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RESUMO

'4

Muitas sâo as discussoes sobre as praticas crirninosas e suas puniçâes. Em especial, os crimes
contra a vida tern suscitado nina série de debates sobre questôes penitenciárias, direitos
hmnanos e reabilitaçAo social. Dados do IBOE (2004) revelarn urn crescirnento nos cilmes de
homicIdio na ordem de 130% nos ültimos 20 anos, o que em nümeros significa cerca.. de 600
mil pessoas vItimas deste tipo de violéncia.Teoricarnente, as penas privativas de liberdade
visam a reabilitaçao social dos condenados, o que muitas vezes nâo ocorre, já que o caos
prisional e 0 estigma contra o preso afetam a reabilitaçAo social (Lima, 1993). Este estudo
encontra-se ancorado na Teoria das Representaçoes Sociais, onde é possivel perceber o
confronto do legal e do real como ele é visto. Assim, o objetivo deste estudo é conhecer as
representaçOes sociais de apenados homicidas inseridos no regime fechado, sob cusiodia do
presidio de segurança maxima Silvio Porto (grupo 1), e de apenados homicidas inseridos no
regime de liberdade condicional, vinculados a vara de execuçOes penais de Joào Pe.soa-PB
(grupo 2) em relaçAo a reabilitaçào social, bem conio comparar as representaçöes c!os dois

o grupos. Para tanto, estào participando homicidas apenados do sexo masculino que trabalham
no presidio. Estes foram selecionados através de uma pesquisa documental no arquivo do
presidio, cuja realizaçao pesquisa deu origem a urn mapeamento sócio-demográfico da
amostra. Em relaçao aos apenados homicidas inseridos no regime de liberdade condicional,
estes foram selecionados através do auxiiio dos fi.mcionarios da van das execuçOes penais e
do critério de aceitar participar da pesquisa. Airavés de entrevistas semi-estruturadas, os
apenados foram instigados a relatar suas representaçOes relacionadas a reabilitaçAo social. Os
resultados foram determinados pela análise de conteüdo. A amostra é constituIda por 39
apenados homicidas, sendo 17 apenados do grupo urn e 22 apenados do grupo dois. A analise
foi rea]izada segundo o método de análise de conteüdo proposto por Bardin (1977) e Os

resultados apreendidos pelas entrevistas revelararn o surgimento de trés categorias empiricas:
concepçOes da reabilitaçâo social, vivCncias da reabilitaçAo social e exclusào / inserçào social.
As concepçOes da reabiiitaçAo social foram representadas englobando a concepçAo de
comportamento social e de (re) consIruço do projeto de vida. No que tange as vivéncias da
reabilitaçâo social, emergirarn as vivéncias relacionadas a punição / aprendizado, as
identidades / diferenças existentes no presidio, as práticas positivas e negativas para o grupo
I, práticas negativas para o grupo 2 e o trabalho enquanto fator ressocializante. A categoria
exclusao / inserçâo social foi significada através da farnflia e a sua irnportfincia no processo de
reabilitaçao social, dos valores sociais relativos ao convIvio social, as crenças religiosas como
mediadoras no processo e a discriminaçAo / oportunidade que emergiu apenas no grupo dois.
Diante destes resultados, acredita-se que os objetivos desta investigacAo foram atingidos e que
esta pode contribuir para elaboraçào de urn piano de intervençAo direcionado para as
instituiçoes que propOem a reabilitaçao social.

Palavras chaves: Representaçoes Sociais, Reabilitaçào Social, Apenados Homicidas.
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Abstract

There are many discussions about criminal practices and their punishments. In special
crimes against life have amused a series of debates on prison matters, human rights and
social rehabilitation. Data from ISGE (2004) - a Brazilian statistics institute - show an
Increase of 130% in the last 20 years in homicide crimes, it means in numbers around
600 thousand people that are victims of this type of violence. Theoretically the
punishments that restrict liberty are intended to rehabilitate the criminals, which many
times do not occur, once the prison chaos and stigma against the convicts affect their
social rehabilitation (Lima, 1993). This study is based on the Theory of Social
Representations, Where it is possible to realize the confrontation of what is real and
legal. Thus, the objective of this study is to know the social representations of homicide
convicts that are kept in prison, in the maximum security prison Silvio Porto (group 1),
and homicide convicts that are placed on probation, linked to the court of penal
executions In Joao Pessoa - Pb (group 2), in relation to social rehabilitation, as well as to
compare the representations of the two groups. Male homicide convicts that work in
prison participated in this study and they were selected through a documental research
in the prison files. In relation to homicide convicts in probation, they were selected
through the help of the employees of the court of penal executions and they participated
of their own free will. Through semi-structured interviews, the convicts were asked to
talk about their representations related to social rehabilitation. The results were
determined through the analysis of the content. The sample is constituted of 39 homicide
convicts, where 17 convicts belong to group one and 22 to group 2. The analysis was
made according to the content analysis method proposed by Bardin (1977) and the
acquired results through the interviews show the appearance of three empirical
categories: social rehabilitation conception, existences of social rehabilitation and social
exclusion/inclusion. The conceptions of social rehabilitation were represented involving
the conception of social behavior and (re)construction of life project In relation to the
experiences of social rehabilitation, there were the ones related to punishmentllearning;
similarities/differences in prison; positive and negative practices to group 1, negative
practices to group 2 and work as a resocializing factor. The category exclusio&socal
insertion was seen through the family and its importance to the process of socal
rehabilitation; through social values related to social life; to religious beliefs and to
discriminationlopportunity which was verified only In group 2. Before these results, it is
believed that the objectives of this investigation were reached and that It is possible to
develop an intervention plan directed to institutions that propose social rehabilitation.

Keywords: Social Representation, Social Rehabilitation, Homicide Convicts.
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CAPITULO 1

DELIMITAçA0 DO PROBLEMA E ELABORAçA0 DO OBJETO

DE ESTUDO

A pena corno forma •de punição, existe desde •a antiguidade, eta é anterior a

criaçao das leis, e surgiu corn urn conjunto de costumes e convençOes advindas do

convIvio apticado a dinarnica social. 0 direito, na esfera punitiva, passou por diversas

fases, levando-se em conta, principalmente, a civilizaçAo que a executava. Na antiga

Babilonia, prevalecia o código de Harnurabi, prirneiro código de normas escritas, Já os

Hebreus baseavam-se no principio de TaiiAo, "olho por otho, dente por dente."

Pan Oliveira (1984), a pena passou por quatro perlodos de evoluçAo,

respectivamente, o da vingança privada, da vingança divina, da vingança Pübtica e o

humanitário, neste ñltimo, Foucault (1988) afirma: que desde 0 fim do séctilo corn

efeito, nota-se urna diminuiçao considerávet e, de modo geral, das agressOes fisicas

Faz-se mister ressaltar, a aprovaçäo da "declaration des droits de t'homme et du

citoyen", que muito contribuiu para esta fase. Enfirn, para Lima (1993), a historia da

pena conthode-se corn a prOpria histOria do homern.

Segundo Chaul (1984), desde a Antiguidade Ctassica ate os dias de hoje, no

âmbito da ética, encontra-se o problerna da violéncia e dos meios para evitá-la,

diminul-la, controlã-1a. Quando urna cuttura e urna sociedade definem o que e mal,

crime etc, concomitantemente definem o que e violéncia contra urn sujeito ou urn

S

S

grupo, e desse rnodo, define os valores positivos, o bern e a virtude; como barreira
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ética contra a violôncia. Ela afirrna que a ética é normativa exatarnente por isso, suas

normas visando impor limites e controle ao risco permanente da violéncia; os valores

éticos garantern a nossa condiçAo de sujeito. No seu entendimento, uma definiçao

concreta acerca da ética a descreveria como urn conjunto de princIpios e valores que

guiam e orientam as relaçOes hurnanas. Esses principios devern .apresentar-se corno

caracterIsticas universais, ou seja, precisarn ser válidos para todas as pessoas e para.

sempre.

Atualmente, a pena é regulamentada pela Lei 7.210/84 das execuçOes penais
S

LEP2, essa lei trata sobre •todos os direitos e deveres dos apenados, e nela estâo

elencados todos os subsidios legais para a reabiiitaçao social destes. Na Eel Cstá

prevista a assisténcia a saâde, educaçäo, assisténcia religiosa, assistência jurIdica; .alérn

de disporem de urna cornissão de ciassificaçao técnica que é formada por urn

psicologo e urn assistente social entre outros profissionais.

Tanto a ONU3 , por meio da publicaçäo do Centro de Direito dos Homens das

Naçöes Unidas (1966), corno o pacto de São José na Costa Rica (1969), ern seu art. 5°,

definern como frnaiidadc essencial das penas privativas de liberdade, a reforma e a

reabiiitaçao social dos condenados (Moracs & Smanio, 2002).

A própria Lei das Execuçoes Penais enfoca como princIpio básico o reeducativo,

cia possui urn esquema de progressAo de regime e urn processo dc rernição por

trabaiho. Lima (1993), concluiu que a vioiência, o estigma contra o preso e o caos

prisionai comprornetia esta reabiiitaçao. Sob este prisma ha uma indagaçAo .accrea do

legal e do real corno etc é visto.

0

2 LEP - (Leis das ExecuçOes Penais).

3 ONU - (Organizaçao das NaçOes Unidas).
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Per serem dinârnicas, estudarem as cornunicaçOes dentro de urn grupo,

orientarern a conduta e possibilitarem a prediçAo de comportamentos, as

representaçOes sociais podern ser modificadas, contribuindo para a reduçAo dos danos

causados pela vida no carcere.

0 objeto estudado nas representaçöes sociais, segundo Wagner (1998), nAo

necessita ser real, mais sim, importante para a sociedade e provindo de urn grupo

hornogêneo, portanto, considerando o problema da reabilitaçao social como relevante

para a sociedade e relacionado ao trabaiho cotidiano de diversas classes socials como
•

I	 advogados, psicólogos, assistentes sociais e a famIlia •do apenado. Verificamos a

necessidade de conhecer a representaçAo social por parte de apenados homicidas, pois

per estarern inseridos em urn mesmo contexto penal, poderao apresentar esta corn

objetos e urna linguagem comurn.

I.I. Objetivo Gera[

Esta pesquisa tern como pretensAo geral verificar as representaçOes sociais da

reabilitaçao social por parte de apenados hornicidas inseridos no regime fechado e

apenados hornicidas inseridos no regime de livraniento condicional.

1.2. Objetivos EspecIficos

• Verificar as representaçOes sociais da reabilitaçAo social por apenados

homicidas inseridos no regime fechado.
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• Verificar as representaçOes sociais da reabilitaçAo social por apenados

hornicidas em Iivramento condicional.

. Estabelecer uma comparaçäo entre as representaçOes sociais da reabilitaçao

social por apenados inseridos no regime fechado e por apenados inseridos no

livramento condicional.

0
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CAPITULO 2

EXECUçAO PENAL, .PROCESSO DE REArnLITAçA0 SOCIAL,

INsTITulçAo PENAL E REPREsENTAçOEs SOCIAIS

1 .0
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CAPITULO 2
S

EXECUçAO PENAL, PROCESSO BE REABILITAçA0 SOCIAL,

IINSTITUIçAO PENAL E REPRESENTAçOES SOCIAIS

2.1. Exclusão Social e ExecuçAo Penal

Desde os tempos remotos, o convivio social nos remete a urn conjunto de

S costumes, normas ou leis que regulam as relaçOes sociais. A histOria antiga, revelaum

direito consuetudinario, ou :seja, regido por costumes, assirn vivian os assirios na

antiga mesopotarnia. Como o surgimento do primeiro império Babilônico, aparece o

primeiro Código de leis escritas, denorninado Codigo de Hamurabi, destacamos que,

anteriormente, a civilizaçAo hebraica utilizava a lei de TaliAo, onde a pena era

proporcional ao crime, o que representava, assim, urn avanço corn relaçAo as penas.

Sabe-se que na antiguidade a pena de morte fora bastante utilizada, haja vista,

que Os povos antigos eram, excessivamente agressivos, pois tinharn que defender os

seus territórios. Ao longo do tempo, as leis evoluIram relacionadas com a cultura e a

ideologia dominante para a época, haja vista, que o direito é a percepçAo de justiça

pelo meio social.

A prisao, como forma de punição, evoluiu de pena acessória I pena principal.

Desde sua génese, é utilizada para "esquecer" os indivIduos que vivern a niargem

social. Ela foi utilizada pan castigar prisioneiros de guerra, flihos perdulários e

prisioneiros da inquisição.
S
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Corn a revoluçAo francesa, os hopitais foram utilizados como prisoes para

enclausurar doentes, crirninosos, prostitutas e desernpregados. Verifica-se que a prisão

ao longo da histOria da hurnanidade, é a proffisora da exclusAo, urna rejeiçAo que a

sociedade ainda nAo soube corno lidar.

Corn o advento das leis, diversos rarnos da ciéncia, corneçaram a pensar em

ternas corno, exclusao, hurnanizaçAo e penas corno urn processo de reabilitaçao on

readaptaçao ao convivio social.

A exclusao social tornou-se urn terna bastante discutido pela psicologia social,

bern corno, pelas diversas crônicas sociais enfatiza-se a psicologia social, pois ela nos

proporciona enxergar este terna por urn aspecto étieo e psicossocial, dando primazia a

urn resgate socio-histOrico para encarar esta problernática social.

Hodiernarnente, o terna exclusAo social, aponta uma tendéncia ern deter-se no que

seria a eategoria exciulda e em quais aspectos éticos e psicossociais esta exclusao

possui respaldo. Os debates acerca do significado da palavra exclusAo deixaram de ser

o foco principal para privilegiarrnos os processos elaborativos da mesrna. Pensar sobre

a exclusAo nos rernete a urna idéia de lugar, ou seja, exciuldo de onde? e para onde?

As indagaçoes supracitadas gerarn urna discussAo acerca dos grupos de pertença e

suas relaçOes, pois estas e que sinalizarn as mudanças existentes no rnesrno. Por este

prisrna, podernos nos deter a urna análise sOcio-histórica, onde desde a passag em do I

rnodo de produçäo prirnitivo para o feudal estabeleceu-se urna relaçào de grupos

dorninados e dorninantes; assirn se sucedeu corn a revoluçAo industrial e a automaçào.

Formou-se a categoria dos excluIdos por falta de trabalho, esta condiçao acarreta

conseqUências a dignidade, a cidadania e a subjetividade do sujeito.



REPRESENTAcOES SOCIAIS 	 29

Apontar pressupostos indicativos desta exclusao, 6 de se falar da competitividade

proveniente do liberalismo. Neste sistema, o homem 6 massificado e delimita-se uma

linha exciudente entre os bern sucedidos e os mal-sucedidos. Ocorre uma atribuiçAo de

sucesso ou fracasso aos individuais, não levando em conta as causalidades sociais, esse

seria um pressuposto de culpabilizaçao.

Por fim, ainda ocorre a exclusao dos saberes, em que o conhecimento do senso

comum 6 menosprezado frente ao saber reificado. Ao idealizar a Teoria das

RepresentaçOes Sociais, Moscovici, nos atenta a necessidade do resgate do senso

comurn. Este autor nos atenta para o lugar onde foram geradas as representaçOes

sociais, näo onde o conhecirnento cientifico foi corrompido ou distorcido.

Em termos de exclusao, a psicologia social dedicou-se a revelar os aspectos

psicossociais deste tema. Guareschi (2002, p.154) aponta que: para ocorrer a

legitimaçao da exclusao 6 necessário encontrar uma vitima expiratOria sobre quem

descanegar o pecado de marginalizaçAo, ou quase genocidio, de milhOes.

Essa posiçäo 6 bastante confortavel, pois nos desobriga a repensar o sistema

como urn todo, no qual além de vitima, $omos culpados. Em seus estudos acerca da

exclusAo, Neto (1989, p.39) indica que: somente uma politica criminal justa dirige-se

no sentido de tentar diminuir as diferenças sociais.

A legislaçAo penal brasileira regula a execução da pena, ela 6 prevista na lei

7.210/1984, a Lei das ExecuçOes Penais (LEP). A referida lei apresenta como thnçAo

subjetiva da pena a reeducaçao e a correçAo, essas aglutinadas no conce:ito de

recuperaçAo ou (re) socializaçAo do condenado. Para lograr tal objetivo a LEP foi

S

ib	 elaborada levando em conta os aspectos objetivos e subjetivos que norteiam o processo
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de (re) sociaiizaçAo. Para esta pesquisa apenas os aspectos subjetivoi serâo

evidenciados.

De acordo corn a LEP nos arts. 5° a 9 ° o apenado ao iniciar o curnprirn'ento da

pena que Ihe foi imposta, devera ser submetido a urn exame de personalidacle e de

antecedentes, para que seu perfil seja traçado, ou seja, sua biotipologia criminal seja

traçada, a fim de que o principio da individualizaçAo da pena seja observado.

No caso dos apenados :submetidos a° regime fechado, e obrigatoria a realizaçao

de urn exame criminolOgico. A avaliaçao será julgada pela comissão de classificaçao

técnica, que elaborara urn piano de individualizaçAo. Este dispositivo penal procura

levar em conta a singularidade humana e tenth impedir 0 contato de apenados de

menor potenciai ofensivo corn apenados que possuem urn major potencial ofensivo.

0 Estado tem o dever de assistir o apenado em toda a execuçAo da sua pena, bern

como, apOs o cumprirnento desta, ë sua responsabilidade proporcionar assisténcia

religiosa, educacional, de saüde e material, essa compreendendo a alirnentaçAo, o

vestuario e instalaçOes higiênicas.

A assisténcia a saáde, engioba o atendirnento medico, farmacêutico e

odontológico, na ausência destes serviços no interior do presidio, a direçAo do presidio

poderã autorizar a saida para tratamento. No aspecto juridico, a assisténcia devera ser

gratuita ate o térrnino da pena.

0 serviço de alfabetizaçAo para os analfabetos e a especiaiizaço técnico-

profissional para os já aifabetizados, aparece relacionado a assisténcia educacional. 0

apoio social aparece na forma de tratamentos clinicos, orientaçAo a (re) socializaçAo e
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•	 aniparo a familia do apenado.
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A LEP, em seus arts. 28 a 37, regulamenta o trabaiho dos apenados, ele é

considerado como urn dever do indivIduo que se encontra cumprindo uma pena. 0

trabalho podera ser interno ou extemo, este promovido por urna parceria entre o

Estado e urn particular ou em serviço pUblico, desde que o apenado tenha cumprido

1/6 da pena que lhe foi imposta e aquele no arnbito da instituiçAo onde ele encontra-se

inserido.

0 trabaiho poderã ser rernunerado ou nAo, no caso em que ele é rernunerado, o

valor e fixado administrativarnente e atendera a certa prioridade de distribuiçao. Ele
S

será ou não na area de aptidao do apen.ado, mas para todos os casos a lei prevé 0

sisterna de rerniçAo da pena, ou seja, para cada trés dias trabalhados contará urn a

menos na sentença do apenado.

Na lei tambérn é prevista uma série de regras de conduta, as quais os apenados

devem submeter-se no interior da instituiçAo, estas regras são ditadas pela lei e per

regulamentaçOes de ordern adrninistrativa Os artigos que retratam essas regras, visarn

inserir o apenado no cotidiano da instituiçäo.

• De acordo corn a LEP, o preso egresso deve set assistido em todos os ai;pectos

que se refirarn a sua volta a sociedade por urn mInimo de urn ano, entende-se per preso

egresso, aquele que recérn adquiriu a liberdade ou aquele que se encontra em liberdade

condicional.

Observamos que do ponto de vista legal é prevista a (re) socializaçao do apenado,

Os resultados da pesquisa de campo nos perrnitiram urn confronto corn a realidade.

A reabilitaçao social possui corno urn dos seus objetivos a (re) inserção social do

•	 individuo excluIdo, para que o processo de (re) inserçAo ocorra 6 irnportante
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compreender e analisar alguns fatores que possuern importãncia nesse processo. A

discussAo acerca das inserçOes social concretas, ja bastante difuindida no rneio

acadérnico, serve para enxergarrnos a realidade social, a relaçao do Estado corn os seus

constituintes e corno isso influencia na forznaçAo do cidadao e do seu projeto de vida.

CatAo (2001) afirma:

Pensar no processo de (re) inserçâo social e pensar na introduçäo da
categoria projeto de vida na cotidianidade dos indivIduos, nas
práticas sociais I institucionais, pois qualquer processo de (re)
inserçao social pressupôe por parte dos individuos excluidos a (re)
conquista de sua identidade e do seu espaco como cidadAo perdido,
interrompido ou nunca definido. (p.48)

Esta autora entende corno sendo projeto de vida a transforrnacao do real

ocasionada por urna representacAo social direcionada no sentido desta transforrnaçAo,

onde as condiçOes deste individuo são consideradas em relaçAo ao passado, presente e

na perspectiva do flituro.

Relacionando a construçAo do projeto de vida ao contexto dos apenados,

enquanto exciuldos sociais, segundo CatAo (2001), requer reflexoes sobre as

contradiçOes dessa realidade corno urn fator de compreensAo do mundo e das coisas.

Para a discussäo da construção do projeto de vida enquanto urn fator concreto na

(re) inserção do indivIduo .na sociedade é importante perceber o papel psico-s4cio-

hist6rico que o trabaiho exerce na construçAo do rnesrno. 0 trabalho existe desde

inicio das civilizaçöes, corn diferentes concepçOes de acordo corn a civilizaçto que o

executava, ele encontra-se enraizado na dinâ.rnica social.

Os modos de producAo foram responsáveis por uma série de pensamentos

do trabaiho, ern tempos onde predominava o modo de producão feudal, o trabaiho
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S 
encarado corno urna fonte de submissao e servidAo aos donos dos feudos, era uma

retaçao de subrnissao e proteçäo. Corn a passagem do rnodo de produçAo feudal para o

modo artesanal, o trabaihador tornou-se dono da produçao e consciente de todo o

processo, o que the conferia urna rnaior autonomia no âmbito psicotógico, corn a

revotuçao industrial e a passagern do modo artesanal ao modo capitalista, o trabaiho

toi-nou-se assatariado e as péssirnas condiçöes a que os trabathadores estavarn

submetidos gerava urn grande desconforto psicológico aos mesmos.

Segundo CatAo (2001), nesta época, foi instituIda a noçAo de trabaiho enquanto
S

urn dever social e urna reatização social, esta noção designa a necessidade de regular o

indivIduo socialrnente através da reatizaçAo social.

A revotuçAo industrial trouxe a divisAo social do trabatho, onde segundo

Albornoz (2002), de acordo corn a posicão ocupada pelo individuo na pirarnide social,

a sua retaçao social é consotidada, inclusive a divisAo social do conhecirnento. A partir

deste mornento da histOria, a sociatização em seu sentido rnais ampto, a constru.çAo do

projeto de vida e a identidade estavam retacionadas a posiçAo do indivIduo no contexto

I • social. Em retaçao ao grupo dos apenados, a exclusAo caracteristica deste grupo, a

posição ocupada no presidio e a expectativa do posicionarnento flituro será de total

retevancia na sua (re) inserçào social, pois de acordo corn a teoria das representaçOes

sociais o grupo, o seu contexto e as cornunicaçOes do rnesrno são fatores de influencia

na forrnaçAo das representaçöes sociais, corno de acordo corn Moscovici (1961), as

representaçOes são orientadoras de conduta e possibititadoras de rnudança nos

cornportainentos, observa-se que de acordo corn o significado que este grupo confere a 1

IS
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reabiJitaço social é possIvel predizer como o grupo se comportará mediante esta

perspectiva legal e psicologica.

2.2. Reabilitação Social Enquanto Processo de (Re)Socializacio

A (re) socializaçao é urn tema de relevância, em face da atual conjuntura social, da

violéncia, do desemprego, e da corrupção que nos aponta uma situacAo de caos, em

que a interiorizaçao das normas soclais é substitulda por todo comportamento que
S

ofereca major vantagem.

Especificamente, na sociedade brasileira, se ocorre uma nAo observância aos

preceitos morals mInimos como a honestidade, a pontualidade, a solidariedaIe entre

outros que corn o passar do tempo e a imposiçAo do modo de vida capitalista foram

perdendo espaço para o lucro, a vantagem e o sucesso pessoal.

Este tema pode ser encarado por várias perspectivas, foram encontrados estudos

da (re) socializaçAo relacionados aos valores, neste sentido, Camino & cols.(2003).

Estudos respaldados nos valores e nas RepresentaçOes Socials, Pereira (997).. A (re)

socializaçAo enquanto projeto de vida, também foi estudada por CatAo (2001).

Esta pesquisa pretende estudar a reabilitaçao social enquanto o processo de

(re)socializaçAo através da psicosociologia, que situa o sujeito na interface entre o

psicolOgico e o social, enquanto construtor das RepresentaçOes Sociais, sendo estas

responsáveis pela orientaçAo das condutas dos individuos nas relaçOes grupais e

intergrupais.

0
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Podemos abordar este tema pela psicanalise, através dos estudos realizados por

Freud, no que tange a formaçAo da consciência moral e a internalizaçAo das normas

sociais, por estudos de Piaget sobre o desenvolvimento moral, e, através da sociologia

do conhecimento proposta por Berger & Luckrnann, que muito se assemelha a

tipologia proposta por Moscovici, idealizador das RepresentaçOes sociais, na qual esse

trabaiho se flindarnenta.

Estudos de Bandura e Walters (1959) apontam que a aprendizagem social é

baseada na prática infantil, onde o individuo tende a sofrer a pressAo grupal e

comporta-se em conformidade corn o grupo.

Na decada de 80, Piaget e, posteriormente, Kolhberg falaram da socializaçAo no

âmbito do desenvolvimento moral, pan estes, o desenvolvimento moral se dá em

estagios, onde os estâgios superiores seriam caracterizados por uma major autonomia

do sujeito, guiando-se por regras mais gerais e abstratas e urn senso de justiça mais

equilibrado.

Em meio a essa extensa gama de perspectivas acerca da socializaçâo, é

importante pensar em pie consiste a socializaçAo, com esse objetivo observam-se

definiçoes do tema. Camino & cots. (2003) apontarn a socializaçao, segundo Secord &

Backman (1964), onde essa consiste em um processo pelo qua! o comportarnento da

pessoa é modificado a fim de se conformar corn as expectativas dos membros do grupo

ao qua] ela pertence.

Piaget (1932), afirma que a socializaçAo é urn processo do desenvolvirnentol

moral, onde os pares possuem importãncia extrema.
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A prirneira definiçAo dernonstra urn certo conformismo por parte do sujeito em

aderir as normas grupais, onde a subjetividade e as trocas interativas ocorridas no

grupo de pertença ficarn relegadas a urn segundo piano.

0 desenvolvimento moral proposto por Piaget (1932), nos rernete a atividade

subjetiva hurnana e ao processo de interaçAo e comunicaçAo presentes nas relaçOes

grupais e intergrupais. Guareschi (2001), afirma que o que faz urn grupo ser grupo são

as relaçUes existentes no seio deste. Portanto, se são as relaçOes que determinam urn

grupo, não podernos negligenciar 0 aspecto construtivo da socialização.

Consoante este pensarnento, Berger & Luckrnann (1985), propöe urna outra

perspectiva de pensamento, baseada em üma sociologia do conhecirnento. Partindo de

conceitos básicos acerca da realidade e do conhecimento, utiliza-se da dialética

individuo versus sociedade proposta por Marx, dos conceitos de Weber e Durklieim a

cerca dos significados subjetivos e da interiorizaçao da realidade social proposta por

Mead, pam pensar como a realidade social é construlda.

De acordo corn esta visão, a realidade seria urna qualidade de fenôrnenos que

independern de nos para existir; bern como, o conliecimento, corn a certeza de que os

dados fenôrnenos são reals e possuem caracteristicas especificas.

0 conhecimento em questão é a realidade cotidiana, ou seja, aquela que cornpoe

a vida diana do hornem cornum, ele a interpreta e Iança mao da subjetividade para

dotá-la de sentido.

A vida cotidiana é partilhada pelos rnembros do grupo e tern sua génese na

atividade hurnana. São realidades que convergem ern urn ponto comurn, porérn nAo são

idénticas. A saber, a realidade nasce da interaçAo social que é dada no contato face a

face e 6 relacionada a urn determinado objeto. Resultante dessas interaçOes 6 o
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esquema de tipificacao, bern como, a esquematizaçAo significante fruto das

expressividades hurnanas, rnanifestas, principairnente, na linguagem.

A dialética e a ocorréncia do fenomeno social através de urna troca do hornern

corn a sociedade. Esta troca se processa em trés etapas, sern urna seqUéncia temporal

definida, porérn nenhurna destas etapas pode ser suprirnida do processo.

As etapas supracitadas são a exteriorizaçAo, a objetivaçao e a interiorizaçAo. A

exteriorizaçao ocorre quando o homern exterioriza a sua subjetividade inerente a

prática social e a objetiva, interiorizando a realidade objetiva através de processos
S

mentais, neste mornento, é possIvel corneçar a falar em socializacAo.

A socializaçao e definida por Berger & Luckmann (1985, p.175) corno: a ;arnpla e

consistente introduçäo de urn individuo no rnundo objetivo de urna sociedade ou de

urn setor dela.

0 nascimento insere o indivIduo em uma sociedade corn papéis definidos, onde

este recebe urn norne, uma famIlia e inicia urn processo de construçAo da sua

identidade pessoal e social. Este processo esté relacionado a fatores cognitivos e

afetivos. Segundo Berger & Luckrnann (1985, p.173) o indivIduo nAo nasce membro

sociedade. Nasce corn a predisposiçao pan a sociabilidade e torna-se membro da sociedade.

0 hornem constrói, inicialrnente, sua socializaçAo interiorizando ;seus

semeihantes e dotando de sentido a .realidade cotidiana. Portanto, interiorizar é

adaptar-se a esse mundo ja formado, esta adaptaçAo ocorre de forma singular para cada

indivIduo e não constituI um processo Unico, haja vista que o ser hurnano pode

construir e reconstruir diversas vezes durante a vida.

0
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A interiorizaçAo é conseqUência da interacão do hornern corn os seus pares, é a

consciência da presenca do rnundo e do outro no individuo.Esta primeira et:apa no

desenvoivirnento cognitive e afetivo do hornern é charnada de sociaiizaçao piirnária,

cia ocorre na inrancia onde a criança lança mao de uma alta carga de afetividade para

se socializar, pois seria dificil realizar urn processo de aprendizado scm que urn do

ernocional fosse estabelecido, esse elo garante o estabelecimento de uma identidade,

que surge ern decorréncia da criança identificar o outro. Esta afetividade presente neste

processo de sociaiizaçao inicial toma a sociaiizaçAo primária enraizada e de dificil

rnodificaçao, cia sempre estara presente :na subjetividade do indivIduo, mesmo após

suas inürneras reconstruçOes.

Aigurnas caracteristicas são inerentes a esse processo de sociaiizaçao prirnaria,

consideramos a linguagem come urn veiculo desta, bern come, o contexto vivenciado

peia criança, pois a realidade do mundo dos pais é uma verdade absoluta que o

individuo adota como parârnëtro na apreensão da realidade.

Em conformidade com êste pensamento, podernos constatar que uma criança que

vivencia urna realidade de violéncia e não adesAo as normas sociais convencionais,

desenvolve-se apreendendo esta realidade como correta e partindo deste contexto

especifico ampiiarã esta compreensão para o contexto mais geral, ou seja, o social.

Esta explicaçao se encaixa na situação de apenados, onde os dados sOcio-

dernográficos e a histOria de vida revelarn uma inrancia rnarcada per tra.gédias

familiares e pouco acesso a escolaridade.

A sociaiizaçAo primaria é concebida em seqüéncias de aprendizado socialmente

I •	 definidas, assim as crianças devem aprender em estágios de acordo corn o fator
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bio!ógico, no entanto, levando em consideraçAo 0 fator interativo. Nest.a afirrnaçao, os

autores muito se asserneiham as idéias de Piaget e Levy-Bruhi aceica do

desenvolvimento moral na inüncia.

E dada como encerrado o processo de socializaço primaria quando o significado

do outro de forma generalizada, se consolida no indivIduo, nesta fase, ele possui uma

personalidade e urn mundo subjetivados. Isto nAo implica dizer que este mundo e essa

personalidade são imutáveis, pois os autores propOem urn processo de desconstruçAo e

reconstruçAo, proveniente da interaçAo e da atividade mental hurnana semeihante ao

processo de ancoragem.

Após a socializaçao primaria, ocorre a socializacAo secundária proveniente da

divisAo do trabaiho e da distribuiçao social do conhecimento, esta socializaçao ocorre

através da incorporaçAo de "submundos" institucionais ou baseados em instituiçOes.

Berger&Luckmann (1985, p.184).

Na socializaçAo secundaria, e enfocada a distribuiçao de urn conhecimento

especifico, relativa ao cotidiano de uma instituiçAo, porém esta socializaçäo ó mais

complexa, pois cia se caracteriza pela aquisiçAo de um campo semântico próprio da

instituição, bem como, de ritos e adesAo a normas referentes a esta, porta.nto, a

apreensão e o USO desta linguagem contribui para a idcntificaçao corn a instituicãp e

suas respectivas normas.

Pode-se afirmar que a sociaiizaçao secundária é a incorporaçAo de uma rea.lidade

parciai, onde já existe um todo dotado de cocréncia. Apesar de ser formada por

componentes cognitivos, afetivos e normativos, a sociaiizaçAo secundária possui o

0
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obstáculo de uma socializaçAo já interiorizada, que tern a tendencia a perrnanecer no

individuo.

Para solidificar a socializaçao secundaria utilizarn-se tëcnicas onde a carga

emocional e aurnentada através de ritos e cerirnônias. Este processo reduz o grau de

anonirnato e abstraçAo dessa socializaçao.

2.2.1. A Instituição Penal

De acordo corn Azainbuja (1981), o homern moderno desde que nasce e durantej

toda a sua existéncia fara pane concomitantemente ou de forma sucessiva de diversas

instituiçOes, seja estas fonnadas por individuos corn elo de parentesco, corn interesses

materials cornum ou por objetivos espirituais.

A primeira instituiçAo irnportante da qual fazemos paPe, espontaneamente, é

farnilia, urna sociedade natural que nos alirnenta, protege e educa. Ao longo da liossal

vida aparecerarn as instituiçOes de natureza religiosa, a escola, a universidade entre

tantas outras que poderemos fazer pane, algurnas criadas por nOs corn fins

econômicos, profissionais ou morals.

Dar-se-á o nome de Sociedade ao conjunto desses grupos sociais, estes

urn caráter abrangente, pois poderá englobar unia cidade, urn pals ou todos os

ou seja, a hurnanidade, denominada de sociedade humana.

Os grupos socials servem para a conceitualizaçAo do terrno sociedade,

deve-se atentar ao fato de que nern todo grupo social seth uma sociedade. Nas

politicas, Azambuja (1981, p.2) apud Giddings ciassifica sociedade como
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coletividade de individuos reunidos e organizados para alcançar uma finalidade

cornurn". Este conceito supOe a organizaçAo urn caráter permanente associado a urn

objetivo comurn.

Na psicologia social, rnuitas definiçOes de grupo foram expressas, de urn rnodo

geral, acentuou-se a frnalidade comurn como urna caracteristica primordial a noçAo de

grupo; assemeihando-se, portanto, a definiçao de Giddings.

Das instituiçöes ou sociedades que nos fazernos parte aparece o estado, corno

uma instituiçAo mais ampla que a familia e menos extensa do que as diversas igrejas e

a hurnanidade. Enquanto sociedade o estado possui caracteristicas referentes a esta,

porém distingue-se de uma sociedade cornum, devido a sua organizaçao ser

detenninada por normas do direito positivo; e se organizar de uma forma hierarquizada

entre governantes e govemados, que perseguem como objetivo comurn o bern püblico.

0 estado é urna sociedade natural, haja vista, que obrigatoriarnente os ]hothens

vivern ern sociedade e aspirarn atingir o bern publico. Mesmo os agrupamentos mais

rudimentares da história tendiam a atingir este estágio de sociedade.

Historicarnente, verifica-se que em determinado tempo o homern sente a

necessidade de ultrapassar os horizontes do bern particular e trabaihar em pro! de urn

bem cornurn, algo rnais vasto que pudesse garantir a rnanutençAo das suas aspiracOes

particulares; ele percebe que so corn unia organizaçAo de esforços e uma

intercooperaçAo podia se atingir determinado fim.

Portanto, pode-se afinnar que a natureza humana instiga o hornern a form açAo da

sociedade, ressaltando, porérn, que foi a inteligéncia hurnana que possibilitou a criáçAo

das diversas sociedades existentes no passado e atualmente.

S
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As ciências polIticas e sua teoria geral acerca do estado afirmam que este possui

laços envolventes de cuja tutela o hornern nunca se emancipa, é urna sociedade que

ingressarnos involuntariarnente antes do nascimento, corn os direitos do nascituro

resguardado, e estende-se ate depois da morte, corn as ñltimas disposiçOes de vontade.

0 estado, teoricamente, e uma organizaçAo suprema, onde todas as outras estAo

subordinadas a suas conveniências. Na sua base territorial pOe sob dornInio todas as

dernais instithiçOes, é suposto que tudo que não esta sob seu controle, pelo menos,

possui sua permissAo.
.

Nenhurna instituiçAo podera exercer poder direto sobre o indivIduo scm que o

estado a reconheça, so ele pode utilizar a força para tornar efetiva a obediéncia, para

atingir seu objetivo primordial de ordem e defesa social dc utiliza-se da autoridade e

do poder. Estes dois conceitos distinguern-se, a prirneira consiste em urn poder de

mando e o outro ë a força por meio da qual se obriga alguérn a obedecer; a força é a

manifestaçao concreta do pOder. Concluiu-se que a autoridade est.a ligada ao poder;

atentando que a legitimidade do poder é garantida pela autoridade, e, na sua auséncia o

poder constituirá uma tirania. Enfim, o objetivo da supremacia estatal ë garantir a

ordem e a defesa social, seja na po11s dos gregos ou nas civitas romanas, articulando

autoridade poder e instituiçAo.

As instituiçOes são encaradas sob ângulos diferentes, de acordo corn os aspectos

que se deseja enfocar. Foucault, (1979) defende a idéia de urn poder central

proveniente de urna instituição rnaior; o estado, porém, nos atenta para a existëncia de

redes periféricas onde instituiçOes como hospitais, prisOes desenvolvern-se scm estar a

sornbra do estado; etc vai além ao afirmar que os tribunais estatais, feitos para
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representar o povo em litIgios jurIdicos, não expressam a vontade popular, antes sim, 6

urn agente deformador desta. Foucault, corn essa afinnação, nega a teoria geral do

estado, abrindo precedente para que as instituiçOes fossem observadas de forma

desvinculada a este.

Outro aspecto de análise as relaçOes de poder nas instituiçOes foram en:Iocados

por GoflInan (1961), ele chamava atençAO para 0 cotidiano de instituiçöes totalitárias e

os encarava corno agente transformador do individuo, onde devido as regras, ao

isolarnento e a rotina rnonótona, estes se tornavani massificados.

Desta forma, as instituiçOes totalitArias podem ser encaradas como locais onde

existe urna barreira a relaçAo corn o mundo extemo e proibiçOes a saida que se

estendern ao mundo fisico. Tais instituiçOes são dotadas de singularidades, segundo

Gofffimn (1961), estão agrupadas em cinco niveis: instituiçOes criadas para cuidar de

pessoas inofensivas, exemplificando os orfanatos e asilos, instituiçOes pm-a incapazes

nAo inofensivos corno os rnanicômios, a instituiçAo que cuida de pessoas que podern

oferecer perigos intencionais, neste caso, 0 bern-estar das pessoas, assim, isoladas, nan

consiste em uma preocupaçAo imediata, instituiçôes que possuern como objetivo urn]

trabaiho, quartéis, navios e escolas exemplificam este caso; finalmente, aquelas

instituiçOes que servem corno refUgio do mundo, abadias, conventos e claustros

revelam esta realidade.

Estes tipos de instituiçOes totalitárias nAo possuein, necessariarnente, t:odas as

caracteristicas idénticas, porém se assemeiham nos pontos principais. Enfocainos que

de forma comum, em todas elas as atividades são realizadas ern urn mesmo local sob al

mesma autoridade, estas atividades são realizadas ern conjunto, ao rnesmo tempo, onde
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todas as pessoas estAo obrigadas a realizar as mesmas atividades, existe urn rigor em I
relaçao aos horários e a seqüência de atividades e finalmente, todas as atividades au

desenvolvidas são planejadas para atender os objetivos oficiais da instituiçAo. Enfim,

percebe-se que instituiçOes como manicOmios e prisoes exercitam o poder de fonna

hierarquizada. CatAo (2001, p.27) concluiu que: elas tem uma cara escondida, oculta e

essa ocultaçao é produto de uma repressào.

Ardoino apud Catao encara este problema institucional de forma mais ampla,

pois no seu entender os estabelecimentos e as organizaçOes seriam a estrutura

funcional da instituição, seriam os muros, os locais, a hierarquia etc. 0 termo

instituição se apresentaria como algo mais amplo, que abrangeria toda a parte si.ibjetiva

dos institucionalizados. Podendo entAo se afirmar, que são locais onde as

representacöes sociais são formadas, acerca de temas vivenciados no cotidiano

institucional, inclusive a reabilitação social.

0
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I

	

	 2.3. Representaçöes Sociais e Reabilitaçäo Social
e

2.3.1. Breve histórico, Conceito e FunçOes

Nos anos 50, Serge Moscovici, inicia seu estudo sobre o senso comum, foi

utilizado como base epistemológica os estudos de Gramsci nas ciências politicas sobre

o senso comurn, nas lacunas deixadas por Piaget em seus estudos sobre o

desenvolvirnento e a cogniçAo e nos estUdos de Durkheim acerca das representaçOes
S

coletivas, onde Moscovici executa urn trabaiho de reconstruçAo acerca da dualidade

individuo e coletividade. E irnportante ressaltar a influência de Levy-Brulil e de

Vigotsky, principalmente nas questOes relacionadas ao interacionismo.

Em 1961, Moscovici, publica o livro "la psychanalyse: son image et son public"

onde ele desenvolve a teoria das RepresentaçOes Sociais, esta aborda o fato de como

pessoas cornuns utilizarn as teorias cientIficas e as iransformam em algo do senso

comurn, sendo o senso comum definido como urn produto das interaçOes e das

•	 cornunicaçOes provenientes do seio social,que permite ao sujeito interpretar e se

posicionar em relaçao a realidade.

Na época em que Moscovici estudava esta apropriaçAo das teorias cientificas por

parte do grande püblico, a psicanálise e a teoria marxista estavarn circulando no

contexto da sociedade parisiense e por razOes politicas, o autor decidiu estudar a

apropriaçAo da teoria psicanalItica pela massa.

Com isto, Moscovici, lançou duas problernaticas, uma mais geral, que: se

•	 preocupava em explicar corno os individuos se apropriavam e utilizavarn as teorias
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cientIficas, e outra mais especifica, que se indagava corno a hornern constrói a
S

realidade.

Esta teoria durante algumas décadas ficou esquecida, pois eta se contrapunha ao

behaviorismo e ao rnarxismo do tipo mecanicista que erarn os paradigmas das ciéncias

dominantes na época. A teoria das representaçOes sociais contradizia a elaboraçAo e a

predico dos eventos, bern como, negava a cisAo do estImulo e da resposta, ao

conlrario defendia o estIrnulo conio modelador da resposta, confrontando o modelo da

caixa- negra defendida pelos behaviorista.
S

Neste sentido, Moscovici apud Jodelet (1989) afirma que o sujeito e o objeto nAo

são duas coisas completaniente distintas, e se representar alga é apropriar-se juntos e

de maneira indiferenciada do estImulo e da resposta.

A representação social se apresentou corno urn processo rnovet e ligado aos

fenornenos comunicacionais e interativos, a autor propôs uma sociologia de

conhecimento para explicar o senso cornurn, que, anteriormente, era criticado,

charnado pelos eruditos de raciocInio prë-lOgico, saber selvagern e conhecirnento

S
	 profano. Moscovici, atenta para enfocar onde se formou o senso comum. 0 universo

consensual ou cornurn e o universo reificado ou cientifico é definido por Moscovici

(2003).

0 universo consensual definido corno:

A sociedade é vista como urn grupo de pessoas que são iguais e
Iivres, cada urn corn a possibilidade de falar em norne do grupo e
sob seu auspIcio.Dessa maneira, presume-se que nenhum membro
possua competência exclusiva, mas cada qua] pode adquirir toda

0
	 cornpetência que seja requerida pelas circunstAncias. (p.50)

'-I

I
co
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0 universo reificado é definido

A sociedade é vista como urn sistema de diferentes papéis e classes,
cujos membros são desiguais. Somente a competéncia actquirida
determina seu graá de participaçAo de acordo corn o mérito, .seu
direito de trabaihar. (Id, pp.51 -52)

0 autor ressalta que as representaçOes são sociais e nAo coletivas, porque existe

urna heterogeneidade de grupos provenientes do acesso desigual das infortnacOes,

atribulda a divisAo social do trabaiho.

As representaçOes sociais possuem aspectos quantitativos, relacionados a

produçAo coletiva das representaçôes sociais e urn aspecto genético, onde é

demonstrado que a elaboraçao das representaçOes sociais é produzida socialmçnte

como urn produto das interaçOes e comunicaçUes provenientes do seio grupal.

Para Jodelet (1989), as represehtaçOes sociais são uma modalidade de

conhecimento socialmente elaborado e partilhado corn objetivo prático, concorrendo

pan a conslrução de uma realidade comum.

Corn o objetivo de conceitualizar, Jodelet (1984) afinna:

o conceito de representaçOes sociais designa uma forma de
conhecirnento especIfico, o saber do senso comum, cujos
conteüdos manifestam a operaçAo de processos gencrativos
funcionais socialmente caracterizados. Num sentido mais
amplo, designa uma forma de pensamento social. As
representaçOes sociais são modalidades de pensamento prático
orientadas para a comunicação, a cornpreensAo e o dorninio do
meio social, materializado e idealizado. (p.474)

.
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Os conceitos supracitados nos fazem compreender que as representaçOes sociais

são urna forma de conhecirnento social que objetivarn permitir que o sujeito social

elabore mentalmente, interprete e se posicione perante a realidade, ao seu grupo de

pertenca e a outros grupos. Podern-se assirn dizer corno reflexo das interaçOes e das

cornunicaçOes, se situarn na interface entre o psicológico e o social para explicar como

os sujeitos apreendem os objetos e as pessoas na sociedade.Esta apreensão é

justificada pelo senso cornurn, ele e formado pelas teorias cientIficas, experléncias,

inforrnaçOes, cornunicaçOes e modelos transmitidos pelas tradiçOes.
.

As representaçOes sociais dizern respeito a urn objeto e estabelece urna relaçao

entre a percepção e o conceito, elas são estruturantes e operantes na sua relaçäo corn o

sirnbólico, bern como, caracterizam urn processo construtivo de caráter autônorno e

significante. E irnportante ressaltar a indissociabilidade do objeto e da sua irnagein.

Para Moscovici (1961), as representaçOes sociais dependem das teorias

cientIficas, dos grandes eixos culturais, das ideologias formalizadas, das experiências e

das cornunicaçOes cotidianas e, além da herança coletiva dos antepassados, o indivIduo

possui urn papel ativo e autônorno na construção da sociedade.

Moscovici (1961), apresentou o conceito das representacOes sociais, suas fbnçoes

e processos formadores, as funçOes atribuidas as representaçOes sociais estAo

relacionadas aos seus modos de elaboraçAo.As representaçOes sociais são elaboradas

em três niveis, urn nIvel cognitivo, que se relaciona corn o sImbolo e a imagern, urn

nIvel afetivo, relacionado ao processo de forrnaçao das representaçöes sociais, cu seja,

a objetivaçAo e a ancoragern, e, urn nivel comportamental, que se rernete a ediflcaçAo

das condutas.
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Portanto, é mister ressaltar que a! representação social não e urna realidade

inserida de forma pacIfica no individuo, mas sim, uma organizaçäo significativa, em

que as circunstáncias, 0 contexto social ideolOgico, o lugar ocupado pelo individuo no

grupo, sua historia individual e grupal, os sistemas e valores e as determinantes sociais

serAo fatores de influência.

Ao desenvolver a teoria, Moscovici (1961), apresentou duas funçOes relacionadas

as representaçOes sociais, são estas: a formação de condutas e a orientaçAo -das

comunicaçUes. Posteriormente, Abric (1994), aponta mais duas fiinçUes: a ideniitária e
S

a justificadora. As fhnçOes das representaçOes sociais podem ser exemplificadas:

A forrnaçAo das condutas - Atreditando ser as representaçOes soclais urn

saber prático, observa-se que o produto da elaboraçAo do sujeito social, reflete

urn gula para a ação do rnesmo, apOs o indivIduo elaborar cognitivamente e

afetivamente o objeto social, ele ira posicionar-se ante o objeto, seu

endogrupo e os demais exogrupos.

A orientação das cornunicaçöes De acordo corn as representacôes sociais

fonnadas, a comunicaçAo do grupo que esta submetida ao dado objeto é

deterrninada de forma prática e voltada para o .posicionamento do indivIduo

no grupo.

Neste sentido, considera-se a reabilitaçAo social corno objeto de

representação, esta 6 identificada como um fenômeno circulante no cotidiano

dos presidios onde existe urn saber constituido no grupo dos apenados que

permite compreender, explicar e orientar condutas.

0
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A identitária - Existe para promover ou tenth manter a imagem pesitiva

grupo e sua especificidade.

A justificadora - A esta funçAo se atribui a manutençAo da

social em relaçAo aos demais grupos.

Estas fiinçOes saiientam o caráter social das representaçOes

demonsiram a importância do grupo de pertença na interpretaçAo da

social e a ocorréncia de uma •coesAo da coletividade sobre os membros

grupo, principalmente nos fenômenos relacionados a socializaçAo.

Os individuos inseridos em urn contexto grupal tendem a justificar

comportamento mediante o grupo que faz avaliaçOes acerca

comportamento. Em relaçao a reabilitaçao social, os apenados

justificam sua conduta mediante as representaçOes sociais formadas

grupo, pois seu comportamento estará relacionado a estas.

2.1.2. Processos Formadores das Representaçôes socials

A organizaçAo simbólica da reabilitaçAo social por parte dos apenados homipi

foi analisada levando-se em conta o caráter multidimensional das

sociais. A multidimensionalidade das representacôes sociais é justificada at:ravés

relaçAo entre a informaçAo acerca do objeto representado, da forrnaçao da atitude e

imagem resultante. Através de recortes do discurso dos atores sociais abaixo

pode-se verificar a presença da mesma.

.

a
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•	 (...) 0 processo de reabilitaçào Id ë o born comportamento

(informacAo do objeto)

( ... ) Eu you mostrar o meu comportamento para viver o convivio

novamente...

(fonnaçao da atitude)

(...) A reabilitaçAo Id não existe...

(irnagem resultante)

.

A interpretação da realidade social é consequéncia de urn processo de

das representacOes sociais.Este processo possui fatores sócio-cognitivos e

sociais. Os fatores sOcio-cognitivos são aqueles que apesar de estarern irnpregnados

conteüdo social, processam-se a nivel intra-individual. Os fatores sociais são

pelas crenças, tradiçOes, cornunicaçöes e ideologias que norteiam as relaçoes sociais.

Dois processos intrInsecos aos fatores sócio-cognitivos são a objetivacao e

•	 ancoragem. Após o processo de objetivacao e ancoragem, realmente, o objeto pássa

fazer pane do universo consensual.

Objetivaçao

A objetivaçao é o processo de materializaçao do abstrato, ela contribui para

forma ao objeto que se enconfrava no campo das abstraçOes. NObrega (2001, p.731)

0
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definiu a objetivaçAo como o processo de rnaterializaçAo das ábstraçOes,

dos pensamentos, tornar fisico e visivel o impalpável, enlim transformar em objeto o que

representado.

Segundo Moscovici (1976), a objetivaçao seria urn ingresso no campo

observaçao do que era apenas urn simbolo na investigaçAo em questAo, objetivar

trazer a reabilitaçAo social do nivel da simbologia mental dos apenados

para o nivel conceitual.

A objetivação passa por trés niveis, são estes, a construçAo seletiva, onde as rnais

variadas inforrnaçoes nos chegarn, e airavés do critério cultural e do critério

norrnativo, nós selecionamos o que é mais interessante para nós e para nosso grupo del

pertenca. A esquematização estruturante, cons iderada a parte rnais densa do processo,

nos remete a teoria do nUcleo central proposta por Abric e aperfeiçoada por Flament.

A esquematização gira em torno de urn nñcleo figurativo onde unirnos e alinhavamos

os elementos (periféricos) para que se adquira uma organizaçAo e o aparecimento de

uma realidade. E, a naturalizaçAo, esta conferira uma realidade a abstraçao, atingindo a

objetivaçAo, que é transfonnar o invisIvel em algo palpável.

• Ancoragem

0 segundo processo diz respeito a ancoragern que vem a propiciar ao novo e

desconhecido fazer parte do universo consensual. A ancoragem esta dia1etkamente

ligada a objetivaçao. Moscovici (1961), explica que se o processo de objetivaço

ressalta como os elementos representados se integram formando urn conceitc, a
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ancoragern pemite a compreensão da forma como estes elementos contribuein para

explicação da realidade social. A ancoragem 6 defmida como algo que pirmite

incorporaçAo do que 6 desconhecido ou novo em uma rede de categorias usuais.

Como a objetivaçao, a ancoragem 6 organizada sob trés niveis, a atribuiçao

sentido, onde segundo Jodelet, o pensamento constituinte se apóia no constituIdo corn

a finalidade de acomodar o novo corn o que ja faz parte do consensual.

instrurnentalizaçao do saber que confere urn valor funcional e operante a estrutura

imageante da representaçAo, esse nivel atha sob a interpretacAo da realidade, esta
S

sendo transformada em saber ütil, e, o enraizamento no sistema do pensamento, que

articular os elementos inovadores corn o conhecirnento anterior, conferindo urn

sentido a realidade.

Na teoria das representaçOes sociais, a realidade social so e criada quando o

se incorpora aos universos consensuais. As representaçUes são consideradas

porque a sua construçAo ocorre coletivamente, também formam e orientarn condutas

comunicaçOes sociais. Tais representaçOes possuem urn importante papel, na

e na prática das relaçOes sociais, e objetivam facilitar a comunicaçAo interpessoal

possibilitar a coesAo de grupos sociais.

E mister ressaltar que a representaçAo social nAo 6 tuna realidade inserida

forma pacifica no indivIduo, mas sim, urna organizaçAo significativa, em que

circunstâncias, o contexto social ideologico, o lugar ocupado pelo individuo no

sua histOria individual e grupal, os sistemas e valores e as determinantes soclais

fatores de influéncia.
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De forma prãtica, verifica-se que a sentido da reabilitaçao social

investigaçAo, encontra-se ancorado em urn rnodelo teOrico que é construldo

perspectiva do senso cornurn.Para tanto, constata-se que a discurso dos atores

revela a conteñdo desta investigaçäo.

A dialética do individuo versus a sociedade e considerada a responsavel

construçAo e desconstruçAo das representaçOes saciais, (re) construir a sentido dal

reabilitaçâo social significa construir a realidade social baseado em teorias praticas;

coma a que é estudada nesta investigação.

Partindo do ponto que considera a sentido da reabilitacAo social fruto das

práticas sociais, profissionais, da divisao social do conhecirnento, bern coma dasi

inserçOes sociais concretas é que se constata que a pertença e a interação grupal

servem coma sustentáculo sOcio- psicalógico para que as individuos construam e

reconstruam as suas representaçOes sociais.

Através da dinâmica social o individua entra em contato cam as seus pares,

cam a natureza, corn a realidade sócia- histOrica a qual esta inserida e mediante este

apanhado de fatores ele se constrói sOcio-cognitiva e afetivamente, revelando assim

uma identidade responsável pelo seu posicionamento ante a mundo.

0 referencial teOrico adotado nesta investigaçäo, permite a acesso aa que esses

coletivas pensain acerca da sua histOria, das suas vidas, do seu posicianamento no

mundo abjetivo. Mediante a expasto, refiete-se acerca do sentido da reabilitaçäo social

e suas categorias.

S

0
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CAPITULO 3

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

3.1. Tipo de Estudo

A diferença enire a pesquisa qualitativa e a quantitativa foi alvo de polêmica,

durante algum tempo discutlu-se a maior eficacia de urna ou de outra. Elas seguem

perspectivas diferentes, urna é usada para explicar dados, utilizando-se dc modelos

estatIsticos e a outra tenth atingir resultados através da interpretaçAo.

Nesta pesquisa, tentaremos aliar estas duas perspectivas, pois acreditainos ser

esta uma complernentaçao essencial para atingir segurança em relaçao aos resultados

encontrados. Bauer e Gaskell (2002), afirmarn ser necessário que as atividades sociais

sejarn definidas antes que algum percentual ou frequência seja atribuldo a qualquer

distinçAo.

Eles atentarn para o fato de que mesmo os dados processados de forma cuidadosa

e corn rnodelos estatisticos avançados necessitarn de urn estudo interpretativo anterior.

Em conforrnidade corn os autores a pesquisa qualitativa deve ser rnais bern

con cc ituad a

As posiçOes qualitativas no campo da pesquisa social estAo baseadas especialmente na

fenomenologia e no marxismo. Assim, em gem!, podem-se distinguir dois tipos de enfoques

na pesquisa qualitativa que se apresentam como alternativas metodologicas:

S

S
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• Enfoques subjetivistas-compreensivistas: privilegiam os aspectos subjetivos

atores (percepçoes, processos de conscientização etc.);

• Enfoques crItico-participativos corn visão histérico-estrutural: partern

necessidade de conhecer a realidade para transforma-la em

contextuais e dinâmicos complexos.

Trés são as bases teóricas que tern orientado o desenvolvimento dessa picátiça

pesquisa: o estrutural-funcionalismo, a fenomenologia e o materialism dialético.

isso, o teor de qualquer enfoque qualitativo esté relacionado corn o referencia.1

•	
do pesquisador.

A preocupação pela busca de caminhos certos para a metodologia, no entanto,

corn que os ârnbitos teOricos e práticos da pesquisa qualitativa sejam cada vez

largos. Todos os autores parecem concordar que este tipo de pesquisa tern suas

nas práticas dos antropólogos e dos sociólogos em seus estudos sobre a vida

comunidade.

Existern duas dificuldades para definir pesquisa qualitativa: a abrangéncia

conceito, a especificidade de sua ação e os lirnites deste campo de investigaçAo; e

suportes teóricos que a orientam.

Subjacente as pratióas de pesquisa qualitativa estão dois conjuntos

pressupostos que são denorn inados ecológico-naturalistas e

qualitativos. 0 primeiro ressalta a importância do ambiente sobre os atores sociais e

contexto em que realizam was açOes e desenvolvem seus modos de vida

para a cornpreensão mais clara das atividades daqueles atores.
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0 segundo, ressalta a idéia de que o comportamento humano frequenternonte tern
S

rnais significados do que os fatos pelos quais ele se manifesta. Deste n odo, o

investigador, dentro de urna perspectiva qualitativa, precisa ser capaz de compreender

estas dimensoes do comportarnento do sujeito derivadas do contexto cultural para

poder explicar urn fenômeno observado de maneira inequivoca.

A pesquisa qualitativa rege-se por princIpios prOprios. Ela näo segue uma

seqUência rigida de etapas corno a pesquisa de tipo quantitativo. NAo existem hipOtéses

rIgidas a priori. sendo que estas podern ser deixadas de lado quando novas informaçOes

fazem surgir novos questionamentos. 0 relatOrio final vai se constituindo através do

desenvolvimento de todo o estudo, e nao como resultado de uma analise ültima de

dados.

As necessidades teóricas surgirão face aos questionamentos que se apresentarão.

Existe pouco empenho em se definir operacionalrnente as variáveis. A amostra pode

ser fixada através de recursos aleatorios. Não existe visAo isolada das partes do estudo.

Por isso, o relatOrio final do estudo nao existe na forma de "análise e

interpretação dos resultados". 0 pesquisador tern ampla liberdade metodolOgica,

condicionada apenas pelas exigéncias da realizaçao de urn trabalho cientIfico.

No entender de Jovelovicht (2000),o estudo das representaçöes sociais envolve

uma intensa discussâo sobre métodos de pesquisa. 0 seu conceito busca superar a

dicotornia entre individual e social e por isso, os métodos devem levar aquelas

dicotomias em conta. Assim, por urn lado, pesquisadores técnicos bern estabelecidos

na pesquisa quanto na analise de dados. Por outro, existe urn esforço consciente para a

adoçAo de uma abordagern inetodoiogica consistente corn o novo paradigma que as
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representaçUes socials apresentam a Psicologia Social. Essa abordagem busca rotor a
S

complexidade e, ao mesmo tempo, a diversidade das representaçöes socials em

diferentes contextos históricos.

Esta pesquisa uti!izou dados quantitativos como a frequência e a porcentagem para

realizar uma anãiise de ocorréncias que possibilitou uma methor explicaçao dos dados

qualitativos. Sabe-se que análises estruturais, que revelam a organizaçAo do

pensamento, poderiam ser utilizadas. No entanto, o propósito deste estudo é conhecer

e quantificar a ocorréncia deste pensamento, para tanto, a análise de conteñdo e a

mediçao da frequéncia e da porcentagem se revelam eficazes ao propósito.

3.2. Local de Estudo

A realizaçao deste estudo se deu no presidio de segurança maxima Silvio Porto e

na 18 Vara das ExecuçOes Penais, esta situada no forum penal da cidade JoAo Pessoa-

0 presidio de seguranca maxima Silvio Porto faz parte do complexo prisional

situado no bairro de mangabeira. Ele é formado por seis pavithOes (16 a 21) e dezoito

guaritas. 0 pavilhào 16 abriga os apenados que trabaiham e os apenados jurados de

morte em outros pavilhOes, o pavilhAo 17, abriga a sala de reconhecimento do

apenados recém chegados, os pavilhOes 19 e 20, possuem salas de reconhecimento.

Todos os pavilhOes possuem areas destinadas ao banho de sol, que ocorre de forma

isolada entre os pavilhOes.
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Em relaçäo ao corpo técnico, este presidio conta corn 52 agentes divididc,s em 15

agentes femininos e 37 agentes masculinos, estes se revezando em plantOes. Para 0$

auxIlio psicossocial existern 3 psicOlogas, 3 assistentes sociais, 3 defensores püblicos.

No aspecto da saáde, o corpo de fiincionarios ë formado por urna médica, uma

enfermeira, uma auxiliar de dentista e dois dentistas.

A 1li Vara das ExecuçOes Penais encontra-se situada no fOrum criminal da cidade

de Joao Pessoa, nesta encontram-se a maior parte dos processos de execuçOes penaise

do forum, a mesma conta com dois juizes, sendo urn titular e urn substituto, urn1

promotor de justiça representando o rninistërio pñblico, urn escrivAo e seis escreventes.

A referida vara possui a competéncia de decidir sobre o destino de todo sentenciado,

dela parte todas as decisoes de progressAo e regressAo de pena, indultos, graças,

anistia, bern como, concessAo de Iivramento condicional. Estas decisoes são tomadas

em conforrnidade corn a lei, pelo juiz e corn o parecer do prornotor de justiça

3.3. Constituiçao da Amostra

Evocando a defmiçao de amostra, Minayo (1999, p. 102) diz que: urna amostra

ideal e aquela capaz de refletir a totalidade nas suas máltiplas dimensoes.

A amostra e composta por apenados homicidas inseridos em dois regimes.

Apenado que está cumprindo regime fechado e apenado em liberdade condicional.

0 regime fechado é uma pena restritiva de liberdade prevista no cOdigo penal

pátrio (art.33) e na LEP (arts. 87 a 90). Este regime deve ser cumprido em

estabelecimento de segurança rnáxinia ou media, ou seja, em penitenciárias, estas se
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caracterizani através da cela individual, que possui cerca de 6 metros •quadrados, o
S

trabaiho diurno e o recoihimento isolado noturno. A singularidade deste regime é a

restriçao das atividades comuns dos apenados e o controle institucional exercido sobre

estes.

Os apenados inseridos no regime fechado são considerados de periculosidade

extrema, os requisitos desta periculosidade são avaliados de forma objetiva, através da

quantidade de crimes cometidos, da elevaçAo da pena fixada no cumprimento inicial e

da reincidéncia. 0 regime iniciat do cumprimento de uma pena é fixado pelo juiz,

porém, nos casos de penas maior que oito anos e nos casos de reincidéncia, a regime

fechado serã obrigatorio.

Os apenados inseridos no regime fechado foram selecionados no presidio Silvio

Porto, onde existe uma populaçAo variante de 800 apenados, destes, através de

pesquisa nos prontuarios da populaçao carceral foram encontrados 189 apenados

homicidas, onde 22 realizam trabaiho no presidio, destes 3 foram submetidos ao

estudo photo, 2 se recusaram a participar •e 17 constituiram a aniostra.

• 0 livramento condicional consiste em uma antecipação de caráter revogavel a

liberdade. 0 Jivramento é concedido mediante certas condiçoes a apenados que

estejam cumprindo penas privativas de liberdade. JUnior (1985, p. 226) define o

(ivramento condicional como: é uma forma de sofrimento da pena de reclusao ou

detençao, porém em meio livre.

Quando as condiçOes expostas no C.P 4 existe, o livramento condicional torna-se

urn direito subjetivo dos apenados, os requisitos encontram-se distribuIdos nos incisos

do art. 83 do C.P, alguns possuem natureza objetiva e outros possuem natureza
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subjetiva, estes possuem major interesse e importância para esta pesquisa, pois esses

podem nos revelar informaçoes importantes acerca da socializaçAo.

Os requisitos subjetivos compreendem o comportamento, o desempenho e a

aptidao, ou seja, o born comportamento carcerario, o desernpenho satisfatOrio dos

trabaihos realizados e a aptidAo de prover sua subsisténcia, nAo estando obrigado o

apenadojã possuir promessa de emprego.

0 !ivrarnento condicional podera ser revogado caso haja descumprirnento das

condiçOes do mesmo, bern corno, sentença condenatória posterior, nestes casos, o

tempo que passou em liberdade de condicional nAo conta para efeitos de sentença. I

Após o cumprimento da pena sem revogação do livramento, esta será considerada

extinta pelo juiz.

C.P (Codigo Penal)
Quarto ao Iivrarnento condicional não foi possIvel precisar corn exatidAo

populaçAo, pois estes apenados por näo se encontrarern vinculados ao presidio, e sim,

vara das execuçôes penais, seus prontuários nAo podem ser disponibilizados.

entanto, estirna-se urna populaçao de 250 apenados, onde urna media de 30

são hornicidas, destes 24 foram entrevistados, 4 se negararn a participar do estudo

outros 2 apresentaram indisponibilidade devido ao horário.

0 quadro abaixo e resultado de urn rnapearnento socio-demografico

objetivou obter urn perfil da amostra.

Quadro 1 - Mapeamento Socio-demogrifico da Amostra

S

0
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VARIAVELS	 FECHADO CONDICLONAL
S	

I	 (1)I%.. (1)1
IDADE	 I	 II

ESCOLARIDALDE

S

LU - LY

30-39

40-

• Grau Incomp
• Grau Comple
2° Grau Incomp]
Não conhecidos

10-19
90-40

1980-1989
1990-1999
,00n - 9n(fl

1-9
10-19
90-

04	 23,
09	 52,

04	 23,

04	 23,.
01	 6
03	 17,'
00	 0
09	 52;

11	 64;
06	 35

02	 12
II	 64;
04	 23..

08	 47
08	 47
02	 12

02	 -9,09
10	 -45,4

10	 45,4

05	 22,7
08	 - 36
02	 -9,09
01	 -4,5
06	 -27

16	 72,7
06	 27

03	 13,
19	 86
00	 0

19	 86
02	 9,0
01	 4.5

A variável idade apresentou no regime feehado 23,5% dos apenados entre 20-29

anos, 52,9% entre 30-39%, 23,5% de 40 acima. Na condicional, 9,09% encontrarn-se

na faixa etária entre 20-29 anos, 45,4% entre 30-39% e 45,4% acima dos 40 aisos. Em
S

relaçAo aos grupos, o regime fechado, apresentou major porcentagem na faixa etãria

compreendida entre 30-39 anos; já na condicional, a faixa etária 30-39 e 40 anos acirna

é que valern termos percentuais.

A escolaridade no regime fechado apresentou 23,5% de analfabetos, 6% de

apenados corn o primeiro gnu incompleto, 17,6% com o prirneiro grau completo, 0%

corn o segundo grau completo e 52,9% de nAo conhecidos. Os casos nAo conliecidos

superaram os graus de escolaridade isto é atribuldo a péssirna qualidade das fichas de
0
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prontuârio, muitas são incompletas e ilegivel, nAo existern registros informatizados. A
S

condicional, apresentou 22,7% de analfabetos, 36% no primeiro grau incompleto,

9,09% corn primeiro grau completo, 4,5% corn segundo grau completo e 27% nAo

conhecidos. Percebe-se, urn aurnento na escolaridade dos apenados da condicional,

isto pode ser atribuldo a assisténcia ao estudo prestada no presidio.

0 tempo de pena foi totalizado no regime fechado em 64,7% e 35% entre 20-40.

Ern relaçao a condicional, 72,7% entre 10-19 anos e 20-40 apresentaram-se 27% dos

casos. Nos dois regimes a faixa de 10-19 anos de pena prevaleceu.
S

Em relaçao a variável ano de entrada contabilizamos no regime fechado 12% dos

apenados entre 1980-1989, 64,7% entre 1990-1999 e 23,5% entre 2000-2003. Em

relaçao a condicional 13,6% dos apenados encontram-se entre 1980-1989, in faixa

compreendida 1990-1999 se encontram 86% dos apenados e na faixa de 2000-2003

nenhum apenado. Esta constatação corrobora os dados estatisticos fornecidos pelo

IBGE (2004), estes afirmam que na década de 90 ocorreu urn aurnento expressivo no

mimero de mortes pot homicIdios.

A previsäo de saida no regime fechado foi de 47% entre 1-9 anos, de 47% entre

10-19 anos e 12% de 20 anos acima. No regime do Iivramento condicional 86% esta

entre 1-9 anos, 10-19 anos aparece corn 9,09% e 4,5% com a previsAo de 20 anos

acirna. Observa-se que a maioria dos apenados dos dois grupos se encontram in faixa

previsAo de saida em ate 9 anos, portanto, podernos inferir que estes apenados

encontra-se refletindo acerca de questOes como: liberdade, volta ao convivio social e

reabilitaçAo social.

S
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3.4. Instrumento

0 instrurnento utilizalo nesta pesquisa foi a entrevista serni-estruturada corn

roteiro pré-estabelecido, cia possibilitou a apreensão do conteüdo representacional.

3.4.1. Entrevistas Scmi-estruturadas

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas seguindo urn roteiro pré-

estabelecido. Em sua primeira fase, as perguntas tinham o objetivo de revelar asf

caracteristicas sOcio-demograficas dos entrevistados, pois era necessario fazer,

confronto corn as fichas individnais do arquivo, baja vista, que rnuitas delas se

incompletas e irnprecisas; em urna segunda fase,onde foram feitas

norteadoras, onde tivernos acesso ao rnundo dos entrevistados, sempre tornando

base o referencial teOrico adotado.

Abaixo o roteiro da entrevista utilizado nesta pesquisa:

I - Me fale sobre o presidio?

2 - Como e a sua rotina no presidio? o que vocé faa? como faa? quando Jàz?

3 - 0 que voce entende por convivio social?

4 - Como é o convivio social aqui no presidio?

5 - Como foi o convivio social antes daqui?

6 - Me fate sobre sociatizaçAo I reabilitaçAo

7 - Como 6 a socialização / reabititaçao no presidio?

S



In

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 	 66

Gaskell (2002), afirma que a entrevista qualitativa nos fornece dados bas4cos

para que se desenvolva e compreenda as relaçOes entre os atores sociais e sua situaçAo.

Minayo (1999) atenta para a importãncia da entrevista na pesquisarevelando:

o que toma a entrevista instrurnento privilegiado de coleta de
informaçoes pan as ciencias sociais é a possibilidade de a fala ser
reveladora de condiçoes estruturais, de sistema de valores, normas e
sImbolos (sendo ela mesma urn deles) e ao mesmo tempo ter a
magia de transmitir, através de um porta-voz, as representaçôes de
grupos determinados. (pp. 109- 110)

3.5. Procedimento para Coleta dos Dados

Para este estudo foram sendo entrevistados apenados homicidas em Ease de

sentença judicial transitada em julgado, pois estes ja estAo, efetivamente, cumprindo

uma pena, outro requisite, adotado corno critério pan se submeter a entrevista era o

apenado exercer algum trabaiho no presIdio, pois os apenados subi;netidos

exciusivamente ao regime de trancadura se negararn a participar de forma maciça. No

que diz respeito ao regime fechado, previamente, pedirnos urna autorizaçAo especial ac,

juiz da van das execuçöes penais, pois este é quem regi1a o trânsito de pessoas

estranhas no interior do presidio. Obtida essa autorizaçAo, entramos em contato corn a

direçAo daquele presidio, expomos o objetivo do nosso trabaiho e foi autorizado o

acesso ao arquivo, onde pudemos selecionar o tipo penal pretendido para esta

pesquisa. Em uma populaçAo variante de 800 apenados, encontramos uma amostra

189 homicidas. Foi intençAo da pesquisa fazer uma investigaçAo socio-demogrñfica

amostra, por isso, ao catalogarmos os homicidas pot suas fichas buscamos levantar.

S

S

S
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Aspectos particulares dos presidiários, estes foram: a idade, 0 gnu de
S

escolaridade, o tempo de pena, o ano de entrada no presidio, a previsão da extinçAo da

sentença e a profissAo.

Após este processo, corneçarnos urn trabaiho de visitas sernanais, objelivando

urn contato corn os sujeitos selecionados e corn o corpo técnico, bern como, visitas as

oficinas e a cozinha, onde apenados cotidianamente trabalharn, corn o objetivo de

estabelecer urna aproximaçao anterior as entrevistas e conseguir captar a atmosfera

daquela instituiçAo. As entrevistas foram gravadas rnediante a autorizaçAo dos sujeitos,

onde foi preservado o sigilo total em relaçAo a identificaçAo do sujeito. As entrevistas

se derarn de forma individual e foram realizadas no tumo da tarde, na sala reservada a

defensoria püblica. As entrevistas foram realizadas mediante urn roteiro

pré-estabelecido, corn questOes relativas a socializaçAo / reabilitaçAo destes apenados,

tanibérn foi feita perguntas que confirmassern as caracterIsticas contidas nas fichas.

Elas não possuirarn urn tempo fixo e determinado, porérn estabelecemos urn critërio de

näo deixar ultrapassar o tempo de urna horn e mel; bern corno sern deixai o

entrevistado fugir do terna, se necessário fazendo intervençôes para que este voltasse

ao eixo do tema.

Ern relaçao aos apenados do livrarnento condicional, nAo foi possivel precisar sua

populaçao, pois estas informaçOes, em razAo do sigilo judicial, nAo puderarn ser

cedidas pela vara das execuçOes penais. Mediante este impasse, foi determinado pelo

juiz da vara das execuçOes penais, situadas no forum penal desta capital, que nos trés

ültimos dias do més, data da apresentação mensal destes apenados a vara das

execuçOes penais, urn fiincionário do cartOrio pertinente a esta vara, ficasse a
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disposiçao desta pesquisadora para selecionar e convidar os apenados a particlpar
S

desta pesquisa.

Quando da sua apresentação, os apenados cram abordados pelo funcionário, que

os convidavam a conversar corn esta pesquisadora, foi explicado o conteüdo da

pesquisa, bern como, a desvinculaçao desta pesquisa ãjustiça, pois foi notório o medo

que estes sentiam de participar e se comprometer perante ajustiça.

Após esta explicaçAo, pediamos o consentimento para realizar a entrevista. Esta

foi realizada em uma sala do nUcleo de apoio psicossocial, que se localiza anexa a vara

das execuçOes penais no tribunal, elas se deram de forma individual e seguiram os

rnesmos moides e roteiro das entrevistas realizadas no presidio Silvio Porto.

Por ocasião da pesquisa, o apenado era abordado acerca dos alguns dados

particulares como: idade, escolaridade, tempo de pena, e tempo de término da pena.

Estas perguntas tinham o objetivo de traçar o perfil sócio-demográfico da arnostra,

haja vista que esses nAo possularn fichas acessiveis, podendo comprometer a pane do

mapearnento sOcio-dernografico desta pesquisa.

Neste momento, a pesquisa contérn urn estudo piloto, que foi realizado no Silvio

Porto, corn a finalidade de testar o instrumento, este apresentou dificuldade de

entendirnento aos entrevistados.

Por isto, o instrurnento foi reformulado, para que através de uma maior clareza,

seja possivel a apreensAo de uma quantidade mais rica de conteUdo.

3.6. Procedimento de Análise dos Resultados
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• Análise de Conteádo

Após as entrevistas foi realizada a transcriçAo das fitas, as entrëvistas foram

analisadas de acordo corn o método de categorizaçäo e analise de conteUdo proposto

por Bardin (1977), onde, após a constituição do corpus, foi feita urna leitura flutuante

pm-a conhecirnento superficial das informaçoes obtidas em seguida, haverá a

composiçAo das unidades de análise, a partir das categorias ernergentes e a sucessiva

codificaçao.

Para ultimar, o processo dar-se-á a categorização, corno intuito de reduzir e

apontar os conteUdos rnais relevantes de forma niais clara e de facil compreensão, e a

descriçAo das categorias.

Para Bardin (1977),

a anélise de conteüdo consiste em urn "conjunto de técnicas de
analise das comunicaçôes visando obter, por procedi mentos,
sisternáticos e objetivos de descriçao do conteüdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou nâo) que permitam a inferincia de
conhecimentos relativos as condiçôes de produçao / recepcAo
(variáveis inferidas) destas mensagens." (p.42)

A análise de conteüdo e apontada por Vala (1986), corno uma das técnicas mais

comuns em pesquisas ernpI .ricas nas ciéncias hurnanas e sociais. Como técnica de

pesquisa, a análise de conteüdo possui certas caracteristicas, a saber: Objetividade:

refere-se a explicitacão das regras e dos procedirnentos utilizados em cada etapa da

analise. A sisternatizaçAo: refere-se a inclusão ou exelusao do conteUdo ou cal:egorias

S

de urn texto de acordo corn regaras consistentes e sistemáticas, a inferéncia: refire-se a
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operaçAo pela qual é aceita uma proposiçAo qualquer dada a sua relaçào corn outras jI.
aceitas como verdadeiras.

0 pIano de analise de conteUdo se organiza cronologicainente em:

busca a operacionalizaçAo e sistematização de idéias atraves da e!aboraçAo de

esquema preciso de desçnvolvimento do trabalho, análise do material:

basicamente na codificaçAO, categorizaçao e quantificaçAo da inforrnaçAo,

dos resultados: o modo corno serâo tratados os dados, ou seja, codificados, está

base metodologia da análise de conteüdo. A codificaçao transforma sisternal

os dados brutos, agrupando-os em unidades que permitem uma descriçao exata

aspectos importantes do conteUdo. Essa codificaçAo exige a determinaçao das

de registro, segmento de conteüdo considerado como unidade basica da análise,

escoiha das regras de nurnéraçAo e a deflniçAo das categorias de análise, esta etapa

é obrigatOria na analise, ms facilita sobremaneira análise da informaçAo.

Estas etapas supracitadás podem ser visualizadas na figura a seguir:

Figura 1 - Piano de Anälise

CORPUS

LEITURA

SUBCATEGORIAS E
CODJI?ICAcöES

I.

I.

1.
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a	 TEGORIS

TRATAMENTO nos
	

REPRE5ENTAçOE5

	

RESULTADOS
	

SOCIAIS DA
REABILITAçAO SOCIAL

1. Constituiçao do corpus - formado pelo material coletado. No caso desta

investigação por 39 entrevistas.

2. Leitura flutuante - consiste numa leitura superficial do material obtido, corn	 k
finalidade de tomar conhecimento dos dados para, em seguida, realizar

mais orientadas que permitarn a irnpregnação por parte do investigador, dos

obtidos.

3. CodificaçAo e recortes - da-se a partir da decomposiçAo do corpus e da

dos temas, agrupando-se o material em subcategorias e categorias simbóiicas.

4. ComposiçAo das unidades de anãlise - as unidades de análise são obtidas a partir

deflniçao das categorias, que serAo codificadas e validadas.

As representaçOes sociais da reabilitaçäo social por parte de apenados

inseridos no regime fechado e apenados homicidas em Iivramento condicional

dernonstradas no CapItulo seguinte.
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.CAPITULO 4

REPRESENTAçOES DA REABILITAçAO SOCIAL: 0 LEGAL E 0

REAL COMO ELE E VISTO



REPRESENTAcOES EM REABILITAçAO SOCIAL: 0 LEGAL. E 0 REAL COMO ELF E VISTO___________

CAP!TIJLO 4

REPRESENTAçOES DA REAEILITAçAO SOCIAL: 0 LEGAL E

0 REAL COMO ELE E VISTO

Considerando que a organizaçAo simbólica do pensamento da-se em classes

categorias, pretende-se neste capitulo apresentar a organizaçAo simbOlica dos

homicidas em regime fechado (grupo 1) e em livramento condicional (grupo 2)

da reabilitaçao social.

As categorias emergidas através do discurso dos atores sociais foram:

concepçUes da reabilitaçao social, as vivéncias da reabilitaçao social e a

inserçAo social. A categoria relacionada as concepçOes que os atores sociai

apresentam acerca da reabilitaçAo social desenrolou-se em duas subcategoi'ias,

estas: o Comportamento Social e a (re) ConstruçAo do Projeto de Vida.

categoria, refere-se as vivéncias da reabilitaçao social no cotidiano

apresentaram-se como subcategorias desta o cotidiano institucional de Pi.iniçâo

Aprendizagem, as Identidades / Diferenças, as Práticas Sociais Positivas e N

no grupo um, as Prãticas Negativas no grupo dois e o Trabatho como

Social.

Enfim, a categoria que revela a reabilitaçAo social significada através da cxclusAo

/ inserçAo social, onde as subcategorias apareceram relacionadas a importància da

FamIlia no processo de reabilitaçao social, aos Valores Sociais ditando o convivio

social e a Religiosidade como ponto importante no processo de reabilitaçao social. Em
0
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refaçao ao regime de livraniento condicional emergiu a subcategoria DiscriniinaçAo /

Oportunidade.

Categoria urn - Concepçôes da Reabilitaçao Social

A categoria ConcepçOes da Reabilitaçäo Social revelou o conceito da

social por parte dos atores sociais. Esta descriçAo desdobrou-se em duas

forain estas: o Comportarnento Social descrevendo a reabilitaçAo social come,

introjeçAo de urn comportarnento social desejavel nas instituiçOes sociais a flin

exteriorizar de forma imediatista o born cornportamento exigido institucionalmente

a outra subcategoria diz respeito a descriçAo da (Re) ConstruçAo do Projeto de

que revela o projeto de rnudança relacionado ao esforço pessoal e a (re) conslruçAo

si e da sua vida.

Categoria dois - Vivências da Reabilitaçäo Social

A categoria Vivencias da Reabilitaçao Social ernergiu nas falas revelando

cotidiano institucional. As subcategorias descrevem o contexto penal corno urn

antagônico onde ocorre simultaneamente PuniçAo / Aprendizagern, as Identidades

Diferenças se tencionam revelando as desigualdades sociais existentes no

institucional e o Trabaiho ë apreendido corno urn Reabilitador Social e ocorre

presença de Práticas Sociáis Positivas e Negativas concernentes a reabilitaçAo

•	 no grupo urn e as Praticas Negativas concernentes a reabilitaçAo no grupo dois.

S

.



REPRE5ENTAçOES DA REABILITAçA0 SOCIAL: 0 LEGAL E 0 REAL COMO Eli E VISTO	 - 76

Categoria trés - Exclusao / Jnserção Social
S

Esta categoria retrata a historia de vida dos apenados, a experiência do presIdio, a

volta a sociedade e a construção de si. A subcategoria Familia aparece corno urn

componente importante do processo de inserção social, as relaçoes sociais encontrarn-

se ancoradas no contexto da ëtica e dos Valores Sociais vigentes. 0 discurso aj.resenta

as crenças religiosas corno rnediadoras no processo de reabilitaçao social. A

subcategoria Discrirninaçao / Oportunidade ernergiu apenas no grupo do ]ivrarnento

condicional, significando esta corno a discrirninaçAo sofrida por estes atores sociais

após sairern do presIdio, bern como, a oportunidade como sendo urn pilar importante

no processo de reabilitaçAo social e na prevençAo da reincidéncia.

Cada categoria expressa urn conjunto de representaçöes que foram devidarnente

quantificadas, obtendo-se ilma análise de ocorrências, bern corno seus significados

forain analisados. As tabelas abaixo apresentam todas as categorias e suas

subcategorias corn as referentes unidades de contexto elementar.

0
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Tabela 1: Distribuiçao das Unidades de Registro (UR's) do Regime Fechado
S

Categorias I Subcathgorias

Concepçoes da ReabilitaçAo Social

Comportamento Social

(Re) construçAo do Projeto de Vida

Vivências da ReabilitaçAo Social

PuniçAo / Aprendizado

Identidades / Diferenças

Práticas Positivas e Negativas

Trabaiho como Reabilitador

Exclusão / Inserçao Social

Familia

Valores Sociais

Crenças Religiosas

Total de UIR's
I

UR's

N ]111m:
12
	

6,62

15
	

8,28

11
	

6,07

23
	

12,70

33
	

18,23

20
	

11,04

17
	

9,39

37
	

20,44

13
	

7,18

181
	

100

Os apenados homicidas inseridos no grupo urn apresentaram urn total de 181

unidades de contexto elementar (UR). Destas, decrescenternente, contabilizamos uma

S frequência de 12 IJR's para a subcategoria Comportamento Social e 15 para (re)

ConstruçAo do Projeto de Vida, ern termos de porcentagern o equivalente respectivo a

6,62% e 8,28%. Portanto, observa-se uma contribuiçao de 27 UR's, ou seja, 14,91% na

formaçAo da categoria ConcepçOes da ReabilitaçAo Social.

UR (Unidade de Regime Fechado).

1.
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A categoria Vivéncias da Reabilitaço Social .apresentou urna frequencia de 11

porcentagem de 6,07% na subcategoria PuniçAo / Aprendizado. A subcategOria I
trabatho como Reabilitador apresentou frequência e porcentagern respectivas de 20 e

11,04%. A subcategoria Identidades I Diferenças apresentou freqUéncia de 23 e

porcentagem de 12,70%. A subcategoria Práticas Positivas e Negativas apresentou I
frequéncia de 33 e porcentagem de 18,23%. Esta categoria contribuiu corn 87 UR's

que equivale a 48,06%.

A categoria Reabilitaçao Social na Exclusao / InserçAo Social dernonstrou urn

total de 67 IJR's, ou sela, 37,01%. Para obtermos esse resultado observarnos que a

subcategoria DiscriminaçAo / Oportunidade, neste grupo, nAo contribuiu corn UR. A

subcategoria Crenças Religiosas demonstrou uma freqUência de 13 Ult's em

porcentagem 7,18%. A Fanülia é urna subcategoria que demonstrou 17 UR's em

porcentagem 9,39%. A sábcategoria Valores Sociais demonstrou 37 UJt's em

porcentagem 20,44%.

Observa-se que a categoria que mais contribuiu corn UR's foi a categoria

relacionada as Vivéncias dá Reabilitaçao Social corn um total de 87 UR's, seguida

pela categoria Reabilitaçao Social corn 67 HR's e a categoria Concepçoes d.a

Reabilitaçao Social corn 27 UR's. Pode-se inferir que a categoria das Vivéncias tenha

sido mais relatada porque estes atores sociais estAo vivenciando a reclusAo, portanto

dentre o conteUdo circulantè no contexto deste grupo encontra-se bastante latente as

vivéncias do cotidiano carcerário.

S

S
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S
Tabela 2: Distribuiçao das Unidades de Registro (UR's) do Livrnmento

Condicional

.

ConcepçOcs da ReabilitaçAo Social

Comportamento Social

(Re) construçAo do Projeto de Vida

Vivéncias da Reabilitação Social

PuniçAo / Aprendizado

Identidades / Diferenças

Práticas Negativas

Trabaiho como Reabilitador

.Exclusao / Inserçao Social

Famflia

Valores Sociais

Crenças Religiosas

DiscriminaçAo / Oportunidade

Total de UR's

28
	

6,81

37
	

9

45
	

10,94

15
	

3,64

92
	

22,38

37
	

9

13
	

3,16

58
	

14,11

31
	

7,54

55
	

13,38

411
	

[[lIt]

Os apenados hornicidas inseridos no grupo dois apresentaram urn total de 411

UR's. Estas foram distribuldas através das categorias. A categoria Concepçôes da

ReabilitaçAo Social apresentou urna frequência de 37 UR's em porcentagern 9% na

subcategoria (RE) Construçâo do Projeto de Vida e 28 UR's em porcentagern 6,81%

na subcategoria Comportarnento Social, o que significa urn total de 65 UR's, 15,8%

em porcentagem.

A categoria Vivéncias da ReabilitaçAo Social apresentou 92 UR's em

porcentagem 22,38% na subeategoria Praticas Negativas. A subcategoria Punição I
S
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a Aprendizado apresentou 45 UR's em porcentagem 10,94%. 0 Trabaiho corno

Reabilitador apresentou 37 UR's em porcentagem 9%. A subcategoria Identidades /

Diferenças apresentou 15 UR's em porcentagem 3,64%. Esta categoria foi responsavel

por uma contribuiçao de 189 UR's que equivale a 46 %.

A categoria Reabilitaçao social na ExclusAo / InserçAo Social contribuiu corn 58

UR's em porcentagem 14,11 % na subcategoria Valores Sociais. A subcategoria

DiscriminaçAo I Oportunidade contribuiu com 55 UR's em porcentagem 13,38% . A

subcategoria Crenças Religiosas contabilizou 31 UR's em porcentagem 7,54% e a
S

subcategoria Familia corn 13 UR's em porcentagern 3,16%. Corn isso, contabiliza-se

um total de 157 UR's, 38,1% em porcentagem.

Constata-se que a categoria Vivéncias da ReabilitaçAo Social foi responsável por

urn major nümero de UR's dentre aos atores sociais do grupo dois, seguida

respectivamente pelas Categorias Reabilitação na Exclusão / InserçAo Social e

ConcepçOes da Reabilitaçao Social.

De forma comparativa observa- se que os dois grupos apresentaram a categoria

das vivéncias com um rnaior nUmero de unidades de contexto elementar 0 que

demonstra a reabiiitaçao social sendo enxergada através das vivéncias no contexto

prisional. No grupo um, as trés subcategorias que mais contribuiram em nIvel de (JR

são: os Valores Sociais, as Práticas Positivas e Negativas e as Identidades e

Diferenças; já no grupo dois, estas são: as Práticas Negativas, os Valores Soclais e a

DiscrirninaçAo / Oportunidade. Conclui-se que os dois grupos diferem no que lange a

subcategoria Identidades e Diferenças, pois a mesma foi apreendida corn urn rnaior

nümero de UR's no grupo um e a Discriminação / Oportunidade que sob o mesmo
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prisma e relevante no grupo dois, esta constataçAo corrobora a teoria utilizada nesta

investigação, haja vista qüe Moscovici (1961), afirma o contexto ser urn

importante na formaçao das RepresentaçOes Sociais; portanto os atores sociais

grupo urn enfatizarani mais as Identidades e Diferenças existentes no presidio pelo fato

de encontrar-se em reclusAo, este é ø mundo objetivo que está sendo elaborado em

subjetividade. Os atores sociais do grupo dois encontram-se vivenciando a liberdade,

este fato os leva a elaborar subjetivamente a sociedade como urn todo e sua dinârnica,

nesta a discrirninaçAo contra presidiários e ex-presidiarios e a falta de oportunidade de

(re) inserço é uma prática social.

De forma significativa, percebe-se a diferença em nivel de unidades de registro

de urn grupo para o outro. 0 grupo do regime fechado apresentou urn total de 181

unidades de registro e o grupo do livramento condicional 411 unidades de registro,

esta diferença expressiva pode set atribuida ao sentimento de repressAo dos

reclusos e o medo de represálias que os rernete a falar pouco corn medo de se

comprometer; jd os apenados em livramento condicional por se encontrarem em rneio

livre nada temern em relaçao ao presidio. Esta inferéncia pode set apiicada em relaçao

ao aparecimento da subcategoria Práticas Positivas e Negativas no regime fechado e

apenas Práticas Negativas no livrarnento condicional, pois estes por nAo se sentirern

reprimidos verbalizararn apenas práticas negativas e aqueles por rnedo podem ter

rnascarado o discurso.

DiscorrerAo-se as falas que dotam de sentido a organizaçAo sirnbólica destes

atores sociais. Estas se apresentam em categorias e subcategorias de acordo corn o

significado semântico conferido as mesmas.
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It'
	 Concepçoes da Reabilitaçâo Social

A categoria ConcepçOes da ReabilitaçAo Social revelou o conceito que

apenados homicidas conferirao a reabilitaçao social. Esta categoria apreentou

comportamento social e a (Re) ConstruçAo do Projeto de Vida corno subcategorias.

Comportarnento Social

Esta subcategoria ernergiu como urna das concepçOes relativas a rea

social, pan os atores sociais esta foi relacionada ao born comportamento durante

cumprimento da pena.

(regime fech ado)

no cam cada urn tern urn tipo de cornportarnento (1.) prime irarnente tern que ter

born cornportamento (.) eu you rnostrar o rneu cornportasnento para viver 0

social novarnente (.) conh .eço rneu lugar de preso (.) se eles são nosso superior,

agente, o diretor, vice-diretor, nos ternos quefazer o que respeitar eMs (.)

(condicional)

mas tirei na rnedida do comportarnento legal (..) o processo de reabilitaçdo Ia é

born comportarnento (.) o rnau cornportarnento eu tenho pro mirn que ndo vai

nunca (.) nuncafui a urn isolado (.) você tern que seguir urna norrna (.) tern

ter boa disciplina

0 discurso dernonstrou a necessidade de obediencia as normas vigentes

presidio, bern corno a hierarquia prisional. Consoante Goffinan (1961),

hierarquizaçAo é uma caracteristica das instituiçôes totalitárias, onde existern regras

clans e uma delegaçao de poderes rIgida, permitindo que os atores sociais percebarn

clararnente os papéis que cada ator desernpenha na instituição, mediajite esta
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percepçäo, observa-se ciaramente uma postura imediatista ao longo do cumprimento

da pena, os atores revelam a necessidade de exteriorizarem urn comportaménto

desejavel institucionalmente corn o objetivo de adquirir os beneficios legais.

(Re) Construçäo do Projeto de Vida

A subcategoria (Re) Construçdo do Projeto de Vida revela a concepçAo de

reabilitaçAo social enquanto (re) construçAo do projeto de vida.

(regime fech ado)
S

sair e voltar a trabaiharpra ser o mesmo que eu era antes (.) mostrar wit modo

dferente de ter uma nova chance (.) reabilitar, mostrar no caso que a genie mudou

(.) você tern que de você rnesmo ter a sua iniciativa (.) mas também eu busquei ter

esseprivilégio, e adquiri numperiodo longo...

(condicional)

to dando andarnento no que deixeipara .trás (.) ai vai depender muito é da

(.) do meu objetivo de viver e ser cidaddo novamente (.) pra que a sociedade veja

objetivo daquela pessoa que Ia doente (.) sai dali e dá pa gente •ou .entdo cai

mundo do crime de uma vez	 é a pessoa passar a refletir tudo o que aconteceu

vida (.) esquecer o passado eprocurar é reestruturar a vida...

Os discursos revelam uma elaboraçao socio-cognitiva-afetiva no que tange

processo de mudança de (re) construção do projeto de vida, pode-se observar urna

carga de expectativas. E mister ressaltar que os apenados hornicidas revelaram

expectativa de dar andarnento a vida. De acordo corn as falas, os apenados

•	 concebem a reabilitaçao social como fruto do seu esforço pessoal, estes atores
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demonstraram o desejo de retomar o seu espaco na sociedade. CatAo (2001),

apresentou este processo de elaboraçao do projeto de vida como sendo uina (re)

conquista de sua identidade e do seu espaço como cidadão, o que em alguns casos foi

perdido, interrompido ou nunca definido.

Esta subcategoria emergiu antagônica a que relaciona a reabilitacao social ao

comportamento social, pois enquanto esta se apresenta em nivel superficial e

estereotipado, aquela demonstra uma atividade em nIvel mental e afetivo que r evela o

posicionamento do ator face a realidade Objetiva.

Vivências da Reabilitaçdo Social

A categoria Vivencias do Reabilitaçdo Social revela o cotidiano institucional na

qual encontra-se inserida a prática da reabilitaçao social, que apresenta as seguintes

subcategorias: Puniçao / Aprendizado, Identidades I Diferenças, Práticas Positivas e

Negativas no regime fechado, Práticas Negativas na condicional e o Trabaiho como

Reabilitador Social.

Puniçdo / Aprendizado

A vivéncia de Funiçao / Aprendizado revela uma relaçAo dialética onde o ator

relatava que ao mesmo tempo em que e punido por um delito cometido, aprende corn o

cotidiano institucional. Esta concepçAo é pertinente a historia da pena na humanidade

que perpassa as civilizaçOes e demonstra a relaçao crime I castigo (Oliveira, 1984)

(regime fechado)

..eu to aqui que eu vim pagar uma divida que eu estou devendo (1) saber que vocé ía

S

•	 aqui mas tern que pagar alguma cosa prajustiça (.) a pessoa aprende alguma coisa
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nurn sabia ler, nern escrever,aprendi na cadeia (1) tern aquele de qual(flea Øo do

detento...

(condicional)

porque eu tava Ia pagando o que eu devia (1) rninha rotina sempre foi procurar

tirar minha cadeia (.) peguei uma experiência (..) aprendi coisas tainbém (.) urna

escola de vida. -

A vivência da puniçäo e pertinente a historia da pena na huinanidade que

perpassa as civilizaçOes e demonstra urna relaçAo de crime e castigo (Oliveira, 1984),

bern como, a lei das execuçOes penal vigente neste pals que revela em sua firialidade

objetiva a necessidade da propensao de meios para que a sentença seja integrairnente

cumprida. A relaçAo corn o aprendizado se deu de forma objetiva quando eles

relatavam o aprendizado de novas habilidades e de forma subjetiva quando encaravani

este aprendizado como tuna liçAo de vida, esta perspectiva subjetiva do aprendizado é

corroborada pelos estudos de CIontiès & cols. (2003) corn apenados homicidas,

inseridos no regime semi-aberto, acerca da reabilitaçao social, bern como, Berger &

Luckrnann (1985) nos remete a socializaçAo através da aprendizagem inerente as

práticas sociais.

Identidades / Djferenças

Os atores sociais revelararn uma apreensâo acerca do presidio que .revela üma

tensào institucional entre os apenados, a percepçAo de Identidades / Djferenças no

presidio denota a apreensAo da realidade de dois grupos distintos de apenados: os que

desejam a reabilitaçao social e os que nào desejam. Os apenados que apresentäm a

vontade de tirar sua cadeia ern paz, estAo inseridos em algurn trabaiho e gozarn de'
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confiança da direçao. Ja os apenados que vivem na trancadura, ou seja,

trancados as grades, são vistos pela outra parte de apenados como revoltados, nAo

passIveis de convivéncia.

(regiinefechado)

.aI cada urn tern urn prano dj/'erente (1) que quem ta trancado é uma park; €

ta no trabaiho é outra (.) eles são rnuito revoltados (1.) uma parte dos

querem tirar sua cadeia direito, a rnaioria num querem (.) no rneio desse

mau que agente sofre (.) os home trabaihador que quer tirar sua cadeia em paz,

tern rnuitos elementos que nâo deixa

(condkional)

.porque lá é uma grande inisturada (.) se é genie ruim, voce encontra genie ruirn,

voce é genie boa, voce encontra genie boa (..) no rneio de elernentos de

periculosidade, psicopatas, maniacos sexuais (.) tem muita genie boa Ia dentro è

muita genie que nâo presta (.) 5€ encontra no meio de várias pessoas c4ferentes

Psicologicarnente, os apenados diferenciados no presidio nAo se sentem grupo

apenados da trancadura. Dé acordo corn a base teórica desta investigaçAo

que a finalidade comum é a principal caracterIstica de urn grupo, portanto apesâr

vivenciareni urna realidade parcial, estes nAo possuem a rnesrna finalidade:

reabilitaçao social, o que explica o fato da forrnaçao psicologica de grupos distintos

nos transporta a duas reflexoes, uma an nivel de pessoas no que se refere a

das identidades e diferenças e a outra a uma discussAo de igualdade / desigualdade

social relativa a condiçAo ambiental, ou seja, condiçUes diferenciadas para os apenados

que pOem em prática o comportarnento social desejável institucionairnente, esta
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constatação demonstra o presidio como urna reproduçAo da realidade social, oñde

existe desigiialdade social.

Práticas Positivas /Negativas

A subcategoria Práticas Positivas / Negativas apresentou-se como urna das

vivéncias da reabilitaçAo social no presidio, práticas estas que contribuern e interferern

no processo em questAo.

(regime ftc!: ado)

a dire çdo é muito boa , respeita todo rnundo (.) eu nurn vejo agente aqui

rnassacrar ninguérn (.) (do procurando meihorar a alirnentaçdo (..) tern var.ios

projetos (.) urn lugar ruirn (.) e noutro dia é a merma coisa (.) a cadeia ía muito

cheia (.) o campo de trabaiho dentro do sistemapenitenciário epouco

(condicional)

d ruirn (.) nurn tern separaçdo de artigo (.) assisténcia médica tambérn la é

defasada (.) muita violéncia (.) muita covardia do lado penhtenciário (..) a

reabilitaçdo lá ndo existe 	 é urn sisterna mats de repressdo (.),a .rotina é repetitiva

•

	

	 (.) aquela educaçâo resurnida (.) rotina de perturbaçdo psicológica (..) são

to (ado...

Os apenados significaram o presidio através de Práticas Positivas / Negativas.

De forma positiva, relacionaram a harmonia vivida entre estes apenados e a di;.ecão

presidio, bern corno, o esforço de rnudança das condiçöes do presidio, apesar

dificuldades inerentes ao sistema penitenciário. Esta apreensAo pode signilicar urn

avanço na mentalidade dos integrantes deste sistema no sentido de humanizar

S

presidio. Negativarnente, o presidio foi apreendido em relaçao a falta de espaçO nas
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celas, devido a super Iotaçao, esta constataçào demonstra uma incongruéncia corn a

Lei das ExecuçOes Penais em seus artigos 50 a 90 afirma a individualidade no

cumprimento da pen; inclusive no que tange as celas individuals. A rotina do presIdio

foi representada como repetitiva e alienante, Gofflnann (1961), encarava o cotidiano

das instituiçöes totalitárias corno fator de massificaçAo dos individuos, devido as

regras, a rotina monOtona e ao isolamento.O discurso dos atores sociais demonstra

toda a pane subjetiva que envolve as instituiçOes segundo Ardoino apud CatAo (2001).

Trabaiho corno Reabilitador Social

No processo de vivéncia da reabilitaçAo social a subcategoria Trabaiho

Reabilitador Social emergiu relacionando o trabaiho coma necessidade de

do comportamento social institucionalmente desejavel, bem como da (re)

do projeto de vida.

(regime frchado)

eu trabaio para dire çdo (.) no rneio de 800 preso, eles escolhe 10, 15 pra

(.) o trabaiho faz corn que ressocialize (.) entdo quern trabalha quern

rnanter urn rnelhor relacionarnento (.) é irnportante o trabalho (.) varno trabaihar

(condicional)

...que eu encontrasse urn ernprego pa eu rnanter rninha farnilia (.) trabalhavO

dias pa ganhar urn tal de iivrarnento condicional (1) o que .é importante e

(.) eu acho que é urna terapia pa rnente (.)fica o preso dentro da penitenciária

ter urn desenvolvirnento, urn trabaiho so volta a fazer o mal (..) fiquei

I0	 pra adrninistraçdo
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A subcategoria Trabalho como Reabilitador Social foi significada sob

ângulos, através do discurso detecton-se que o trabaiho no presidio confere status

que trabaiham, pois demonstra que o apenado possui •o comportamento

prestigiado dentro do presidio. Esta constataçAo nos rernete a urn tipo de

secundaria proveniente do conteUdo institucional e da divisAo social do trabatho,

tipo de socializaçAo foi destacado por Berger & Luckmann (1985).

Quanto ao segundo ãngulo, o trabaiho como forma de remissAo da pena

emergiu no discurso dos atores sociais, a regulamentaçAo do trabalho é prevista na

das Execuçôes Penais nos arts. 28 a 37, a referida lei, trata da assisténcia em todos

aspectos, inclusive, naquele em que o estado deve prestar ao e egresso no regime

livrarnento condicional, esta assisténcia emergiu no discurso no que tange an

nos convénios. Mediante outro olhar observamos a tentativa de (re) construção

projeto de vida em falas que se referem a rnanutençâo da familia. Catao (2001) rel

a noçäo de realizaçAo social e dever social que o trabalho exerce nos indivIduos.

âmbito psicossocial, percebe-se o papel que o trabaiho possui na reabilitaçao social.

Reabilitaçdo Social no Exclusdo /lnserçâo Social

A categoria Reabilitaçdo Social na Exclusao / Jnserçdo Social demonstrou

importãncia da Familia, os Valores Sociais, as Crenças Religiosas e no grupo

Iivramento condicional a DiscriminaçAo I Oportunidade.

Fain ilia

A irnportância da Familia esteve presente no conteUdo das entrevistas como

de influência no cumprirnento da pena, bern como, na saudade que os apenados sentem
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dos seus faniiliares. As histOrias do passado em famIlia demonstram o enraizamento

da realidade da famIlia para os atores sociais. Berger & Luckmann (1985) descrevem a

importfincia da famIlia na socializaçao primaria, a qual permanece encrustada no

indivIduo, mesmo após as diversas (it) construçOes feitas ao longo da vida.

(regime fechado)

minhafamiia é quem tern tirado a cadeia comigo (.) aspessoa que nos ama é mae

e pal (.) tern farnilia, tern muiher, tern mae, tern pal procura viver(..) a rninha vida

era tornar de conta da rninhafamiia (.) viverfunto corn afamIlia...

(condicional)

tern quern conheça o carnarada meihor que afamI!ia (.) a gente so sabe quern é a

famIz!ia quem são os amigos quando passa a viver corn os que dizem tomar:castigo (..)

chega dias que você so se acorda preocupado porque alguém da sua famiia ta mal

eu era rapaz de famIlia (.) eu vivia com rninha famI!ia, minha esposa, meus

fi!ho...

Va!ores Sociais

Os Valores Sociais emergirAo no discurso dos apenados corno uma introjccAo da

realidade do mundo, neste discurso verificamos a (it) inserçAo social viabilizada pelos

princIpios éticos que regem o convivio social. Chaul (1984), discute as questOes éticas

como uma forma da sociedade impor barreiras que definem o que é born e o que é mat,

assim como, posicionar-se ante os fatos sociais.
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(regime fechado)

é a pessoa ser honesto (1) arnar as pessoas que tao próxirna e ndofazer nada pra

magoar (.) vocé viver no rneio de pessoas civilizadas (.) .me dava bern corn a

vizinhança, corn todo inundo (1.) ninguérn tern nada contra mirn eu ndo tenho nada

contra ninguérn (1) ter amigos

(con dicional)

a pessoa fazer sempre o bern (.) era amigo de todo mundo (.) ter uma boa

relaçdo corn a sociedade (..) viver em comunidade corn as pessoa (..) ser recebido

corn igualdade (.) agente tern que pelo rnenos rnanter urna harrnonia corn as

(.) eu via, pronto fazia que nurn via (.)sou urn cidaddo

Os Valores Socials ernergirarn no discurso dos atores sociais revelando

complexidade das relaçOes sociais, foi apreendido urn conteádo misto acerca do

convívio social onde os apenados sitharAo suas relaçOes intra e extrapresIdio.

relaçao as relaçOes dernondtrou- se a necessidade de saber conviver corn as pes

bern corno, a existéncia de normas implicitas de boa convivéncia, as quais garth

urna passagern de sucesso e sem prejuizos no presidio no que tange o convIvio entre

apenados.Na sociedade extrapresIdio, os atores apontarani a irnportfincia de

conhecido por muitas pessoas e possuir urn grande nürnero de relaçOes, o

e

S

dernonstra, ern ambos os casos, a sociabilidade corno urn tipo de

Consoante Berger & Luckfnann (1985), o indivIduo nAo nasce rnernbro d

nasce corn a predisposiçao .â sociabilidade e torna-se rnernbro da sociedade
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Crenças Religiosas
S

As Crenças Religiosas emergiram no discurso dos apenados homicidas

demonstrando a necessidade de apegar-se a espiritualidade para fortalecer a

interiorizaçao da reabilitaçAo social.

(regime fec/i ado)

e pensar em deus e deixar as coisa meihorar (.) bern abençoada por Deus (4 eu

penso que Jesusja mepreparoupra estar no media (.) aIeupeço a Deus (4 graças

a Deus eu to a! trabaihando (.)todos elesfoi born graças a Deus (4 vivia wna vida

S
boa graças a Deus..

(regime condicional)

eu creio .quefoi deus que me deu essa oportunidade (1) minha vida aqui tern sido

abençoada, graças a Deus (.) pedindo sernpre ajuda a Deus (.) mas tern que

acreditar em Deus (4 eu acredito muito na questdo do fé (.) graças a Deus me

encontro em liberdade (.) eu agradeço a Deus

Esta subcategoria apresenta a força do meio e da fé como pontos de referénpia

como mediadores no processo de reabilitaçAo social. 0 cotidiano do presIdio

marcado pela assisténcia religiosa prevista na LEP e posta em prática por

de algumas igrejas, sobretudo das igrejas evangélicas. Baseado em Berger

Luckmann (1985), observamos que a socializaçAo secundaria provinda de

cotidiano institucional necessita ser processada corn uma alta carga de afetividade

que venha se sobrepor a socializaçAo primaria incrustada em nosso ser.

verifica-se que os ritos religiosos ocorridos no presidio, envolvem os apenados
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realidade subjetiva da religiosidade e oferece urn parãmetro orientador no processo

reabilitaçao social.

Discriminaçdo / Oportunidade

A subcategoria Discrirninaçdo / Oportunidade emergiu apenas no grupo dos

apenados do livrarnento condicional, eles a significarain corno a discriminaço

apôs a liberdade, bern como manifestarani a necessidade de receberem

oportunidade da sociedade.

(condicional)

80% da sociedade nurn aceita não, ex-presidiario •ndo (.) eles nurn vão querer

trabaiho a ex-presidiário (.) muita gente que sai do presidio quer se regener.á mais

sociedade mesmo muitas vezes não deixa(.) dá oportunidade a cada urn (.)

urna descrirninaçao (.) agente sornos excluidos da sociedade

A subcategoria Discrirninaçdo / Oportunidade retrata a •realidade que

apenados vivenciam após sairem do presidia, apesar de estarern em liberdade

decisdo judicial, esses atores sociais enfrenrarn o problerna do (re) adaptaçtio

demonstradas a partir da falta de oportunidade para trabaihar e da discrirninaao

desconfiança impostas pea maioria do sociedade. Consoante essa conclusão,

remetemos a Lima (1993) que afirma que o caos prisional e o estigma comprometern

reabilitaçdo dos apenados. Apesar da L.EP determinar a assistência aos egressos

regime de livramento condicionaL A realidade coma ela é vista dernonstra

necessita- se de urna politica de intervençdo math rigorosa, que corrobore,

corn a mudança da mentalidade social em relaçao aos presidiários e
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segundo Neto (1989) sornente corn uma politica criminal justa poderemos diminuir as

djferenças sociais.

A discriminaçao imposta a este grupo reflete a exclusäo social corito uma

realidade que a sociedade näo soube ainda corno lidar. Guareschi (2002) afimia que a

legitimaçAo da exclusAo ocorre quando se encontra uma vitima expiatOiia para

descarregar o pecado da marginalizaçAo, ou quase o genocIdio de milhOes. Neste caso,

observarnos os atores sociais se colocando na posicAo de vItirna expiatOria e

demonstrando o quanto esse comportarnento discriminativo contribui para a

reincidéncia ou pouco contribui para a reabilitaçäo social.

A partir do conhecirnento das representaçOes soclais dos apenados hornicidas

sobre a reabilitaçAo social, torna-se possivel retornar estas constataçOes para os

profissionais que lidam corn esse grupo, alérn de viabilizar o planejamento de

possIveis intervençOes que possarn ser realizadas corn os mesrnos na instituicaol

participante (Silvio Porto) e em outras instituiçOes sirnilares. Constata-se a

de utilizar a teoria das répresentaçOes sociais para compreender o fenôrneno dal

I I,reabilitaçao social.

1s
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•c0NSIDERAçOEs FINAlS

0 desenvolvimento desta pesquisa, buscou compreender a construção do senso

comum sobre a reabilitaçAo social, elaborada por apenados homicidas inseridos em

regime fechado e hornicida em liberdade condicional, pois estes vivenciam este

fenômeno no dia-dia.

Pam uma meihor cornpreensAo deste fenorneno, um mapeamento sOcio-

dernográfico pam obter urn perfil desta amostra, bern como, entrevista semi-

estruturada.

Os resultados desta pesquisa dernonstrararn algumas diferenças e .sirnilaridades

entre as representaçOes sociais formadas pelos atores sociais investigados.

Corn relaçao as representaçOes sociais das concepçOes da reabilitaçAo social

apreendida pelas entrevistas, observou-se que os dois grupos elaborararn a mesma

através de urna concepçào controversa, pois ao mesmo tempo em que os atores

conceberam a reabilitaçAo social enquanto um comportarnento institucional desejavel,

• algo imediatista e estereotipado, des tarnbém a significaram enquanto urna (re)

construçAo do projeto de vida, que perpassa urn posicionainento sócio-cognitivo-

afetivo ante a vida e o mundo.

Os atores socials elaborararn as vivéncias no interior institucional como uma

rnediadora da reabilitaçào social. Nestas vivências foi relatada .a visäo de punicäo C

aprendizado no cotidiano institucional. Os apenados enxergarn a pena corno o

pagamento de urna dIvida perante a justica e a sociedade e a instituiçäo enquanto urn

local de aprendizado objetivo e subjetivo. 	 I
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Eles enxergam no trabalho a possibilidade de reabilitaçAo social, o mesmo

sendo desenvolvido no cumprimento da pena e após sua volta a sociedade; ele possui

a fiinçao de maritedor da farnulia e de redutor da pena. Nesta afirrnaçao, observa-se a

presença do legal no real como ele e visto, pois a rernissAo de pena pelo trábalho

contida na LEP fez pane da signiflcaçAo dos atores sociais.

As reiaçOes sociais no cotidiano institucional foram elaboradas através de

identidades e diferenças que apresentararn o mundo institucional corno multifacetado,

ocorrendo a presença de submundos institucionais de acordo corn o objetivo dos

grupos, ou seja, o dernonstrar da heterogeneidade das pessoas que ali se encontram

reclusas. De acordo corn o Comportainento Social (categoria 1) é que se ocupa uma

determinada posiçAo na esfera institucional e se determina qual o tratamento recebido

por pane do corpo técnico.

0 cotidiano institucionai tarnbém foi relacionado as práticas posilivas e

negativas concernentes ao presidio, observa-se pelas falas que os apenados do grupo

urn enfatizaram as práticas positivas e os apenados do grupo dois .rnajoritaria.rnente,

revelaram as práticas negativas. Este fato pode ocorrer porque os apenados do grupo

urn ainda encontrarn-se em reclusão, portanto, apesar de também citarern as práticas

negativas, podem conter urn discurso urn tanto quanto mascarado por rnedo do sofrer

represálias, já Os apenados do grupo dois por se encontrarern em liberdade, possuem

urna certa autonornia cognitiva em reiaçAo ao presidio. Entre as práticas negativas

mais citadas verificou-se a faith de espaco nas celas, a faita de educaçAo e de trabaiho,

o que nos rernete ao legal corno ele esta sendo visto e a LEP, que rege o principio da

individualizaçào da pena e da assisténcia na educaçAo e na saüde entre outras.
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0 posicionarnento dos atores sociais em face da exclusao conferida ao grupo,
S

bern como, a possibilidade de (re) inserção social foi significada no discurso airavés

de falas que relatam a irnportãncia da familia no processo de reabilitaçào social e a

preocupacão corn o bern-estar da familia quando do periodo de reclusAo.

Os valores sociais que regem os relacionarnentos sociais foram elaborados

enquanto objeto da vida social. 0 relacionarnento corn os companheiros do presidio foi

elaborado como algo extreniamente delicado, onde se deve ajustar as normas

irnplicitas vigentes. No que tange a vida em sociedade, a elaboraçAo dos

relacionamentos forani associados aos valores sociais que regern .a vida na sociedade.

Apresentou-se a obediencia a essas norrnas de conduta como urn indicad.or da

reabiiitaçâo social do ator.

As crenças religiosas se manifestarn no discurso dos atores sociais como urn

fruto da atividade religiosa dentro do presidio, esta assisténcia .é devida a pastorais

carcerárias e a atividade de determinados grupos de religiosos que cornparecem ao

presidio para prestar ajuda espiritual aos apenados. Este tipo de assistência é previsto

na LEP, e e visto pelos apenados corno mediadora no processo de reabilitaçào social.

Os apenados inseridos no grupo dois apresentararn em seu co:nteüdo

representacional falas que revelavarn o sentirnento de discriminaçAo imposto pela

sociedade aos atores. A faith de oportunidade tanibérn foi expressa •corno urna

consequéncia do preconceito social. Estes atores sociais relacionaram a reincidéncia a

este fator. E explicável o fato deste conteñdo não ter se rnanifestado no grupo urn, haja

vista que este grupo possui apenas a expectativa da liberdade, enquanto 0 outro grupo

encontra-se vivenciando as práticas sociais ocorridas na liberdade. Esta realidade
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como esta sendo vista já foi observada em outros estudos acerca das questOes da

reabilitaçAo social, elas provaram que de fato o estigma imposto a esse grupo de

pessoas compromete o processo de reabilitaçAo social.

Os resultados desta pesquisa dernonstraram que os apenados do grupo dojs

verbalizaram abundantemente os conteüdos representacionais em cornparaçAo ao

grupo urn, mediante, o contexto institucional ter sido apresentado corno urn lugar de

repressAo e perturbaçAo psicologica, é provável que os apenados reclusos nAo tenharn

extemado na sua totalidade suas elaboraçOes acerca da reabilitaçao social.

0 
Consideram-se os objetivos desta pesquisa satisfeitos, baja vista que se

conseguiu verificar as represcntacOes sociais dos dois grupos, bem corno, estabelecer

urna comparacAo entre estes.

to
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ANEXO I. - ROTEIRO DE ENTREVJSTA APLICADO A PESQUISA

1. Me fate sobre o presidio?

2. Como e a sua rotina no presidio?

3. 0 que voce entende por convivio social?

4. Como ë ø convivio social no presidio?

5. Como foi o convivio social antes do presidio?

6. Fale-me sobre socializaçao I reabilitaçAo?

1
	 07. Como ë a socializaçao / reabilitaçao no presidio?

1.

I

i;
I
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