lá permaneciam alojados (DENÚNCIA, 2004, fls. 07-08)”. Ver.: 

citar processo. 
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para a “penalização” dos presos que cometiam algum tipo de “infração” em relação as regras 

estabelecidas pelo “estatuto interno”, a qual nem sempre estavam adstritos aos regramentos de 

condutas escritas. Segundo o escritor Jorge Braga o “tampão” do Urso Branco era 

 

(...) É o pior dos castigos que um preso pode passar. Se nas celas superlotadas e 

imundas é ruim passar, imaginem no tampão, úmido, fétido, escuro, o cara é 

colocado lá, sem roupas. O que num homem ainda restar de orgulho, de altivez ou 

de dignidade é esvaído em pouco tempo. Para um homem no tampão não existe 

Deus, ele se sente só, não existe advogado, nem família, nem amigos. É o 

retrocesso do homem com ele mesmo, é um ser insignificante, sem valor, sem 

referências, sem futuro. É nada no espaço. Só escuta o barulho zoando na cabeça, 

zum...zum. O silêncio toma uma dimensão de barulho. O tempo anda (anda?), 

lentamente, não sabe em que dia, em que hora está. A água gotejando, 

intencionalmente, ininterruptamente, cadencia um ritmo constante e melancólico. 

As baratas fazem parte do novo lar. Os ratos também. O que será que procuram? 

Ah! Deve ser fezes e urina, que batem no joelho (Braga, 2007, p. 202). 

  

    

 O que fica patente no que concerne aos graves problemas relacionados a situação do 

presídio “Urso Branco” é que, ao que nos indica a pesquisa até aqui, a situação entre 2000 à 

2012 não se modificou da forma como se poderia considerar, no mínimo “razoável” para a 

melhoria das condições de (sobre)vivência dos apenados recolhidos àquele. E isso nos dá 

assim um indicativo dos complexos desafios a serem enfrentados pelos governos federal, 

estadual e órgãos estatais em geral na proposição de possíveis “saídas” e em específico quanto 

a proposição e aplicação de políticas públicas que sejam eficazes com relação à resolução do 

problema prisional no país. 

 Por isso, segundo apontam os professores Guilherme Soares e Renata de Lima ao 

analisarem a política carcerária e os direitos humanos sob a ótica de sua judicialização 

trazendo o “Caso Urso Branco” enquanto estudo de caso, afirmam eles que em se tratando da 

situação do presídio Urso Branco, 

 

Desde 2000, quando uma rebelião levou à morte três internos e deixou 30 feridos, a 

Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Velho, responsável por 

(apresentar três denúncias à Corte da OEA, por violações aos direitos humanos pelo 

governo brasileiro) vem acompanhando a situação da penitenciária. Em 2001, os 

detentos assassinaram seis companheiros. No ano seguinte, o presídio ganhou 

espaço na mídia nacional e internacional devido ao assassinato de 27 presos, 

cometido por colegas de cela. No mesmo ano, outros dez assassinatos isolados 

foram registrados. Já em 2004, uma rebelião deixou quinze mortos – cinco 

decapitados -, além de centenas de feridos e 80% das instalações destruídas. Um ano 

depois, nova rebelião fez 200 reféns e dez mortos (SOARES & LIMA, 2014). 
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E os principais aspectos que teriam influenciado para que essa situação se agravasse e 

inclusive contribuído para a onda de atrocidades cometidas dentro daquela casa de detenção 

na passagem do ano 2000 para 2001, foram, segundo aponta a professora Camila Giunchetti, 

 

(...) a superpopulação, a insuficiência de agentes penitenciários, o precário 

treinamento dos poucos agentes que havia, a fragilidade das instalações físicas (em 

especial dos pisos, paredes e cadeados), a insalubridade das celas, a escassez de água 

e, principalmente, a falta de separação dos presos provisórios dos condenados e de 

acordo com seu grau de periculosidade (impossível pelo fato de as celas serem 

interligadas por túneis e buracos nas paredes cavados pelos próprios detentos), 

combinados com a ociosidade dos presos (ausência de atividades laborais ou 

educacionais), criou o ambiente propício para que eclodisse, em 5 de novembro de 

2000, a primeira rebelião no UB. Nessa rebelião, três pessoas morreram e outras 30 

ficaram feridas. A partir de então, foi inaugurado um período no qual ondas de 

assassinatos passaram a ser recorrentes, algumas das quais com repercussão 

internacional, como foi o caso das rebeliões de 2002 e de 2004 (grifo nosso) 

(GIUNCHETTI, 2010, p. 61). 

 

Neste sentido, percebe-se até aqui que a trajetória histórica do presídio Urso Branco 

em Rondônia a partir do recorte temporal proposto, em que pese estar situado na periferia 

geopolítica do Brasil, apresenta traços constitutivos bastante específicos daqueles presídios 

que integram a região amazônica, mas com semelhanças relevantes se comparadas, por 

exemplo, ao episódio do “Massacre do Carandiru (1992)” ocorrido na região sudeste, além da 

grave situação do “Presídio Central de Porto Alegre (1994)” no sul do país, este segundo 

“classificado” pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no relatório final 

de 2008 como o “(...) pior presídio do país, sendo descrito como [uma visão grotesca, surreal, 

absurda e desumana] – [a masmorra do século 21] (BRASIL, 2009, p. 170 apud CARDOSO, 

et. al., 2014)”. 

 

CAPÍTULO III 
 

4 RELATÓRIO DA PESQUISA 
 

4.1 A espetacularização da violência e as rebeliões de 2002 e 2004 no 

presídio “Urso Branco”: As representações no webjornalismo através dos 

sites de notícias Folha Online e Rondônia Ao Vivo. 
 

 Amplamente cobertas pelos veículos de informação midiáticos, as rebeliões ocorridas 

no presídio Urso Branco em 2002 e 2004 (Estado de Rondônia), ganharam relevo no cenário 
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nacional, sobretudo, porque os fatos que se desdobraram naqueles eventos, alguns deles até 

transmitidos em tempo real, foram sendo paulatinamente identificados e designados pela 

imprensa como expressões máximas de crueldade, violência e barbárie cometidas por “seres 

humanos” contra sua própria espécie. 

 Neste sentido, já existem importantes pesquisas acadêmicas que analisam sob o prisma 

histórico-sociológico as relações entre a mídia e o sistema penal (OXLEY DA ROCHA, 

2013; BATISTA, 2002; GOMES, 2012) e de que maneira uma e outro são influenciados 

reciprocamente na adoção de discursos (e práticas) que reificam processos autoritários de 

legitimação de determinados status quo e, no caso em específico da mídia jornalística, 

auxiliam na construção social de representações, geralmente estereotipadas, sobre prisões, 

violência, criminalidade, etc. e é claro, de seus respectivos sujeitos (“bandido”, “detentos”, 

etc.). 

 Todavia, por existirem lacunas consideráveis de estudos que possam dar conta das 

relações entre webjornalismo e sistema prisional, - este por ser considerado um dos objetos de 

alcance social, talvez, um dos mais problemáticos se comparado aos outros elementos 

integrantes do sistema penal -, é relevante afirmarmos a importância do conhecimento acerca 

dos complexos processos políticos, sociais, culturais, etc., que contribuem para torná-lo (ou 

no mínimo fazê-lo parecer) legítimo e necessário pela sociedade. 

 O que no caso das rebeliões de 2002 e 2004 do presídio “Urso Branco” em Rondônia, 

e em específico se tratando da mídia televisiva local, o processo de cobertura feito por este 

meio, alcançou tamanha expressão devido a rapidez com que as notícias eram atualizadas 

sobre a quantidade de mortos durante os eventos, imagens aterrorizantes de presos sendo 

decapitados e seus corpos sendo jogados de cima da caixa d’água daquela prisão, situação 

presenciada em tempo real pelos espectadores através do olho da câmera de filmagem, 

entrevistas com familiares nervosos aguardando notícias de detentos, reportagens ao vivo 

sobre a situação do presídio em determinados momentos do dia, etc. 

     Esses verdadeiros “espetáculos de violência”15 envolvidos nas rebeliões de 2002 e 

2004 no presídio Urso Branco, não ficaram restritos somente a cobertura televisiva local, mas 

também foram exibidos através de reportagens diárias em telejornais de várias emissoras dos 

canais abertos, contudo, cabe aqui pontuarmos a face, talvez, menos perceptível que foi é 

papel exercido pelo webjornalismo na cobertura daquelas rebeliões, através dos matérias 

                                                 
15 A noção faz referência ao termo cunhado por Guy Debord em 1967 no seu livro A sociedade do espetáculo, 

para o qual “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada 

por imagens (DEBORD, 2003)”. 
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publicadas pelos webjornais Folha de São Paulo e Rondônia Ao Vivo, o primeiro, apesar do 

nome, noticia assuntos de abrangência nacional e com suporte físico, e, o segundo, 

preferencialmente noticia matérias de conteúdo local e seu suporte é total e somente 

disponível na plataforma web. 

   Para tanto, antes de analisarmos de forma mais detida as matérias produzidas sobre as 

rebeliões citadas no presídio Urso Branco veiculadas pelos webjornais selecionados, torna-se 

indispensável que revisitemos as narrativas “oficiais” produzidas sobre cada uma das 

rebeliões, informações aquelas tal como encontradas nos processos judiciais disponíveis no 

sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.  

A intenção se coaduna com a ideia da viabilização de uma compreensão mais apurada 

dos fatos analisados, assumindo os riscos de sermos arbitrários em determinados momentos, 

isso faz-se necessário a este trabalho pois compartilhamos da concepção de que o 

historiador/pesquisador apesar de não ser ele capaz de “narrar” ou “descrever” a totalidade 

dos fatos tal “como aconteceram realmente”, ilusão esta que foi a linha mestra do historicismo 

de Leopold Von Ranke no século XIX, cabe a ele, ao historiador atuar “(...) no rastreamento e 

mapeamento do material encontrado visando achar indícios, ou pistas, que sejam 

característicos do material estudado e que não sejam perceptíveis numa leitura superficial do 

tema (GINZBURG, 1999, p. 57 apud OLIVEIRA, 2009)”. 

Em relação a rebelião de 2002 no Urso Branco, consta na peça de oferecimento da 

denúncia assinada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de 

Rondônia, Dr. José Carlos Vitachi e pelos promotores de justiça Celso Sacksida Valladão, 

Charles Tadeu Anderson, Marcelo Lima de Oliveira e Cláudio Wolff Harger, tendo como 

base o IPL (inquérito policial) nº 003/02/DECCV, de que a situação do presídio “Urso 

Branco” antes dos fatos denunciados era de que imperava “(...) o caos administrativo e 

estrutural (...) Grupos de presidiários alojados nos dois pavilhões existentes [onde ficam as 

celas], detinham o poder de mando no cárcere, imposto pela violência generalizada contra os 

demais presos (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”. 

Em seguida em outro trecho da mesma peça de denúncia os promotores acrescentam 

que “Somando-se ao quadro de desorganização, existiam os presos do [SEGURO], ou seja, 

presos ameaçados de morte pelos presos dos pavilhões. Esses presos ameaçados tinham débil 

garantia de vida, consistente em permanecerem agrupados e apartados em espaços 

denominados [SEGURO] (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

2004), além dos presos do “Seguro” existiam também os “Celas-Livres”, ou seja, “(...) no 

jargão do cárcere designa presos que exercem atividade laboral intramuros. Naquele presídio, 
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a expressão foi deturpada para distinguir, também, presos alheios ao controle da 

administração prisional, que ficavam noite e dia a perambular por setores da penitenciária (...) 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”. 

Após uma tentativa de fuga frustrada dos presos ocorrida na madrugada dia 

01/01/2002 por volta das 05h00, a CCD (Companhia de Controle de Distúrbios), uma espécie 

de tropa de choque da Polícia Militar do Estado de Rondônia no mesmo dia porém por volta 

das 12h00 adentrou nos pavilhões “(...) recolhendo os presos no pátio do banho de sol, exceto 

os presos do [SEGURO], que permaneceram separados (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”., após revista minuciosa nos pavilhões que durou até as 

18h30 do mesmo dia, um grupo de presos foi levado novamente para os pavilhões, ficando 

separados 45 desses presos designados como “bichos matadores”, pois segundo a 

administração do presídio esses “(...) tinham ascendência sobre a massa carcerária, chefiavam 

as ações de fuga, de imposição de mortes e escavação de túneis (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”. 

Para os membros do Ministério Público, quatro fatores contribuíram de maneira 

decisiva para a eclosão dos homicídios de 27 detentos ocorridos das 20h00 do dia 1º de 

janeiro de 2002 até às 08h00 do dia seguinte, 1) a decisão da administração prisional em 

devolver 15 dos 45 presos ditos “bichos matadores” às celas dos pavilhões; 2) a tensão entre 

os detentos devido a fuga frustrada pela intervenção da segurança policial do presídio; 3) o 

recolhimento dos “CELAS LIVRES” aos pavilhões e, 4) (...) a iminente transferência dos 

presos com poder de mando para outra unidade prisional (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)”. 

 Neste sentido, em outro trecho da denúncia enviada ao Juiz da 2ª Vara do Tribunal do 

Júri da Comarca de Porto Velho, consta que 

 

(...) no fatídico dia 1º de janeiro de 2002, por volta das 18h00, com unidade de 

desígnios e propósitos [referindo-se aos administradores da prisão à época dos 

fatos], decidiram transferir 66 [sessenta e seis] presos integrantes do [SEGURO], 

(...) das dependências separadas que ocupavam, para celas dos pavilhões e da 

IGREJA, esta transformada em cela coletiva, verdadeira extensão dos pavilhões. (...) 

Os presos do [SEGURO] foram arrastados para os pavilhões e IGREJA, 

esperneando e clamando por suas vidas, com a certeza das atrocidades que iriam 

sofrer, sendo que os agentes públicos foram insensíveis aos seus desesperados 

apelos. (...) Quando a CCD abriu a porta da IGREJA, seis presos oriundos do 

[SEGURO] (...), que lá tinham sido deixados misturados a um grupo rival de 

aproximadamente 25 [vinte e cinco] apenados, pediram socorro, temendo por suas 

vidas, pois estavam sendo severamente agredidos pelos desafetos que ali já 

habitavam, fato que revelava a todos uma amostra que iria ocorrer com os 

outros presos do [SEGURO] absurdamente colocados nos pavilhões 
(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004, grifo nosso).   
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 E situação no interior do presídio piorou de maneira absurda, pois após as 20h00 do 

dia 01/01/2002, quando os agentes penitenciários e os policiais militares da tropa de choque 

se retiraram dos pavilhões, segundo apontam os denunciantes do Ministério Público Estadual 

o “(...) local voltou a se tornar território sob domínio dos presos que exerciam poder de mando 

na penitenciária. Eles trafegavam por entre as celas, em todas as direções, passando pelos 

buracos de suas paredes e lajes (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

2004)”, o que por consequência levou aos homicídios de 27 presos executados por outros 

presos, a maioria dolosa e fatalmente mortos com golpes, que segundo constam nos exames 

tanatoscópicos, de armas artesanais do tipo pontiagudas semelhantes à facas afiadas, 

conhecidas como “chuchos” ou “chunchos”. 

 É relevante assinalarmos que esse desdobramento trágico da rebelião, não tratou-se de 

um “acidente” no percurso da atividade rotineira daquela prisão, fato que pode ser confirmado 

nas palavras do à época diretor geral da penitenciária, através do ofício nº 

010/DG/PSM/JMA/SUPEN de 12/12/2001 dirigido ao Superintendente de Assuntos 

Penitenciários do Estado de Rondônia, no qual pede providências urgentes junto ao 

Governador do Estado e ao Poder Judiciário rondoniense “(...) ressaltando que o mesmo 

[referindo-se ao presídio Urso Branco] lamentavelmente já foi palco de ocorrência 

desagradáveis, com mortes violentas e torturas (...) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE RONDÔNIA, 2004, comentário nosso)”, sobre a grave situação presídio, já que segundo 

o diretor informa que  

 

1º - Nossa população carcerária já atingiu níveis alarmantes, atualmente já próximo 

ao número de 800 [oitocentos] presos, com capacidade apenas para 360 [trezentos e 

sessenta], portanto em condições inadmissíveis para recolher mais presos, 

considerando ainda a fragilidade existente nos pavilhões internos, bem como o 

difícil trabalho de monitorização, por parte dos agente penitenciários. (...) 3º- 

Referindo-se ainda ao inchaço da população carcerária, agora virou rotina o 

recolhimento de presos nos locais denominados de “SEGURO”, por determinação 

judicial, sendo que estes locais ficam fora dos pavilhões internos, alguns bem 

próximo do portão de acesso, inadequados para o recolhimento de presos 

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004).  

 

 Constam nos autos do processo criminal, o termo de declarações do detento A.D.S16. 

colhido no dia 04/01/2002 ainda nas dependências do presídio Urso Branco, o qual explica de 

maneira dramática e aterrorizante os fatos que se desenvolveram após a saída dos agentes e da 

força policial dos pavilhões, pois segundo relatou o detento 

                                                 
16 Os nomes e a qualificação completa dos presos citados foram suprimidos para este trabalho, podendo serem 

eles consultados na íntegra diretamente no processo criminal disponível no sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça de Rondônia. 
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Que logo em seguida o declarante afirma que começou a matança; aonde os presos 

que lá se encontravam todos livres começaram a matar os outros apenados que 

também foram transferidos aonde tais apenados agiam da seguinte forma: na medida 

em que os outros apenados eram colocados com os demais apenados em suas 

respectivas celas, eram dominado, amarrados e amordaçados e ato contínuo 

covardemente atacados com golpes de chunchos por todo o corpo sem qualquer 

piedade, pois na hora do evento as vítimas ficavam de joelhos chorando, pedindo 

pelo amor de Deus para não morrerem, todavia, não foram atendidos pelos 

matadores (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2004)17. 

 

 

 Na denúncia consta também que os presos vitimados antes de serem mortos, eram 

severamente torturados, recebendo diversas “chuchadas” em órgãos não vitais de seus corpos, 

situação assim citada pelos promotores de justiça do “Caso Urso Branco” que indica que 

  

A vítima18 (...) pediu a seus algozes que parassem de espancá-lo e o matassem de 

vez. A vítima (...), além de golpes de [chuchos] em órgãos não letais, foi torturado 

com choques elétricos antes de receber as estocadas que ceifaram sua vida. A vítima 

(...), sofreu diversas estocadas de [chuchos] e depois foi dependurado pelo pescoço 

até morrer. Os presos (...) decapitaram a vítima (...) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA, 2004) 

 

 A “chacina do Urso Branco” de 2002, como foi designada pela imprensa local na 

época (CARAZZAI, 2011; RONDÔNIA AO VIVO, 2010a, 2010b; RONDÔNIA AO VIVO, 

2013; RONDÔNIA AO VIVO, 2014; RONDÔNIA AO VIVO, 2015; ) teve seu desfecho 

final quando a tropa de choque da PM do Estado adentrou os pavilhões por volta das 16h00 

do dia 02/01/2002 e recolheu os corpos de 27 presos. 

    

 

CONCLUSÃO 
 

 A violência e a barbárie das rebeliões de 2002 e 2004 ocorridas dentro do presídio 

Urso Branco em Rondônia são bastante representativas do sintomático fracasso do Estado 

brasileiro na administração carcerária, assolados por gravíssimos problemas como 

superlotação, motins, maus-tratos aos apenados por parte de agentes de segurança, uso de 

drogas, etc., situação, que por ora, não se percebe qualquer tipo de projeção para uma saída 

que seja condizente para um país democrático. 

                                                 
17 A grafia foi mantida idêntica ao constante no termo de declarações colhido na época dos fatos. 
18 Os nomes das vítimas foram suprimidas neste trabalho a fim de garantir o direito à honra e a memória de seus 

respectivos familiares, podendo tais nomes serem consultados no processo judicial disponível e acessível ao 

público em geral através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 
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 A ampla cobertura feita pela imprensa local e nacional na época marcou 

profundamente a maneira como os cidadãos observavam o fenômeno da violência ocorrido 

dentro do presídio Urso Branco, de modo que o webjornalismo também deu sua contribuição 

para que o caráter noticioso se articulasse com a construção de um certo imaginário social 

sobre violência, rebeliões, mortes, etc. 

 E no caso específico do presídio Urso Branco durante as rebeliões de 2002 e 2004, no 

qual o Estado Brasileiro, em decorrência das atrocidades cometidas dentro daquela unidade 

prisional durante os eventos estudados, encontra-se permanentemente sob a vigilância dos 

organismos internacionais e principalmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

através das medidas provisórias que tem vinculado não somente o Estado de Rondônia, mas 

sim, o Estado Brasileiro, tamanha a gravidade que marcaram aqueles eventos aterradores. 

 Neste sentido, o webjornalismo estudado aqui sob a ótica de um webjornal nacional 

(Folha de São Paulo) e outro local (Rondônia Ao Vivo) para um estudo comparativo de que 

como estas plataformas web trataram as rebeliões de 2002 e 2004 no presídio Urso Branco, 

num período em que esses meios de informação se destacavam pelos aspectos 

multicomunicacionais e a expansão da Internet contribuiu ainda mais para o maior acesso de 

pessoas a cobertura feita das rebeliões. 

 O que se percebeu a partir dessa expansão da Internet e da análise das representações 

sobre as rebeliões de 2002 e 2004 nos webjornais pesquisados, é que eles a partir das imagens 

elegidas como representativas das rebeliões, dos textos jornalísticos e dos vídeos, 

contribuíram para a construção do imaginário social acerca do cárcere em Rondônia, o que de 

certa maneira, influenciou no processo de desumanização dos detentos e assim os expôs às 

práticas de violações de direitos humanos. 

 Neste panorama, as imagens bárbaras de “corpos de presos sendo jogados sem cabeça 

de cima da caixa d’água do presídio” ou representações de “apenados jogando bola com a 

cabeça de um detento na quadra de esporte”, e que inclusive inspiraram músicas que retratam 

o cotidiano dos presidiários, assim como o desespero dos familiares durante as rebeliões 

estudadas, são o reflexo de como ambas acabaram se tornando tão representativas da 

violência e da violação dos direitos humanos, que se costuma fazer, inclusive, certa confusão 

sobre qual ocorreu em tal rebelião. 

 Neste mesmo prisma, há que se perceber que as notícias vinculadas sobre as rebeliões 

dentro do presídio Urso Branco nos respectivos webjornais analisados, se referiam 

principalmente não ao cerne do problema prisional nos níveis local e nacional, mas 

principalmente a notícia como espetáculo de horror e barbárie à ser consumido 
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cotidianamente, sem contudo, em qualquer momento, ter sido aberto qualquer tipo de debate 

condizente com a responsabilidade social dos meios de comunicação. 

 Para tanto, ao que nos indica esta investigação até aqui, os webjornais estudados 

fizeram uso das mais variadas ferramentas de interação já existentes para a plataforma web, de 

modo que, se tornou uma das poucas formas de visualização aberta 24 horas ao olhar do 

visitante da Internet, com espaço superior as notícias vinculadas pela rede de televisão aberta, 

e ainda com maior capacidade de interação e reprodução em outras mídias digitais. 

 Enfim, a noção de espetacularização do crime e da violência percebidos durante a 

cobertura jornalística das rebeliões de 2002 e 2004 no presídio Urso Branco em Rondônia, 

através dos webjornais Folha de São Paulo e Rondônia Ao Vivo, se destacou como a mais 

adequada, na medida em que estimulou a compreensão de que a construção do imaginário 

social não se dá de maneira simples, mas que no caso estudado, esteve de certa forma ligado 

as práticas de violações de direitos humanos dos detentos recolhidos naquele presídio. 
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