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RESUMO 

O tema deste trabalho é a utilização da Extensão Universitária como uma possibilidade 

para a abolição do sistema penal. Nesta perspectiva, voltamos nossa atenção para a análise 

do abolicionismo penal e da extensão universitária, indicando suas aproximações. 

Embora os anos 60 tenham desencadeado uma geração de atores críticos e radicais nas 

perspectivas abolicionistas, ainda é urgente a criação de novas práticas que enfrentem a 

política prisão. O objetivo deste trabalho é demonstrar possibilidades futuras de pesquisa. 

palavras-chave: abolicionismo penal; extensão universitária; educação jurídica. 

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this paper is the use of University Extension as one possibility to abolish 

the penal system. From this perspective, we turn our attention for the analysis of Penal 

Abolitionism and the University Extension, and its approaches. Although the 60’s have 

unleashed a generation of critical e radical actors within the abolitionist perspectives, it 

is still urgent the creation of new practices that confront the prison politics. The objective 

of this paper is to demonstrate this possibility. 

key-words: penal abolitionism; university extension; law education. 
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INTRODUÇÃO 

No começo, somos contra as prisões. Masmorras! Gritamos. Nos colocamos 

contra as prisões de todos os jeitos para todas as pessoas – prender alguém?! Jamais. E 

isto só se afirmava cada vez mais. Depois, percebemos que não são exatamente as prisões. 

Aliás, viver numa sociedade sustentada pelo medo, demanda muito mais do que apenas 

aquele prédio asqueroso – são necessários manicômios, escolas, hospitais, polícias, 

obediência e punição.  

Ficamos atônitos. Como assim? Isto tudo faz parte da mesma coisa?! Enxergamos 

agora, não só na prisão, mas em outras instituições, o regime do castigo e das 

recompensas. Lembramos de nossas salas de aula, lembramos dos nossos pais; cada 

comportamento que remonte a denúncia, a pena, o ritual da tortura, apontamos! A 

linguagem também se torna alvo da nossa detecção – crime não é mais uma palavra. 

Somos contra tudo e todos! 

Mas aí duas coisas percebemos – a primeira é que é nessa sociedade em que tudo 

criticamos que fomos socializados; já a segunda, é que nós também movimentamos a 

máquina que dizemos ser contra. Quando se olha muito tempo para o abismo, o abismo 

olha de volta para você. Somos o sistema penal. 

Este trabalho pretende demonstrar uma possibilidade de um abolicionismo penal. 

Longe de querer  criar cartilhas, acenamos para amigas e amigos com esta reflexão sobre 

as condições da Universidade como um local propício para a abolição da pena. Dando 

conta da digressão acima, apresentaremos o que entendemos por Abolicionismo Penal e 

Abolicionismos Penais, situando em que pegada se dá esta empreitada.  

Passando para a relação entre Abolicionismo Penal e Extensão Universitária, 

traçaremos seus paralelos em dois momentos – quando os abolicionistas falam da 

academia e quando a extensão universitária é construída. Por fim, nossas considerações 

finais sobre essa proposta. 

 

 

 

 



 

 

 

1. ABOLICIONISMO PENAL 

Desde os anos 70, o Abolicionismo Penal figura como a postura mais radical no 

que tange à crítica ao sistema penal e ao seu enfrentamento. Investiga as instituições 

punitivas descrevendo como e para quem operam, identificando seu produto em nosso 

cotidiano e em nós mesmos, assim como inventa estilos de vida que afirmam uma outra 

maneira de lidar com os acontecimentos – bons ou ruins –, fazendo desta ética libertária 

uma ação direta nas certezas que apostam entre o castigo e a recompensa. 

O abolicionismo penal é uma prática anti-hierárquica que não se limita 

ao sistema penal. Trata da demolição de costumes autoritários 

difundidos na cultura ocidental, ancorados na autoridade central de 

comando com o direito de dispor dos corpos. (PASSETTI, 2004) 

Entendido como um movimento social e acadêmico, o abolicionismo penal não se 

encerra em reuniões e passeatas com hora marcada tampouco em regras de formatação e 

congressos universitários; antes, é identificado como uma atitude que atravessa esses 

espaços, desestabilizando autoridades e autoritarismos, produzindo e manipulando 

ferramentas que tem sua utilidade mensurada pela complexa equação de forças de uma 

situação concreta. 

Tais ferramentas, ao lidarem com situações-problemáticas1, administram o 

conflito a partir da interrogação das punições, descobrindo e demonstrando diferentes 

respostas-percurso2 que boicotam a vingança patrocinada pelo sistema penal. Questionam 

o que significa viver em uma sociedade que funciona a partir da prisão de alguns e 

incomodam o saber acadêmico em sua estrutura e produção, minuciando as continuidades 

que redimensionam a naturalidade do castigo. A atuação de abolicionistas nas 

universidades faz parte de um movimento de mão dupla que atua tanto no etinerário 

acadêmico, evidenciando o funcionamento e efeitos das intituições e dispositivos 

punititvos, assim como uma crítica que recai sobre os próprios métodos educacionais. 

                                                 
1 Evento trágico que ocorre entre uma ou mais pessoas, podendo envolver tantas outras. No Direito Penal, 

são rotuladas pelo tipo penal, designação universal de condutas que captura a complexidade de uma 

situação-problema para a simplicidade abstrata de sua redação, formatando um acontecimento da vida em 

um dispositivo que legitima a aplicação de penas. 
2 Diferentemente da Pena, resposta universal do Direito Penal, resposta-percurso se dá nas tentativas de se 

lidar, individual ou coletivamente, com uma situação-problema. Foi inventada por Salete Oliveira para 

afastar a interpretação universalista dos modelos propostos por Hulsman para se lidar com conflitos. 

SALETE, Oliveira. Linguagem-fronteira e linguagem-percurso. In: PASSETTI, Edson (Coord.). Curso 

Livre de Abolicionismo Penal. Rio de Janeiro – Revan. 2004. 



 

 

Diferentemente do que aqueles que legitimam a violência do controle punitivo 

frente ao medo de viver possam falar, o abolicionismo penal não ignora os poderes 

estabelecidos; pelo contrário, como condição de sabotagem deste sistema, estão cada vez 

mais interessados em pormenorizar cada espaço, ator, discurso e imagem que se 

engendram em sua produção e reprodução. Longe de ignorá-los, abolicionistas os 

desafiam: 

abolicionismo penal é mais do que a abolição do direito penal ou da 

prisão moderna. Ele problematiza a sociabilidade autoritária que funda 

e atravessa o Ocidente como pedagogia do castigo em que, sob diversas 

conformações históricas, atribuiu-se a um superior o mando do outro. 

Abala o domínio no qual a criança e o jovem encontraram-se 

confinandos à condição de assujeitamento imposto pela obediência às 

hierárquicas regras da educação na infância e na adolescência e ao 

modelo do adulto legitimador de mentiras necessárias. (PASSETTI, 

2004) 

Ao afirmar a liberdade à prisão e o risco à segurança, o abolicionismo penal não 

se trata de uma alternativa ao sistema vigente, mas sim do seu fim. Uma ruptura com as 

práticas derivadas da ideia de que se é possível, e melhor (!), controlar a vida. Ao lembrar 

de Godwin, Acácio Augusto traz uma breve síntese desta crítica: 

O escrito de 1793, Da Justiça política3, do libertário  William Godwin, 

já apontava que uma educação baseada no castigo, e a resposta punitiva 

aos atos tidos como antissociais ou classificados pelo direto penal como 

crime, não produzem seus efeitos anunciados como proteção do meio 

social, inibição da reincidência, prevenção de novos atos e produção da 

justiça. Ao contrário, argumenta Godwin, a lei, em sua universalidade, 

não é capaz de antecipar a singularidade de um evento. A resposta 

punitiva apenas gera mais dor, multiplica os atos tidos como anti-sociais 

e produz cidadãos covardemente obedientes. Servidores à espera do 

perdão do governante4. (AUGUSTO, 2012) 

Opondo-se à apreensão da vida em uma ideia simples e simplista de que existe o 

bem e o mal (HULSMAN, 1993), com explícita manifestação na justiça criminal, o 

abolicionismo não investe na formulação de metanarrativas que redimensionem essa 

dicotomia e nos expliquem como lidar com os acontecimentos – são neles que se dão as 

condições de agir.  

É dizer, esta postura libertária não revela um caminho para o fim dos conflitos, 

como também alerta que a tentativa de construí-la é inócua perante a intempestividade 

dos acontecimentos e multiplicadora de violências. Aponta para uma ética que interroga 

a punição no cotidiano, revoltando-se contra a política-prisão e as dores do 

encarceramento, e que intervém no produto final das relações de poder da sociedade que 

constroi e é contruída pelo sistema penal: nós mesmos. 

                                                 
3 William Godwin. Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Morals and Happiness. 

London, J.Watson/ Paul´s Alley/Paternoster Row, 1842. 
4 William Godwin. “De crimes e punições”. Tradução de Maria Abramo Caldeira Brant in verve. São 

Paulo, Nu-Sol/PUC-SP, n. 5, 2004, pp. 11-86. 



 

 

1.1 Sensibilidade Punitiva 

Afirmar que o produto final da sociedade e do sistema penal somos nós mesmos, 

é afirmar que guardamos com ele uma afinidade constitutiva. Não uma que nos submeta 

para sempre, como se fôssemos incapazes de nos reinventar, tampouco uma que submeta 

o mundo a uma suposta natureza má – ou boa – que tenhamos. Esta afinidade se dá na 

medida em que repetimos comportamentos subjetivados pelas instituições punitivas, 

assim como quando conservamos e aprimoramos esta produção de subjetividade. 

Este circuito que mantém intacto o criticado pelo abolicionismo não se dá 

exatamente nas manifestações explícitas ao favor do castigo, mas principalmente por 

aquelas que o sofisticam, cada vez mais naturalizando as prisões e os seus discursos. É 

sempre bom lembrar que quem construiu as prisões não foram aqueles que gritavam por 

espetáculos mais sanguináreos durante os suplícios, mas sim aqueles que, valendo-se de 

princípios, procuraram humanizá-lo:  

A punição pouco a pouco deixou de ser uma cena. E tudo o que pudesse 

implicar de espetáculo desde então terá um cunho negativo; (…) A 

punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, 

provocando várias consequências: deixa o campo da percepção quase 

diária e entra no da consciência abstrata... o fato de ela matar ou ferir já 

não é mais a glorificação de sua força, mas um elemento intrínseco a 

ela que ela é obrigada a tolerar e muito lhe custa ter que impor. 

(FOUCAULT, 1986) 

Continuássemos as modificações nos dispositivos punitivos, chegaríamos às 

penas alternativas, monitoramentos eletrônicos e demais medidas “não encarceradoras”, 

que longe de diminuir o número de encarceramento, apenas aumentam o controle punitivo 

e a aceitação da prisão. Constatar que estamos ligados às instituições e à estrutura social 

e vice e versa, sem com isso denotar um determinismo, nos faz detectar que o núcleo de 

produção de continuidades punitivas conta com uma capacidade plástica, e não é apenas 

um código comum, nem mesmo um repertório comum de respostas a 

problemas comuns ou um grupo de esquemas de pensamento particulares e 

particularizados: é, sobretudo, um conjunto de esquemas fundamentais, 

precisamente assimilados, a partir dos quais se engendram, segundo uma arte 

da invenção semelhante à da escrita musical, uma infinidade de esquemas 

particulares, diretamente aplicados a situações particulares5. (BOURDIEU 

apud SETTON, 1982; 2006) 

Desta feita, sensibilidade punitiva designa o quanto da nossa própria criatividade 

se dá a partir destes “esquemas fundamentais” da cultura do castigo, sofisticando as 

                                                 
5 BOURDIEU, Estrutura, habitus e prática, 1982, p.349. 



 

 

instituições penais e a subjetividade coletiva por ele produzida. Sensibilidade Punitiva é 

o que, a partir do indivíduo, sintetiza maneiras de sentir, pensar e agir que não abrem 

mão da lógica penal – é, nas palavras de Louk Hulsman, o carrasco de nós mesmos.  

1.2 Pelo fim das Prisões! 

Falar de abolicionismo penal é fazer coro a este grito que ecoa desde, no mínimo, 

1897, com o opúsculo As Prisões, do anarquista Piotr Kropotkin. Com os diagnósticos 

sobre reincidência, superlotação, trabalho forçado, aumento da criminalidade e tantos 

outros até hoje presentes, com a única diferença em seus números – que não diferem tanto 

assim – o libertário é enfático: 

Se me perguntassem: “O que poderia ser feito para melhorar o regime 

penitenciário?”, Nada! - responderia - porque não é possível melhorar 

uma prisão. Salvo algumas pequenas melhoras sem importância, não há 

absolutamente nada o que fazer, senão demoli-las. (KROPOTKIN, 

1897) 

Neste sentido, contrariava o circuito reformador tão antigo quanto a criação da 

prisão,  que apesar de sempre evidenciar “os mesmos fracassos”, não pugnavam pelo  seu 

fim, mas sim pela implementação de mesmas soluções. 

E do mesmo modo que o projeto de uma técnica corretiva acompanhou 

o princípio de uma detenção punitiva, a crítica da prisão e de seus 

métodos aparece muito cedo, nesses mesmos anos de 1820-1845; ela 

aliás se fixa num certo número de formulações que - a não ser pelos 

números - se repetem hoje sem quase mudança nenhuma. (...) Devemos 

notar que essa crítica monótona da prisão é feita constantemente em 

duas direções: contra o fato de que prisão não era efetivamente 

corretora, que a técnica penitenciária nela permanecia em estado 

rudimentar; contra o fato de que, ao querer ser corretiva, ela perde sua 

força de punição, que a verdadeira técnica penitenciária é o rigor, e que 

a prisão é um duplo erro econômico: diretamente pelo custo intrínseco 

de sua organização e indiretamente pelo custo da delinquência que ela 

não reprime. Ora, a essas críticas, a resposta foi invariavelmente a 

mesma: a recondução dos princípios invariáveis da técnica 

penitenciária. Há um século e meio que a prisão vem sempre sendo dada 

como seu próprio remédio; a reativação das técnicas penitenciárias 

como a única maneira de reparar seu fracasso permanente; a realização 

do projeto corretivo como o único método para superar a 

impossibilidade de torná-lo realidade. (FOUCAULT, 1986) 

Em pleno século XXI, ONU, ONGs, Movimentos Sociais, Coletivos, acadêmicos, 

Cortes Internacionais de Direitos Humanos, legislações internacionais e nacionais ainda 

denunciam os mesmos abusos e propõem as mesmas soluções – curiosamente, com um 

script que já data mais de duzentos anos, não raro acusam o abolicionismo de “não dar 

uma resposta”.  



 

 

O repertório de sentimentos humanitários que guiariam mentes e corações durante 

o exercício de operar os campos de concentração, apesar da boa intenção de muitos, não 

ofereceu novas ideias – algumas, por sua vez, conseguiram explicitar o máximo desta 

retórica constrangedora, como a criação de um Comitê contra a Tortura6, que tem a 

impossível tarefa de construir um cárcere sem tortura. 

No campo das legislações sobre execução penal, a Lei de Execuções Penais 

brasileira é tão garantidora de direitos como outros tratados internacionais. Além destes 

contarem com um prestígio maior por seus entusiastas, carregam nomes tragicômicos, 

interessantes a partir do ponto de vista de Michel Foucault: Princípios e Boas Práticas 

para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade das Américas, da CIDH – Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos7; Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas cruéis, Desumanos ou degradantes8 e, recentemente alterado como homenagem 

a Nelson Mandela, as Regras de Mandela9, antiga Regras Mínimas para o Tratamento de 

Presos, ambas da ONU – Organização das Nações Unidas. 

Assim, saindo da tautologia reformadora e no sentido de Kropotkin, afirmamos 

que uma prisão é uma prisão, independente da valoração que se faça ou do dever-ser que 

dela se espera – seja por ingenuidade, lucro ou ambos. Um presídio que segue os 

parâmetros das agências internacionais de Direitos Humanos opera as mesmas 

engrenagens que um condenado pela ONU10. 

Sobre o funcionamento da prisão na sociedade e da sociedade na prisão, 

destacaremos as reflexões feitas por Gresham Sykes em seu trabalho The Society of 

Captives: A study of a Maximum Security Prison. Desenvolvido por três anos na prisão 

                                                 
6 Art. 17 da Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas cruéis, Desumanos ou degradantes 

– Será formado um Comitê contra a Tortura (doravante denominado Comitê), com as atribuições a seguir 

discriminadas. O Comitê será constituído por dez peritos de alta reputação moral e reconhecida 

competência no campo dos direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Os peritos 

serão eleitos pelos Estados Partes levando-se em conta uma distribuição geográfica eqüitativa e a vantagem 

da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. 

7 Disponível em https://cidh.oas.org/pdf%20files/PRINCIPIOS%20PORT.pdf acessado em 17/07/2016. 
8 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm acessado em 

17/07/2016. 
9 Disponível em  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf acessado 

em 17/07/2016. 
10 Recomendação da ONU sobre o presídio Ary Franco. Disponível em 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-06-14/onu-recomenda-fechamento-do-presidio-ary-

franco-no-rio-de-janeiro acessado em 10/07/2016. Para uma noção mais próxima das condições do presídio, 

v. o relatório de vistoria sobre o mesmo produzido pela DPGE – NUDEDH. 

https://cidh.oas.org/pdf%20files/PRINCIPIOS%20PORT.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-06-14/onu-recomenda-fechamento-do-presidio-ary-franco-no-rio-de-janeiro%20acessado%20em%2010/07/2016
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-06-14/onu-recomenda-fechamento-do-presidio-ary-franco-no-rio-de-janeiro%20acessado%20em%2010/07/2016


 

 

de segurança máxima de Nova Jérsei, EUA e publicado em 1958, esta preciosa obra nos 

traz uma espécie de visão sobre a society  of captives que foi abandonada nas tantas 

últimas publicações sobre prisão; primeiro, porque pesquisar neste campo é altamente 

restritivo, com sociólogos e criminólogos do globo sempre deixando claro as 

dificuldades11 que se tem tanto para o acesso como a colheita de informações12. Como 

decorrência desta dificuldade, o que muitas vezes observamos é uma precipitação, uma 

tentativa de adaptar o observado dentro de narrativas que, no fim das contas, não lidam 

com todas as forças que ali atuam, acabando por inserir parte ou uma destas em enredos 

de maléficos criminosos ou de explorados ascéticos de um “sistema”, dando continuidade 

ao circuito reformador que ora está com bons interesses, ora acredita que é com mais 

punição que se resolve “o problema da prisão”.  

A visão de Sykes ficou conhecida como Structural-Functional Perspective on 

Imprisonment, ou seja, uma perspectiva analítica que se concentraria na Estrutura e 

Funcionamento do encarceramento 

(...) I suppose that designation was appropriate, in the sense that interest 

in the prison centered on (1) the social structure of the prison as a whole 

and (2) the ways in which beliefs, norms, and behavior of both inmates 

and guards functioned to maintain the prison as an ongoing system. The 

astonishing thing about prison, from this viewpoint, was the fact that 

they did not degenerate into perpetual chaos on the one hand, or on the 

other, into the frozen order of masses of men locked in solitary 

confinement.13 (SYKES, 1958, pp. 143) 

Nesta pegada, falaremos da política causada pela prisão, ou seja, seus efeitos na 

produção de uma maneira peculiar de se relacionar, assim como das dores do 

encarceramento, delimitando dois aspectos que, com presídios “violadores” ou não de 

“direitos humanos”, existirão até o fim das prisões.  

1.2.1 A Política. 

                                                 
11 O próprio Gresham Sykes descreve a sorte que teve com o diretor do presídio sendo seu amigo, 

identificando já, à época, a dificuldade de se fazer pesquisas em prisão. 
12 Sobre esta dificuldade de pesquisa em prisões, v. Making Windows in Walls: Strategy for Prison 

Research, de Keramet Reiter. 
13 Suponho que a designação foi adequada, no sentido de que o interesse na prisão centrava-se em (1) a 

estrutura social da prisão como um todo e (2) as formas em que as crenças, normas e comportamento de 

ambos os reclusos e guardas funcionavam para manter a prisão como um sistema contínuo. A coisa 

surpreendente sobre a prisão, a partir deste ponto de vista, foi o fato de que eles não degeneraram em caos 

perpétuo por um lado, e, por outro, nem na ordem congelada de massas de homens trancados em 

confinamento solitário. Tradução livre. 



 

 

Apesar das unidades prisionais e seus diferentes regimes limitarem generalizações 

que se possam fazer, pensar uma prisão oferece a possibilidade de maiores insights acerca 

da natureza do controle totalitário14 (SYKES, 1958). Ao mencionar o estrito controle do 

espaço prisional, com suas câmeras, guardas, armas, códigos de conduta, celas, punições 

e recompensas, Sykes percebe que não são estes elementos que mantém a ordem na 

prisão: 

Indeed, the glaring conclusion is that despite the guns and the 

surveillance, the searches and the precautions of the custodians, the 

actual behavior of the inmate population differs markedly from that 

which is called for by official commands and decrees. Violence, fraud, 

theft, aberrant sexual behavior – all are common-place occurrences in 

the daily round of institutional existence in spite of the fact that the 

maximum security prison is conceived of by society as the ultimate 

weapon for the control of the criminal and his deviant actions. 

Far from being omnipotent rulers who have crushed all signs of 

rebellion against their regime, the custodians are engaged in a 

continuous struggle to maintain order – and it is a struggle in which the 

custodians frequently fail.15 (SYKES, 1958, pp. 42) 

Continua, por sua vez, a insistir que não se trata da ausência de dominação por 

parte dos guardas e prisioneiros, mas sim em que medida esta se dá. Descobre, na 

realidade, que o que faz a cadeia funcionar16 é justamente o acordo da administração 

penitenciária e de seus clientes. Um paradoxo apontado que resume esta relação é que, 

para se exercer a dominação na prisão, é preciso corrompê-la. 

Thus the guard – backed by all power of the State, close to armed men 

who will run to his aid, and aware that any prisoner who disobeys him 

can be punished if he presses charges against him – often discovers that 

his best path of action is to make “deals” or “trades” with the captives 

in his power.17 (SYKES, 1958, pp. 56-57) 

                                                 
14 Original “offering the possibility of greater insights on the nature of totalitarian control”, pp. 139, 

tradução minha. 
15 Com efeito, a conclusão evidente é que, apesar das armas e da vigilância, as revistas e as precauções dos 

Agentes Penitenciários, o comportamento real da população carcerária difere marcadamente daquele que é 

designado por comandos e decretos oficiais. Violência, fraude, roubo, comportamento sexual violento - 

todos são lugar-comum nas ocorrências de uma ronda diária da existência institucional, apesar do fato de 

que a prisão de segurança máxima é concebida pela sociedade como a grande arma para o controle do 

criminoso e sua ações desviantes.  

Longe de ser governantes onipotentes que têm esmagado todos os sinais de rebelião contra o seu regime, 

os Agentes estão envolvidos em uma luta contínua para manter a ordem - e é uma luta em que 

frequentemente falham. Tradução Livre. 
16 Episódio recente e publicizado, que remonta o apontando por Sykes, é o do Juiz titular da única Vara de 

Execuções Penais/RJ acusando o Secretário da Administração Penitenciária do Estado de “negociar com 

o Comando Vermelho”. Disponível em http://blogs.odia.ig.com.br/justicaecidadania/2016/07/08/erir-

parte-para-o-confronto-e-se-diz-aliviado-por-nao-encontrar-beltrame/ acessado em 17/07/2016. 
17 Assim, o guarda - apoiado por todo o poder do Estado, perto de homens armados que serão acionados 

em seu auxílio, e ciente de que qualquer prisioneiro que a ele desobedece pode ser punido se imputar 

http://blogs.odia.ig.com.br/justicaecidadania/2016/07/08/erir-parte-para-o-confronto-e-se-diz-aliviado-por-nao-encontrar-beltrame/
http://blogs.odia.ig.com.br/justicaecidadania/2016/07/08/erir-parte-para-o-confronto-e-se-diz-aliviado-por-nao-encontrar-beltrame/


 

 

Continuando sua investigação, o que causa rebeliões e momentos harmoniosos no 

convívio prisional não é exatamente o fato de haver bons guardas e bons prisoneiros, mas 

sim em que medida a cooperação destes está em funcionamento. Isto significa falar que 

o dia-a-dia em um presídio se dá não pela “violação de direitos humanos e casos de 

tortura”, presente na própria ideia de se fechar alguém atrás de grades; na realidade, se dá 

num comportamento que aceita a própria condição desde que negociada. 

Em outras palavras, presos gestionam o seu próprio encarceramento – entretanto, 

como Sykes demonstra, não são todos que o fazem, pelo menos conscientemente; do 

observado no estudo, a população prisional, assim como da administração, divide-se 

numa hierarquia: se o guarda pode ser o Diretor, o prisoneiro pode ser um chefe de cela18 

e essa ordem que estabelece as negociações que resultam da mais perfeita convivência às 

rebeliões. 

Colocar que presos tem interesse e gestionam o próprio encarceramento19 é, no 

fim das contas, sintetizar um dos efeitos do encarceramento – e talvez um dos mais 

expressivos: 

(...) present knowledge of human behavior is sufficient to let us says 

whatever the influence of imprisonment on the man held captive may 

be, it will be a product of the patterns of social interaction which the 

prisoner enters into day after day, year after year, and no of the details 

of prison architecture, brief exhortations to reform, or sporadic public 

attack on the “prison problem”20. (SYKES, 1958, pp. 134) 

Ora, se a prisão não funciona apartada da sociedade, mas sim completamente 

imersa nela, ao ponto de já falarmos aqui da política prisão que atravessa nossa própria 

constituição enquanto pessoas, os apontamentos feitos por Sykes causam inquietações 

fora das prisões – da mesma maneira que existem guardas com armas, câmeras, regras e 

                                                 
acusações contra ele – entretanto, muitas vezes descobre que seu melhor caminho de ação é o de fazer 

"promoções" ou "trocas" com os cativos em seu poder. Tradução Livre. 
18 A figura que Gresham Sykes utilizada para nomear um “chefe de cela” é a do Real Man. Esta adaptação 

que fiz foi para aproximar a função desenvolvida pelo preso; nas prisões do Rio de Janeiro, especialmente 

em unidades prisionais identificadas como “do Comando Vermelho”, a figura do real man é decodificada 

de “Frente da Cela”. 
19 Sobre isto, contextualizado numa análise do sistema penal como uma Indústria, ou um Complexo 

Industrial, estabelecido no Capitalismo, aprofundaremos no ponto 2.3 deste trabalho Lucro, mais uma vez, 

de novo. 
20 presente conhecimento do comportamento humano é suficiente para deixar-nos dizer o que quer que a 

influência do encarceramento sobre o homem mantido em cativeiro pode ser, ele será um produto dos 

padrões de interação social que o prisioneiro entra em dia após dia, ano após ano, e nenhum dos detalhes 

da arquitetura de prisão, seja para ‘’atacar publicamente’’ ou fazer discursos reformadores tocam no 

“problema da prisão”. 



 

 

restrições, existem leis, códigos penais, polícias, autoridades, armas e muitas armas aqui 

fora.  

Da mesma maneira que estes apetrechos tem sua eficiência postas em dúvida lá 

dentro, aqui também não seria o mesmo? Ou somos uma sociedade de obedientes às leis 

e à polícia? Antes, é possível notar, que assim como os prisioneiros que participam do 

próprio encarceramento nós também  participamos do “nosso”; não é pelo estrito 

cumprimento das leis que a sociedade funciona, senão, assim como nas prisões, por uma 

larga escala de corrupções, de concessões entre os dito dominantes e dominados. 

Ainda nesta comparação, caberia lembrar que assim como a “rebelião” e os 

períodos “harmoniosos” entre guardas e prisioneiros, existem os períodos históricos a que 

chamam de “ditadura” e de “democracia”, malgrado nada tenha mudado, senão, nos dois 

casos, os arranjos de acordos. Algo interessante a se notar por esta comparação é que, 

assim como movimentos sociais organizados conseguem mais concessões por parte do 

Estado, também o é com prisoneiros que se organizam para exigir mais da administração 

penitenciária – ambos, por sua vez, dão continuidade à dominação, ainda que muitas 

vezes os períodos de maior turbulência nesta relação reúna forças daqueles e daquelas 

que “querem dar um fim nisso”. 

Desta feita, a esta política que tem sua forma mais explícita na prisão, e atravessa 

todos aqueles que governam e são governados, constata-se uma reflexão: o que e o quanto 

trocamos de nossas vidas para evitar punições e receber recompensas de uma dominação 

que quando não aceita, apenas é negociada e sofisticada? Estamos todos presos, 

prendendo uns aos outros  e principalmente nós mesmos.  

1.2.2 As Dores. 

Ao continuar sua investigação, Sykes estabelece o que seriam as the pains of 

imprisonment, ou seja, como determinados traços gerais do encarceramento impactam a 

vida dos internos – aqui, ao invés de tratarmos do tecido vivo do espaço prisional, nos 

concentraremos nos efeitos de sua arquitetura. 

Sobre tais, dois aspectos são importantes: o consenso com quais os efeitos 

sentidos, daí podendo ser padronizados e organizados e uma consideração que antecede 

sua profundidade sob os corpos. Sobre o primeiro, 



 

 

It might be argued, of course, that there are certain dangers in speaking 

of the inmate’s perspective of captivity, since it is apt to carry the 

implication that all prisoners perceive their captivity in precisely the 

same way. It might be argued that in reality, there are as many prisons 

as there are prisoners – that each man brings to the custodial institution 

his own needs and his own background and each man takes away from 

the prison his own interpretation of life within the walls. We do not 

intend to deny that different men see the conditions of custody 

somewhat differently and accord there conditions a different emphasis 

in their personal accounting. Yet when we examine the way the inmates 

of the New Jersey State Prison perceive the social environment created 

by the custodians, the dominant fact is the hard core consensus 

expressed by the members of the captive population with regard to the 

nature of their confinement. The inmates are agreed that life in the 

maximum security prison is depriving or frustrating in the extreme.21 

(SYKES, 1958, pp. 58)  

O extremo, qualificando as privações e frustrações sentidas pelos presos, abre 

espaço para uma consideração acerca dos seus efeitos psicológicos, dando conta do 

redimensionamento da inflição de dor que ocorria nos suplícios. Não só longe do 

cotidiano está a prisão por conta de seu duplo isolamento – tanto o geográfico como o 

estabelecido pelos seus muros, portas, grades, cadeados, galerias, celas, solitárias – como 

sua própria violência transmuta-se invisível aos mais enérgicos humanistas.  

These deprivations or frustrations of the modern prison may indeed be 

the acceptable or unavoidable implications of imprisonment, but we 

must recognize the fact that they can be just as painful as the physical 

maltreatment which they have replaced. As Maslow has indicated, there 

some frustrating situations which appear as a serious attack on the 

personality, as a “threat to the life goals of the individual, to his 

defensive system, to his self-steem, or to his feelings of security.”22 

Such attacks on the psychological level are less easily seen than a 

sadistic beating, a pair of shackles in the floor, or the caged man on a 

treadmill, but the destruction of the psyche is no less fearful than bodily 

affliction and it must play a large role in our discussion.23 (SYKES, 

1958)  

                                                 
21 Pode-se argumentar, é claro, que existem certos perigos em falar da perspectiva do preso, uma vez que 

está apto a realizar a implicação de que todos os prisioneiros percebem seu cativeiro exatamente da mesma 

maneira. Pode-se argumentar que, na realidade, há tantas prisões como existem prisioneiros - que cada 

homem traz para a instituição de custódia suas próprias necessidades e sua própria trajetória pessoal e que 

cada homem tira da prisão a sua própria interpretação da vida dentro das paredes. Não temos a intenção de 

negar que diferentes homens vêem as condições de encarceramento um pouco diferente e resultam em 

diferentes efeitos na sua personalidade. No entanto, quando examinamos a forma como os detentos da 

prisão estatal de Nova Jersey percebem o ambiente social criado pelos agentes, o fato dominante é o 

consenso expresso pelos membros da população em cativeiro no que diz respeito à natureza do seu 

confinamento. Os presos são unânimes ao afirmar que a vida na prisão de segurança máxima é restrita ou 

frustrante no extremo. Tradução Livre. 
22 MASLOW, A. H. Deprivation, Threat and Frustration. Readings in Social Psychology. Henry Holt 

and Company, New York, 1947. 
23 Estas privações e frustrações da prisão moderna pode ser de fato as implicações aceitáveis ou inevitáveis 

de prisão, mas temos de reconhecer o fato de que elas podem ser tão dolorosaa como os maus tratos físicos 

que elas substituíram. Como Maslow indicou, há algumas situações frustrantes que aparecem como um 



 

 

 

Ao descrever cada dor, o sociólogo apresenta determinados estudos ou 

argumentos que, de alguma maneira, falam sobre aspectos daquela, mas que ou não foram 

observadas durante seu estudo ou confirmam-se em exceções. Comentaremos cada um 

destes padecimentos com algumas comparações, a título de reflexão, aos relatórios de 

vistoria prisional produzidas pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos – NUDEDH, 

da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, no recente período de 2015-

201624. 

1.2.2.1 A Privação da Liberdade 

Explícita nos próprios códigos, a perda da liberdade é o impacto mais óbvio na 

vida de uma pessoa. Perde sua liberdade por estar preso e, preso, é submetido a diversos 

rituais; O que Sykes descreve é uma racionalização dos movimentos dos presos para que 

eles possam sair de um ponto a outro da unidade, passando por diversos tipos de controles 

e guiados de maneira militarizada25, seja para as refeições, trabalho, banho de sol e etc. 

A perda de liberdade do prisioneiro é dupla – primeiro, pelo confinamento da instituição 

e segundo, pelo confinamento dentro da instituição. (SYKES, 1958, pp.65)  

Com seus laços emocionais e sociais com família, parente e amigos cortados ou 

mediados pela instituição, a tendência é o enfraquecimento destes. Tanto por condições 

materiais objetivas, como a distância e o gasto financeiro e emocional26, até por questões 

como o tempo – enquanto a vida é atravessada por uma dinâmica de imagens, gostos, 

                                                 
ataque sério sobre a personalidade, como uma "ameaça aos objetivos de vida do indivíduo, para seu sistema 

defensivo, para sua auto-estima, ou para os seus sentimentos de segurança." tais ataques ao nível 

psicológico são menos facilmente vistos que uma surra sádica, um par de algemas no chão, ou o homem 

enjaulado sendo torturado numa esteira, mas a destruição da psique não é menos temível que a aflição física 

e deve desempenhar um grande papel na nossa discussão. Tradução Livre. 
24 Sobre estes relatórios, vale destacar que são os produzidos pela Defensora Pública Roberta Fraenkel e 

pelos estagiários Fernando Henrique Cardoso Neves e João Marcelo Dias. Além da fonte documental fazer 

da leitura de The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison uma urgência, ela é produto 

de uma experiência empírica de observação destas dores. Ao escrever esta monografia, já vistoriei 32 

presídios, e talvez seja por esse motivo que a compreensão deste capítulo, na medida em que achei 

importante escrevê-lo, esteja longe de ser adquirida apenas pela leitura.   
25 Um exemplo peculiar destas técnicas de remanejamento de corpos dentro de uma instituição prisional é 

descrito no Relatório de Vistoria do NUDEDH – DPGE realizado para avaliar as condições de 

acautelamento dos presos submetidos ao sistema de Audiência de Custódia. O texto dá conta de ordens dos 

guardas que guiavam os presos até o transporte para a audiência como que num manual – das celas 

provisórias ao julgamento perante um juiz, como manejar corpos. 
26 Presente na maioria das prisões – especialmente em tempos de hiperencarceramento, ou da maior inclusão 

da pobreza no alvo da burocracia punitiva –, haja vista sua distância dos centros urbanos, dados e relatos 

específicos referentes a essas histórias encontram-se nos Relatórios do NUDEDH – DPGE.  



 

 

cores, cheiros, dia e noite, o interno vive um cotidiano repleto de tédio e ansiedade, de 

cor, gosto e principalmente cheiro de um presídio. 

Em última instância, a perda da liberdade é um lembrete de que quem está ali é 

rejeitado pelos livres; e mesmo aqueles que dizem não se importar com isso, de uma 

maneira ou de outra, precisam criar maneiras de lidar com esta constatação.  

It is not difficult to see this isolation as painfully depriving or frustrating 

in terms of lost emotional relationships, of loneliness and boredom. But 

what makes this pain of imprisonment bite most deeply is the fact that 

the confinement of the criminal represents a deliberate moral rejection 

of the criminal by the free community (…) Somehow this rejection or 

degradation by the free community must be warded off, turned aside, 

rendered harmless. Somehow the imprisoned criminal must find a 

device for rejecting his rejectors, if he is to endure psychologically2728. 

(SYKES, 1958, pp. 67)  

    

1.2.2.2 A Privação de Bens e Serviços 

Ao tentar comparar os padrões de vida dentro e fora de um presídio, o sociólogo 

aponta que o empobrecimento padece como uma das maiores dores sentidas pelo interno. 

Numa cultura em que os traços mais profundos de uma pessoa se dá pelas posses que tem, 

o abalo nos prisoneiros é tanto por se sentir pobre, explorado, submetido pelo Estado a 

um trabalho escravo para seu lucro – sentimento expresso na frase que ouvi de um preso 

“nós somos a carne da fábrica do Estado” – , como também pelo fato de que é nos objetos 

que possuimos, especialmente nos mais triviais, que não nos importamos tanto no 

cotidiano, que existe um exercício de afirmação de nossa personalidade. Levando esta 

reflexão para nosso contexto atual, onde os sonhos publicitários são fabricados a partir de 

nossas preferências em redes sociais e sítios como Google, até mesmo a diminuição – que 

é drástica –  da variedade e qualidade dos bens e serviços permitidos se transforma em 

uma dor, uma perda, numa injusta provocação29. 

Now in modern Western culture, material possessions are so large a part 

of the individual’s conception of himself that to be stripped of them is 

                                                 
27 Não é difícil ver esse isolamento como uma dolorosa privação ou frustração em termos de relações 

emocionais perdidas, de solidão e tédio. Mas o que torna esta dor d prisão mais profundamente sentida é o 

fato de que o confinamento do criminoso representa uma rejeição moral deliberada do criminoso pela 

comunidade livre (...) De alguma forma, essa rejeição ou degradação pela comunidade livre deve ser 

repelida, desviada , tornada inofensiva. De alguma forma o criminoso preso deve encontrar um dispositivo 

para rejeitar seus rejeitores, se ele quiser se manter psicologicamente estável. Tradução Livre. 
28 McCORKLE, Lloyd W. KORN, Richard R. Ressocialization With-in The Walls. The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, Vol. 293, May 1954, pp. 88-98. 
29 V. Relatórios de Vistoria DPGE – NUDEDH. 



 

 

to be attacked at the deepest layers of personality. This is particularly 

true when poverty cannot be excused as a blind stroke of fate or a 

universal calamity (…) impoverishment remains as one of the most 

bitter attacks on the individual’s self-image that our society has to offer 

and the prisoner cannot ignore the implications of his straitened 

circumstances30. Whatever the discomforts and irritations of the 

prisoner’s Spartan existence may be, he must carry the additional 

burden of social definitions which equate his material deprivation with 

personal inadequacy.31 (SYKES, 1958, pp.70) 

 

 1.2.2.3 A Privação de Relações Heterossexuais 

O nome desta dor se deu já que o objeto de estudo da obra foi uma prisão 

masculina. Apesar disso, os efeitos psicológicos que vão desde a libido mais sutil aos 

impulsos sexuais mais violentos são sentidos tanto em presídios femininos como em 

masculinos – para tanto, basta se imaginar privado de um desejo tão intenso que desenhe 

tanto a personalidade de alguém como o afetivo. 

Da solidão às relações homossexuais  tidas como um desvio para o próprio 

partícipie, da presença de presos que já eram homossexuais antes de entrar no presídio 

aos perigos de violência sexual quais estes estão mais propensos, Sykes analisa uma 

específica rede de relações de poder que esgarçam o indivíduo preso da frustração com o 

mundo e consigo mesmo à eventual violência física.  

In addition to these problems stemming from sexual frustration per se, 

the deprivation of heterosexual relationships carries with it another 

threat to the prisoner’s image of himself – more diffuse, perhaps, and 

more difficult to state precisely and yet no less disturbing. The inmate 

is shut off from the world of women which by its very polarity gives 

the male world much of its meaning. Like most men, the inmate must 

search for his identity not simply within himself but also in the picture 

of himself which he finds reflected in the eyes of others; and since a 

significant half of his audience is denied him, the inmate’s self image 

is in danger of becoming half complete, fractured, a monochrome 

                                                 
30 Nota de Sykes – Komarovsky’s discussion of the psychological implications of unemployment is 

particularly apposite here, despite the markedly different context, for she notes that economic failure 

provokes acute anxiety as humiliation cuts away the individual’s conception of his manhood. He feels 

useless, undeserving of respect, disorganized, adrift in a society where economic status is a major anchoring 

point. Cf. KOMAROVSKY, Mirra. The Unemployed Man and His Family. The Dryden Press, 1940, 

New York, pp. 74-77. 
31 Agora, na cultura ocidental moderna, os bens materiais são uma parte tão importante da concepção do 

indivíduo de si mesmo que ser despojado deles é ser atacado nas camadas mais profundas da personalidade. 

Isto é particularmente verdadeiro quando a pobreza não pode ser desculpada como um acidente cego do 

destino ou uma calamidade universal (...) empobrecimento permanece como um dos ataques mais amargos 

sobre a auto-imagem do indivíduo que a nossa sociedade tem para oferecer e o prisioneiro não pode ignorar 

as implicações de suas circunstâncias difíceis. Quaisquer que sejam os desconfortos e irritações que a 

existência espartana do prisioneiro possam ser, ele deve carregar o fardo adicional de definições sociais que 

o enquadram a partir da sua privação material como inadequação pessoal. Tradução livre. 



 

 

without the hues of reality. The prisoner’s looking-glass self, in short – 

to use Cooley’s fine phrase – is only that portion of the prisoner’s 

personality which is recognized or appreciated by men and this partial 

identity is made hazy by the lack of contrast.32 (SYKES, 1958, pp. 72)  

Apesar das prisões “da América Latina” contar com visitas íntimas, o observado 

durante as vistorias prisionais, tanto em presídios femininos quanto em masculinos, é o 

sentimento de revolta e impotência frente às condições dos “parlatórios”33 e aos 

procedimentos que companheiras e companheiros tem de passar. Contar com a entrada 

de parceiros no presídio não altera tanto assim o efeito do aprisionamento sobre o desejo 

sexual dos presos; antes, espalha sua dor para quem mais lá for – e quando não é extendida 

à mães, irmãs, companheiras e amigas, é investida na solidão e no abandono, como é o 

caso das presas34. 

1.2.2.4 A Privação de Autonomia 

Por mais que alguém credite sua hipocrisia de cidadão retilínio e obediente às leis 

à ficção do contrato social, as regras do dia-a-dia na prisão não contam com este 

subterfúgio. Ao ser preso, diz Sykes, um indivíduo é submetido a um extenso corpo de 

regramentos que fazem parte da rotina administrativa do presídio: a segurança35, motivo 

genérico para o cálculo de cada movimento do interno. 

Além dos controles absolutos como horário de alimentação, de trabalho, de 

dormir, de acordar, de banho de sol, muitas vezes as ordens, mandos e desmandos são 

feitos sem que haja qualquer explicação; são controles dos movimentos mais triviais dos 

                                                 
32 Além desses problemas decorrentes da frustração sexual per se, a privação de relações heterossexuais 

traz consigo outra ameaça à imagem de si mesmo do prisioneiro - mais difusa, talvez, e mais difícil indicar 

com precisão e ainda assim não menos preocupante. O preso é desligado do mundo feminino que, por sua 

polaridade dá ao mundo masculino muito do seu significado. Como a maioria dos homens, o preso deve 

procurar a sua identidade não simplesmente dentro de si mesmo, mas também na imagem de si mesmo que 

se encontra refletido nos olhos dos outros; e como a metade significativa de sua audiência lhe é negada, a 

auto-imagem do preso está em perigo de se tornar incompleta, fraturada, um monocromático sem os matizes 

da realidade, em suma - para usar a frase fina de Cooley - é apenas aquela parte da personalidade do recluso 

que é reconhecido e apreciado por homens e este identidade parcial é feita nebulosa pela falta de contraste. 

Tradução Livre. 
33 Celas, no Rio de Janeiro, específicas para a visita íntima. 
34 Sobre as taxas de abandono, a baixíssima e quase inexistente presença de visitantes masculinos e demais 

privações particulares ao mundo feminino, que tomam forma em bizarros relatos, v. os relatórios referentes 

às unidades prisionais femininas do NUDEDH – DPGE e tantos estudos recentes sobre, tais como 

QUEIROZ, Nana. Presos que Menstruam. Record. Rio de Janeiro, 2015. DINIZ, Debora. CADEIA – 

Relatos sobre mulheres. Ed. José Olympio, 2015. ANGOTTI, Bruna. BRAGA, Ana Gabriela. Dar à luz 

na sombra: condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres 

em situação de prisão. Pensando o Direito. IPEA. 2015 
35 Um dado interessante que circula como um dos maiores exemplos do argumento “segurança” é a 

desproporcionalidade entre agentes peniteciários e presos. Nos relatórios do NUDEDH – DPGE, é comum 

um alto número de presos – entre dois mil e três mil presos – contar com menos de dez guardas por turno. 



 

 

internos que os colocam muitas vezes em uma alta condição de dependência com os 

agentes penitenciários, situação que o sociólogo comparou ao desamparo da infância.  

The important point, however, is that the frustration of the prisoner’s 

ability to make choices and the frequent refusals to provide an 

explanation for the regulations and commands descending from the 

bureaucratic staff involve a profound threat to the prisoner’s self image 

because they reduce the prisoner to the weak, helpless, dependent status 

of childhood. As Bettelheim has tellingly noted in his comments on the 

concentration camp, men under guard stand in constant danger of losing 

their identification with the normal definition of an adult and the 

imprisoned criminal finds his picture of himself as a self-determining 

individual being destroyed by the regime of the custodians36. (…) Such 

things may be both irksome and disturbing for a child, especially if the 

child envisions himself as having outgrown such servitude. But for the 

adult who has escaped such helplessness with the passage of years, to 

be thrust back into childhood’s helplessness is even more painful, and 

the inmate of the prison must somehow find a means of coping with the 

issue.37 (SYKES, 1958, pp.76) 

É interessante perceber que além das continuidades destas dores nos presídios de 

hoje, até mesmo os exemplos podem ser o mesmos. Ao comentá-los, Gresham menciona 

a profunda irritação dos presos que ficam sem notícias das decisões judiciais e seus 

motivos em relação ao seus casos, assim como não são informados sobre a chegada ou 

atraso das correspondências – exemplos idênticos de reclamação existem nos relatórios 

de vistoria feitos pela  Defensoria Pública. 

1.2.2.5 A Privação de Segurança 

Sykes, por fim, fala da constante ameaça em que o interno vive: seja por conviver 

com outros homens que passam pela mesma privação e frustração que ele, aumentando 

sua possível conflitividade, seja pela instável relação que se tem com os guardas. 

Sobreviver a este cenário ainda pode ser ser pior: destacar-se como alguém que é defeso 

                                                 
36 BETTELHEIM, Bruno. Individual and Mass Behavior in Extreme Situations. Readings in Social 

Psychology. Henry Holt and Company, New York, 1947. 
37 O ponto importante, porém, é que a frustração da capacidade do prisioneiro de fazer escolhas e as recusas 

frequentes que recebe para fornecerem uma explicação para os regulamentos e os comandos da equipe 

burocrática envolvem uma profunda ameaça à auto-imagem do prisioneiro porque reduzem o prisioneiro o 

estado fraco, impotente, dependente da infância. Como Bettelheim observou em seus comentários sobre o 

campo de concentração, os homens sob guarda estão em constante perigo de perder a sua identificação com 

a definição normal de um adulto e o criminoso preso encontra sua imagem de si mesmo como um ser 

individual que teve sua auto-determinação destruída pelo regime dos agentes. (...) Essas coisas podem ser 

tanto irritante e preocupante para uma criança, especialmente se a criança imagina-se como tendo superado 

tal servidão. Mas para o adulto que escapou de tal desamparo infantil com a passagem dos anos, ser 

empurrado de volta para impotência da infância é ainda mais doloroso, e o preso deve de alguma forma 

encontrar um meio de lidar com este problema. Tradução Livre. 



 

 

aos ataques, ou que impõe “moral” sob outros presos, pode chamar a atenção de uma 

eventual reprimenda planejada de agentes penitenciários. 

His expectations concerning the conforming behavior of others 

destroyed, unable and unwilling to rely on the officials for protection, 

uncertain of whether or not today’s joke will be tomorrow’s bitter 

insult, the prison inmate can never feel safe. And at a deeper level lies 

the anxiety about his reaction to this unstable world, for then his 

manhood will be evaluated in the public view. 38(SYKES, 1958, pp.78)  

 

Mais do que situações conflituosas, é justamente o constante pensamento atento 

que deixa o interno em um alto nível de ansiedade, não apenas alerto aos movimentos 

alheios mas se perguntando a toda hora se ele será capaz de lidar com tal situação – Can 

he stand up and take it? Will he prove to be tough enough? (SYKES, 1958, pp.78)  

Interessante perceber que nas prisões do Estado do Rio de Janeiro, o discurso que 

expressa ansiedade frente a própria segurança varia de acordo com a unidade; às vezes, 

em relação aos presos de determinada galeria, seja por conta do delito, seja por conta de 

um suposto pertencimento a uma facção dita criminosa – a única unanimidade é frente à 

agentes da SOE – Serviço de Operações Especiais, responsável pelo transporte de presos. 

Avistar este tipo de veículo é observar uma tortura. Prisão é tortura! 

 

Tortura 

Tomar um cacete; apanhar. Ter o corpo marcado por murros, 

facadas, pauladas, queimaduras, vergões, lesões, cicatrizes, 

beliscões, cusparadas, tapas; dentes arrancados, ossos 

quebrados. Na batalha que é a vida, impossível sair ileso, 

impossível não ser marcado pelas infindáveis lutas corporais. 

Uma briga ou um enfretamento opõe forças, exige disposição dos 

corpos, aproxima e afasta presenças e existências. Sentir dor e 

ter que lidar com ela é uma contingência de quem está vivo. Mas 

as batalhas não são apenas corporais: tiram o sono, provocam 

lembranças, acendem ódios; reativadas na imensidão de cada 

um, podem dar lugar a outras batalhas e prazeres que, se não 

apagam, dão forma a outras memórias, desdobrando as 

anteriores. Isto também é parte de estar vivo. Quando se diz: a 

vida é uma batalha!, não se joga com palavras e metáforas. Estar 

vivo, verdadeiramente e querer experimentar formas de 

                                                 
38 Suas expectativas sobre o comportamento alheio é destruída, incapaz e sem vontade de contar com os 

funcionários para a proteção, incertos  se a piada de hoje será o insulto amargo de amanhã, o presidiário 

nunca pode se sentir seguro. E em um nível mais profundo reside a ansiedade sobre a sua reação a este 

mundo instável, pois então sua masculinidade será avaliada na opinião pública. Tradução Livre. 



 

 

liberdade exige força e enfrentamento de forças. Mas quando se 

impõe um regime de poder as coisas são diferentes. A batalha é 

outra. Não há oposição de corpos, não há enfrentamento; há sim, 

o uso sistemático e racional da força por um superior que busca 

submissão: achatamento da vida, imposição do regime de terror, 

confissão. Tortura-se respaldado na autoridade (seja de pai, 

policial, professor) e na ciência. Numa democracia ou numa 

ditadura, a tortura é parte constitutiva das tecnologias de poder; 

produz verdades que as sustentam. Não por acaso, a Ditadura 

Militar brasileira criou uma ciência da tortura usada em 

delegacias até hoje. A tortura marca o corpo, provoca fissuras, 

insônias, medos, fantasmas, gritos; ela continuará existindo 

enquanto houver prisão, polícia e Estado; a despeito das leis, ela 

é parte constitutiva do regime de castigos e recompensas das 

sociedades modernas. Encarada como exceção, ela é regra de um 

sistema de crueldades nas famílias, escolas e prisões.(Nu-SOL) 

Atualmente existem mais de 11 (onze) milhões de pessoas39 em unidades 

prisionais do mundo – mais de 700.000 (setecentos mil) são mulheres40. Todos são 

atravessados pelas dores da prisão, e em tempos de hiper-encarceramento, programas de 

redução de danos, aumento das penas alternativas, controles a céu aberto, aplicação de 

regimes diferenciais, UPP, polícias de proximidade, guarda municipal, linchamentos, 

escrachos virtuais, delações premiadas, prisão para políticos, prisão para banqueiros, 

prisão para quem apaga tocha e principalmente cada vez mais para negros, negras e 

pobres, quem é que não está? 

2. ABOLICIONISMOS PENAIS 

Crítico do sequestro universalista operado pelo sistema penal aos conflitos e vidas 

de muitas pessoas, o abolicionismo penal não é uma doutrina ou religião, dotada de suas 

bíblias e códigos, profetas e messias; não é de ninguém e é bem possível que seja melhor 

descrito como uma sabotagem e não como uma construção; como uma linha de fuga: 

 Uma linha de fuga é sempre pensada em relação a um espaço em que 

ela se constitui. Ela é uma arma viva que atua descodificando, 

desestabilizando e interrompendo. No entanto, ela sempre corre o risco 

                                                 
39 WALMSLEY, Roy. World Prison Population List (WPPL). Institute for Criminal Policy Research at 

Birkbeck, University of London, 2015. 

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_

edition.pdf acessado em 12/07/2016. Um comentário é pertinente a estes dados: quando se fala “mais de” 

é, provavelmente, “muito mais”; uma rápida análise nos dados do site, especialmente na população 

carcerária brasileira, mostra que o número de encarceramento produzido não computa os dados de, por 

exemplog, o acautelamento de jovens. 
40 WALMSLEY, Roy. World Female Imprisonment List. Institute for Criminal Policy Research at 

Birkbeck, University of London, 2015. http://prisonstudies.org/news/more-700000-women-and-girls-are-

prison-around-world-new-report-shows acessado em 12/07/2016. 

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition.pdf
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition.pdf
http://prisonstudies.org/news/more-700000-women-and-girls-are-prison-around-world-new-report-shows
http://prisonstudies.org/news/more-700000-women-and-girls-are-prison-around-world-new-report-shows


 

 

de ser capturada e reterritorializada. É neste ponto que ela precisa se 

conectar com outras linhas para formar novas linhas de fuga e contornar 

a captura. Nesse sentido é que os abolicionismos são pensados enquanto 

linhas de fuga que resistem dentro dos jogos de poder não para se 

sobrepor a um espaço instituído, mas para escapar e combater o poder 

exercido sobre indivíduos ou grupos. (SALLES, 2011) 

Quando escrevemos sobre Abolicionismo Penal no início deste trabalho, 

queremos descrever  o que em comum tem essas linhas de fuga que, ao seu próprio ritmo 

e velocidade, aproximadas ou afastadas, fazem parte de percursos desafiadores às 

agências penais e outras tantas manifestações de nossa sensibilidade punitiva. 

Falar que existem abolicionismos penais é apontar para esta descrição, e não, por 

exemplo, para sua flexão em número servir como um escudo a críticas que se façam a 

quem reinvindicar o abolicionismo penal como uma possibilidade para criminalizações, 

valendo-se de qualquer “sofisticação” que a crítica abolicionista venha a ter em relação 

ao sistema punitivo para afirmar essas aproximações41. 

É dizer, falar que existem abolicionismos penais e por isto qualificar um pedido 

de criminalização como um abolicionismo é um absurdo. Este ataque à lógica atinge o 

seu ápice quando, ao invés de fazer do plural um subterfúgio à críticas, assume-se o 

singular como unidade do real. Passa a existir um “Abolicionismo Real” (ÁVILA, 

GUILHERME, 2015) e um real abolicionista42, em defesa do fenômeno descrito em duas 

oportunidades por Maria Lúcia Karam43, a esquerda punitiva.  

Curiosamente o defendido como real, científico, não goza dos efeitos que 

promete, e não raro suas invenções no poder punitivo volta contra si próprios ou contra 

quem em teoria se tem solidariedade absoluta44 – exemplo recente é a imputação da Lei 

de Organização Criminosa45, criada para o combate das grandes organizações 

                                                 
41 RODRIGUES, Bruno Cava. A Criminalização da Homofobia, uma abordagem do abolicionismo 

penal. Redação da fala apresentada à IX Semana Jurídica do Diretório Acadêmico de direito do ICF, em 

Teresina, Piauí, em 7/11/2014. Disponível em http://rogeliocasado.blogspot.com.br/2014/11/a-

criminalizacao-da-homofobia-uma.html acessado em 14/07/2016. 
42 COLETIVO RASTROS. Em defesa da esquerda punitiva. Disponível em 

http://culturaebarbarie.org/rastros/n1.html acessado em 14/07/2016. 
43 KARAM, Maria Lúcia. A Esquerda Punitiva. Disponível em http://emporiododireito.com.br/a-

esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/ acessado em 14/07/2016 e KARAM, Maria Lúcia. Ainda sobre 

a “esquerda punitiva”. Disponível em http://emporiododireito.com.br/esquerda-punitiva-maria-lucia-

karam/ acessado em 14/07/2016.  
44 Sobre isto, v. PASSOS, Aline. Criminalização das Opressões: A que estamos sendo levados a servir? 

Disponível em https://revistarever.com/2014/01/23/criminalizacao-das-opressoes-a-que-estamos-sendo-

levados-a-servir/ acessado em 14/07/2016. 
45 Lei 12.850/2013 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2013/Lei/L12850.htm acessado em 14/07/2016. 

http://rogeliocasado.blogspot.com.br/2014/11/a-criminalizacao-da-homofobia-uma.html
http://rogeliocasado.blogspot.com.br/2014/11/a-criminalizacao-da-homofobia-uma.html
http://culturaebarbarie.org/rastros/n1.html
http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/
http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/
http://emporiododireito.com.br/esquerda-punitiva-maria-lucia-karam/
http://emporiododireito.com.br/esquerda-punitiva-maria-lucia-karam/
https://revistarever.com/2014/01/23/criminalizacao-das-opressoes-a-que-estamos-sendo-levados-a-servir/
https://revistarever.com/2014/01/23/criminalizacao-das-opressoes-a-que-estamos-sendo-levados-a-servir/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm


 

 

criminosas, mas que foi sistematicamente usada para reprimir ativistas durante as 

manifestações de Junho de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 –, assim como a própria 

lógica afasta diametralmente abolicionismo de criminalizações.  

Assim, antes do Real denotar uma descrição da realidade, das viabilidades e 

efeitos de suas proposições, faz alusão a uma interpretação do vocábulo que o entende 

como o contrário de fantasia, festa, alegria, diversidade –  algo entendiante, enfadonho, 

monótono. Um abolicionismo monótono? Nunca! 

Feita esta diferenciação, falaremos agora de alguns abolicionismos, de linhas de 

fuga que fizeram parte do amadurecimento deste trabalho e de sua proposta. Aproximam-

se aqui reunidas em tópicos, remontando percursos que situam este abolicionismo.     

2.1 Disciplina e Controle. 

Ao analisar o investimento institucional do Estado aos corpos de indivíduos e da 

população, Michel Foucault estabelece uma mudança paradigmática ao conceito de 

soberania – do fazer morrer e deixar viver foi-se para o fazer viver e deixar morrer.  

Quando Foucault descreve o nascimento da prisão em Vigiar e Punir, descreve, também, 

o começo de uma técnica presente em outras instituições como a escola, o quartel, o 

manicômio e o convento – a disciplina. Com o intuito de intervir no indivíduo, 

dominando-o pelo detalhe e tornando-o produtivo, dócil, ou seja, com uma capacidade 

cada vez maior de ser instruído, a sociedade disciplinar é uma acomodação feita sob o 

corpo do invidíduo como a primeira maneira de normalização, desenvolvida entre os 

séculos XVII ao início do XVIII.  

Na metade deste, por sua vez, uma outra tecnologia é percebida por Foucault. No 

livro Em Defesa da Sociedade, o filósofo frânces fala de uma normalização outra, que 

não se preocupa mais no controle pormenorizado de um corpo individual, mas sim na 

normalização de um corpo maior, de um controle menos rigoroso porém mais amplo; 

aqui, o corpo no qual se investe é o da população: sua mortalidade, natalidade, taxa de 

determinada doença, taxa de envelhecimento e etc. 

Com isso, Foucault não aponta para a exclusão de um pelo outro, mas sim pela 

complementaridade que coordenação e disciplina exercem na biopolítica da espécie 

humana – e é justamente essa combinação que dá continuidade a um processo de 

normalização, onde a  



 

 

 (...) norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer 

disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar. A 

sociedade de normalização não é, pois, nessas condições, uma espécie 

de sociedade disciplinar generalizada cujas instituições disciplinares 

teriam se alastrado e finalmente recoberto todo o espaço – essa não é, 

acho eu, senão uma primeira interpretação, e insuficiente, da ideia de 

sociedade de normalização. A sociedade de normalização é uma 

sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a 

norma da disciplina e a norma da regulamentação (...) (FOUCAULT, 

1999) 

E assim seguiu o controle do vivo e da vida, encontrando um cenário pós Segunda 

Guerra Mundial que colocaria as instituições em crise, demandando reformas que 

operariam um outro redimensionamento das acomodações. Assim como a sofisticação 

dos suplícios se deu no desenvolvimento da prisão moderna, agora, as unidades prisionais 

cada vez mais abrem suas portas. Ao invés de libertarem, lançam mão da disciplina da 

instituição pelo monitoramento à céu aberto – chegamos à sociedade do controle, termo 

cunhado por Gilles Deleuze. 

Com o nascimento do capitalismo disperso, que vende softwares e compra ações, 

que lucra no mercado financeiro, no capitalismo sem trabalho, o deslocamento do 

investimento produtivo passa para fluxos intelectuais – do trajeto casa-fábrica vamos para 

a estagnação do home-office. Não se trata, agora, de um investimento disciplinar, sobre 

os indivíduos, tampouco um coordenador, sobre a população. Agora, antes de mais nada, 

trata-se de redimensionar a normalização a partir das conexões feitas em rede, de um 

controle contínuo que opera desde de digitais até sinais via satélite. 

Antes das penas alternativas simularem “diminuição do encarceramento”, elas são 

o redimensionamento do poder punitivo: 

O controle, diferente da disciplina, não restringe seu exercício à 

produção de indivíduos úteis e dóceis cuja prisão é o foco terminal de 

aprisionamento. Penas alternativas e liberdades assistidas passaram a 

compor mecanismos punitivos que se ampliaram para além dos muros 

das prisões. A sociedade de controle, portanto, opera por meio do 

monitoramento contínuo, pela comunicação instantânea, pelo controle 

a céu aberto que não exclui o aprisionamento, mas o complementa. 

Na sociedade de controle, novos tipos de sanções, de tratamento e de 

educação são implantados. A educação não mais se restringe a meios 

fechados, distinto do meio profissional, mas esses meios desaparecem 

“em favor de uma terrível formação permanente, de um controle se 



 

 

exercendo sobre o operário-aluno ou o executivo universitário (...). 

Num regime de controle nunca se termina nada”46 (SALLES, 2011) 

Assim, Foucault e Deleuze, ao estabelecerem as traços gerais das técnicas de 

disciplina, biopoder e controle, começam a esboçar as condições nas quais determinadas 

relações se dão, começando a responder em que medida pode-se resistir ou escapar delas. 

2.2 Que é crime? 

Ainda na infância, em uma catequese kardecista, os instrutores questionaram o 

que seria certo perguntar: quem, o quê ou quê é Deus? Não lembro da minha resposta, 

mas fui advertido que como Deus não era nem pessoa nem coisa, o certo seria perguntar 

“quê”. Assim como Deus não encontra uma explicação para existir senão ele próprio, 

assim também é o conceito de crime. 

Afinal de contas, de onde vem o crime?  Da natureza? Das leis penais? De maneira 

geral, o criminoso é visto como um ser diferenciado, dotado de um determinado instinto 

criminoso, e é sua conduta – a criminosa – que causa tantas dores pela sociedade, restando 

para quem assim vê, legítima a resposta estatal frente ao crime.  

Entretanto, ao percebermos que as pessoas rotuladas como criminosas não 

carregam consigo nada de anormal, tampouco são a manifestação do mal e da crueldade, 

podendo ter condutas que a maioria das pessoas elogiaria ou não se importaria, a certeza 

acusatória sobre  o criminoso é abalada – podendo ser obliterada caso percebamos que, 

diariamente, cometemos diversas condutas recepcionadas pelo “tipo penal”. 

Ao invés de enxergarmos em nós a insígnia do criminoso ou mesmo perceber um 

processo de transformação que nos torne o mal encarnado, antes, é possível que se 

questione como isto pode ser crime se não há um conflito? como isto pode ser crime se 

não faz mal à ninguém? como isto pode ser um crime quando outra situação 

completamente pior não o é? Que é, enfim, crime? 

Em sua maior parte, tem propriedades diversas e nenhum denominador 

comum: violência na família, violência em um contexto anônimo das 

ruas, arrombamentos, diversas formas de receber mercadorias 

ilegalmente, diferentes condutas no trânsito, a poluição do ambiente, 

algumas modalidades de atividade política. Não se pode identificar 

qualquer estrutura comum, quer na motivação de quem está implicado 

em tais fatos, quer na natureza de suas consequências, quer na 

possibilidade de enfrentá-los (seja em um sentido preventivo, seja no 

                                                 
46 DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. Conversações. Rio de janeiro: 

Editora 34, 1992 (b). p. 219-226. 



 

 

sentido do controle do conflito). Tudo o que estes fatos tem em comum 

é que o sistema de justiça criminal está autorizado a intervir contra eles. 

(HULSMAN, 2004) 

Além desta falta de correlação entre os eventos ideais tidos como crime, também 

se percebe que muitas de nossas experiências pessoais mais amargurantes e dolorosas não 

estão elencadas como sendo criminosas, e que nem por isso47 deixam de receber as 

respostas e tratamentos adequados. Assim, não é surpresa perceber que “crimes graves” 

fazem parte ínfima das estatísticas criminais, quando fazem – perceber isto não é  achar 

que não existem condutas que se remetam ao descrito em tais tipos penais, mas sim que 

as respostas para tais situações problemáticas são dadas em outros contextos sociais, em 

que tanto fatos tidos e não tidos como crime são administrados. Tudo isto significa que 

não existe realidade ontológica do crime. (HULSMAN, 2004) 

O sistema penal, ou como Hulsman coloca, a justiça criminal, goza de um status 

funcional que deixa incólume sua legitimidade, já que como é reconhecido como um 

conjunto de instituições feitas pela sociedade, tem-se a ideia de que a mesma o controla. 

Apesar disso, o que se percebe como esse conjunto de instituições são organizações que 

vão desde a polícia aos tribunais, promotores aos advogados, diretores de presídio aos 

centros de cumprimento alternativo de pena, de cursos online de Direito Penal ao 

departamento de Criminologia das Universidades. 

Em tese desenvolvendo ações que se complementam, as repartições da justiça 

criminal são vistas como órgãos autônomos nos quais muitos percebem objetivos comuns 

e coordenados como um todo, 

However, in country where researchers and policy makers have 

undertaken a critical examination of the structure of their criminal 

systems, they have found that there are few common aims, that there is 

considerable diffusion of duties and responsabilities and little or no co-

ordination between the sub-systems and that there are often differing 

views regarding the role of each part of the system. In short, they have 

found a serious lack of cohesion within the system. Yet, when people 

talk about the criminal justice system as a whole they implicitly and 

                                                 
47 Talvez exatamente pelo fato de não haver intervenção estatal. 



 

 

explicitly assume that it is a system oriented toward goals that are 

designed to meet the needs of community.4849 (HULSMAN, 1986) 

Assim, tão danoso quanto os efeitos de uma efetiva criminalização por parte das 

burocracias punitivas – ou seja, da criminalização de uma conduta universalizada à 

condenação pelo Tribunal – estão os seus efeitos como uma organização cultural, ou seja, 

seus efeitos na sintetização de uma subjetividade, conforme já denominamos acima 

sensibilidade punitiva. 

Desta feita, quer se apontar não para os efeitos da resposta criminalizadora – já 

tratados ao se falar das dores – mas sim para um modo específico de olhar para os eventos 

e, assim, de construir os próprios eventos (HULSMAN, 2004) peculiares à justiça 

criminal. Como, por exemplo, a maneira que se olha para um instante da existência de 

determinados envolvidos e como tal momento é atribuído pela culpa de um deles em 

relação à tragédia do outro; ao reconstituir um conflito segundo sua própria linguagem, 

tanto o atingido como o algoz são afastados – este da sociedade, pela prisão e pelos 

estigmas e aquele da instrução criminal. 

Ao sequestrar o conflito de quem interpreta como vítima, a justiça criminal insiste 

na ideia de culpa e culpado, produzindo tanto indivíduos maléficos e indefesos, como a 

própria relação entre eles – e isto tudo não passa de uma ficção derivada do maniqueísmo 

escolástico. 

O “programa” de atribuição da pena, típico da justiça criminal, é cópia 

fiel da doutrina do “juízo universal” e do “purgatório”, que encontramos 

em algumas doutrinas teológicas da cristandade ocidental. É também 

marcado pelas características de “centralidade” e “totalitarismo”, 

específicas destas doutrinas. Obviamente, tal origem – a “velha” 

racionalidade – se esconde por trás de palavras novas: “Deus” é 

substituído pela “lei” e a “assembleia do povo” por “nós”. 

(HULSMAN, 2004, p. 46) 

Por fim, vale a pena falar da Cifra Negra, ou seja, da quantidade de situações 

problemáticas que seriam interpretadas, à luz da justiça penal, como crimes; não só é de 

um número infinitamente maior do que o efetivamente criminalizado, como nos coloca 

                                                 
48 No entanto, no país onde pesquisadores e atores políticos comprometeram-se a uma análise crítica da 

estrutura de seus sistemas penais, eles descobriram que há alguns objectivos comuns, que existe uma 

considerável difusão de deveres e responsabilidades e pouca ou nenhuma coordenação entre o subsistemas 

e que muitas vezes há diferentes pontos de vista sobre o papel de cada parte do sistema. Em suma, eles 

descobriram uma grave falta de coesão dentro do sistema. No entanto, quando as pessoas falam sobre o 

sistema de justiça criminal como um todo, implícita e explicitamente assuemr que é um sistema orientado 

para objetivos que são projetados para atender as necessidades da comunidade. Tradução livre. 
49 Discurso no 5º Congresso da ONU para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Criminosos em Gêneva 

– 1975.  



 

 

duas situações: a primeira é a que, como já falamos, pessoas envolvidas diretamente com 

estas situações criam suas próprias condições de lidar com o eventual insuportável, sem 

precisar da “resposta penal”. Já a segunda se trata da constatação de que, apesar ausência 

da intervenção estatal, não se concretizou a ficção da anarquia punitiva50 ou da guerra 

de todos contra todos.  Independente da utopia ou da negação de alguns, uma sociedade 

sem penas já existe. 

2.3 Lucro, mais uma vez, de novo. 

Quando olhamos para o aumento de verbas em segurança51 não podemos mais 

acreditar que elas são para o enfrentamento do crime. Como já demonstramos, crime não 

existe. Se a estrutura do sistema e as pessoas que vivem dele – seus profissionais diretos 

e indiretos – se mantém, e não pelos seus efeitos declarados, como se explica a injeção 

de verba? Ou mesmo, neste sentido, como se explica a proliferação dos prédios e 

regulamentos, tecnologias e técnicas de vigilância, policiamento e aprisionamento?  

E as pessoas vão investir seu próprio dinheiro em algo que não existe? Poderia 

nos perguntar alguém, argumentando ainda que se isto fosse verdade, o próprio 

investimento uma hora cessaria, haja vista nenhum retorno. Responderíamos em dois 

momentos: o primeiro é que este alguém está correto – caso existisse um conjunto de 

ações financeiras valorizadas única e exclusivamente pelo efetivo bem social causado 

pelo sistema penal, ninguém investiria seu dinheiro nisto. 

O segundo, por sua vez, é o de demonstrar de onde vêm, por onde vão e pra onde 

voltam estas operações financeiras. Nossa resposta, assim, começará a desenhar o que 

realmente conecta as tantas pessoas e agências envolvidas no sistema de justiça criminal, 

mas não só nele – corporações, governos, prisões e mídia formam, por sua vez, o 

Complexo Prisional Industrial52. 

                                                 
50 Assim como a situação contra-factual guerra de todos contra todos é um dos motivos que justifica o 

Estado, em Thomas Hobbes, a anarquia punitiva é a justificativa do Sistema Penal, em Luigi Ferrajoli. 

Idênticos na medida em que Hulsman apontou a similaridade entre justiça penal e a teologia do juízo final, 

ambos se ancoram na figura do medo. 
51 1° Boletim de Segurança Pública, demonstrativo dos gastos do governo com a pasta de 1995 a 2013. 

Disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/investimentos-em-seguranca-publica-chegam-a-r-4-2-

bilhoes-em-2013 acessado em 15/07/2016. 
52 Para considerações de Angela Davis especificamente sobre o PIC – Prison Industrial Complex, v. a 

entrevista Masked Racism: Reflections on the Prison Industrial Complex disponível em 

http://www.colorlines.com/articles/masked-racism-reflections-prison-industrial-complex acessado em 

15/07/2016. Outra fonte que trata a crítica prisional a partir da ideia do PIC é Critical Resistance, 

disponível em http://criticalresistance.org/about/not-so-common-language/ acessado em 15/07/2016. 

http://www.justica.gov.br/noticias/investimentos-em-seguranca-publica-chegam-a-r-4-2-bilhoes-em-2013
http://www.justica.gov.br/noticias/investimentos-em-seguranca-publica-chegam-a-r-4-2-bilhoes-em-2013
http://www.colorlines.com/articles/masked-racism-reflections-prison-industrial-complex%20acessado%20em%2015/07/2016
http://www.colorlines.com/articles/masked-racism-reflections-prison-industrial-complex%20acessado%20em%2015/07/2016
http://criticalresistance.org/about/not-so-common-language/


 

 

The term "prison industrial complex" was introduced by activists and 

scholars to contest prevailing beliefs that increased levels of crime were 

the root cause of mounting prison populations. Instead, they argued, 

prison construction and the attendant drive to fill these new structures 

with human bodies have been driven by ideologies of racism and the 

pursuit of profit. Social historian Mike Davis first used the term in 

relation to California's penal system, which, he observed, already had 

begun in the 1990s to rival agribusiness and land development as a 

major economic and political force53. (…)The notion of a prison 

industrial complex insists on understandings of the punishment process 

that take into account economic and political structures and ideologies, 

rather than focusing myopically on individual criminal conduct and 

efforts to "curb crime." The fact, for example, that many corporations 

with global markets now rely on prisons as an important source of profit 

helps us to understand the rapidity with which prisons began to 

proliferate precisely at a time when official studies indicated that the 

crime rate was falling.54 (DAVIS, 2003)  

 

Combater o crime, por sua vez, não se trata de investir recursos em prol de um 

retorno social benéfico; antes, é a forma discurssiva da exploração de um nicho 

ecônomico que opera tanto em si como em outros – é dizer, tanto o que aparentemente 

faz parte do sistema penal como o que se conecta a ele são receptores deste investimento.  

Neste sentido, se a expressão Prison Industrial Complex dá conta das macro 

relações que remontam estas operações finceiras, a definição que nos ajuda a chegar em 

suas micro relações é a de Indústria do Controle do Crime: 

Comparada com a maioria das outras indústrias, a do controle do crime 

ocupa uma posição privilegiada. Não há falta de matéria-prima: a oferta 

de crimes parece ser inesgotável. Também não tem limite a demanda 

pelo serviço, bem como a disposição de pagar pelo que é entendido 

como segurança. E não existem os habituais problemas de poluição 

industrial. Pelo contrário, o papel atribuído a esta indústria é limpar, 

remover os elementos indesejáveis do sistema social. (CHRISTIE, 

1998) 

                                                 
53 EVANS, Linda. GOLDBERG, Eve. The Prison Industrial Complex and the Global Economy. 

(pamphlet). Berkeley, California. Prison Activist Resource Center, 1997. 
54 O termo "complexo prisional industrial" foi introduzido por ativistas e acadêmicos para contestar crenças 

prevalecentes que o grandes níveis de criminalidade são a causa de grandes populações carcerárias. Em vez 

disso, eles argumentam que a construção de prisões e a unidade de atendimento para preencher estas novas 

estruturas com corpos humanos foram introduzidas por ideologias de racismo e por busca do lucro. O 

Historiador social Mike Davis usou pela primeira vez o termo em relação ao sistema penal da Califórnia, 

que, observou ele, já havia começado na década de 1990 uma rivalidade ao agronegócio  e ao 

desenvolvimento da terra como uma grande força econômica e política. (...) A noção de um complexo 

industrial prisional insiste em entendimentos sobre o processo de punição, que levem em conta as estruturas 

e ideologias econômicas e políticas, ao invés da miopia atual sobre a conduta criminal individual e os 

esforços para "reduzir o crime." O fato, por exemplo, que muitas corporações com os mercados mundiais 

agora dependem de prisões como uma importante fonte de lucro nos ajuda a compreender a rapidez com 

que as prisões começaram a proliferar precisamente numa altura em que estudos oficiais indicam que a taxa 

de criminalidade estava caindo. Tradução livre. 



 

 

Assim como falamos no capítulo anterior que os profissionais  das agências penais 

na maioria das vezes sequer tem objetivos comuns ou noções parecidas sobre seu papel 

no sistema como um todo, eles também não sabem o que acontece em cada uma delas, 

principalmente seu produto final. Como o trabalhador “alienado” que aperta parafusos e 

se pergunta “como pode funcionar um carro?”, um sem número de trabalhadores e 

trabalhadoras desta indústria caminham a ela todos os dias e se perguntam “como alguém 

pode ser torturado?”. 

Na sociedade que acredita em jaulas para resolver seus problemas, a demanda por 

segurança nunca é suprida – dos mil e um produtos futuristas que dão conta do 

monitoramento à repressão apresentados em 1998 na obra A Indústria do Controle do 

Crime – A caminho dos GULAGs em estilo ocidental , como por exemplo a localização 

de presos a partir de chips subcutâneos55, o que cada vez mais aparece na linguagem 

criminal são designações empresariais: eficiência é o novo nome da justiça56. 

Por fim, entender o que liga, direta ou indiretamente, os desconhecidos 

companheiros de trabalho desta indústria – policiais, delegados, promotores, juízes, 

agentes penitenciários, advogados, especialistas em segurança, professores e 

pesquisadores, técnicos em humanidades, órgãos de Direitos Humanos e tantos outros – 

é o seu patrão, tão forte e poderoso quanto o medo de sua ausência.  

E para aqueles que o criticam, outra coisa os liga: o amargo sabor de saber que 

seu salário é menos ou mais valorizado de acordo com o tanto de operações financeiras 

que movimentam essa máquina de moer carne. Além da organização social e cultural da 

justiça criminal e sua produção de subjetividade, outro componente explica sua 

manutenção: nossos empregos. 

2.4 Anarquistas. 

“Minha consciência me pertence, minha justiça me pertence e minha liberdade é 

soberana”, disse Pierre-Joseph Proudon (WOODCOCK, 1962), esboçando traços de uma 

ética libertária que incomodou e incomoda as vontades de poder e de governo. Primeiros 

a se negarem completamente à ideia de prisão e a compreendendo como parte da 

                                                 
55 Realidade prevista em Lei no Rio de Janeiro desde 2009, com a Legislação 5530/09 disponível em 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f3cf52058050edc28325762

600674708?OpenDocument&Highlight=0,5530 acessado em 15/07/2016. 
56 Não por acaso o Projeto Eficiência do Conselho Nacional de Justiça começou em varas de Execução 

Penal, Penas e Medidas Alternativas e Criminal. Disponível em http://www.cnj.jus.br/sistemas/sistema-

carcerario-e-execucao-penal/24718-projeto-eficiencia acessado em 15/07/2016. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f3cf52058050edc28325762600674708?OpenDocument&Highlight=0,5530
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f3cf52058050edc28325762600674708?OpenDocument&Highlight=0,5530
http://www.cnj.jus.br/sistemas/sistema-carcerario-e-execucao-penal/24718-projeto-eficiencia
http://www.cnj.jus.br/sistemas/sistema-carcerario-e-execucao-penal/24718-projeto-eficiencia


 

 

organização que a todos tenta esmagar, O Estado, não faltam exemplos na história e no 

cotidiano de indivíduos que, conforme Muhammed Ali descrevia sua maneira de lutar, 

ferroam projetos de poder e dançam de poderosos, despistando e ironizando-os. 

Seja com Emma Goldman declarando que se votar fizesse alguma diferença, 

fariam-no ilegal, com a educação libertária de Sébastian Faure em La Rusche, com as 

ações diretas disseminadas em todo globo por anarcopunks ou pelo valor ao prazer com 

Roberto Freire, esta ética libertária aponta para o único momento em que existimos: o 

agora.  

A liberdade tão intensamente afirmada por anarquistas não é a burguesa – a ideal, 

a impossível, a que, apenas de se imaginar, já referencia diversas concessões ao Estado, 

Deus, à familía e ao trabalho. Pelo contrário, Liberdade e Autoridade são tomados como 

princípios antitéticos, que não convergem numa síntese, numa pacificação. Ser livre, 

assim, não é uma realidade estática, mas um combate feito por uma série de práticas de 

liberdade (SANTANA, 2011) 

Notemos apenas uma coisa, a que poucos leitores atentariam: estes dois 

principios formam, por assim dizer, um par cujos termos, 

indissoluvelmente ligados um ao outro, são contudo irredutíveis um ao 

outro e permanecem, independentemente do que façamos, em luta 

perpétua. (PROUDHON, 2001, pp. 46) 

Levando esta análise dialógica entre liberdade e autoridade, outro anarquista, 

mais contemporâneo, transporta-a para outra dualidade, desfigurando o que o anarquismo 

do século XIX reconheceu como revolução – o levante: 

Levante e insurreição são palavras usadas pelos historiadores para 

caracterizar revoluções que fracassaram - movimentos que não 

chegaram a terminar seu ciclo, a trajetória padrão: revolução, reação, 

traição, a fundação de um Estado mais forte e ainda mais opressivo -, a 

volta completa, o eterno retorno da história, uma e outra vez mais, até 

o ápice: botas marchando eternamente sobre o rosto da humanidade. Ao 

falhar em completar esta trajetória, o levante sugere a possibilidade de 

um movimento fora e além da espiral hegeliana do "progresso", que 

secretamente não passa de um ciclo vicioso. Surgo: levante, revolta. 

Insurgo: rebelar-se, levantar-se. Uma ação de independência. Um adeus 

a essa miserável paródia da roda kármica, histórica futilidade 

revolucionária. O slogan "Revolução!" transformou-se de sinal de alerta 

em toxina, uma maligna e pseudo-gnóstica armadilha-do-destino, um 

pesadelo no qual, não importa o quanto lutamos, nunca nos livramos do 

maligno ciclo infinito que incuba o Estado, um Estado após o outro, 

cada "paraíso" governado por um anjo ainda mais cruel.  

Se a História é "Tempo", como declara ser, então um levante é um 

momento que surge acima e além do Tempo, viola a “lei” da História. 



 

 

Se o Estado é História, como declara ser, então o levante é o momento 

proibido, uma imperdoável negação da dialética como dançar sobre um 

poste e escapar por uma fresta, uma manobra xamanística realizada num 

“ângulo impossível” em relação ao universo. (BEY, 2013, pp. 15) 

As posturas de anarquistas improvisam, cada uma a sua maneira, práticas 

libertárias contra as prisões, as polícias, o Estado – linhas de fuga de ingovernáveis. E o 

que significa ser governado? 

Ser governado significa ser observado, inspecionado, espionado, 

dirigido, legislado, regulamentado, cercado, doutrinado, admoestado, 

controlado, avaliado, censurado, comandado; e por criaturas que para 

isso não tem o direito, nem a sabedoria, nem a virtude... Ser governado 

significa que todo movimento, operação ou transação que realizamos é 

anotada, registrada, catalogado em censos, taxada, selada, avaliada 

monetariamente, patenteada, licenciada, autorizada, recomendada ou 

desaconselhada, frustrada, reformada, endireitada, corrigida. Submeter-

se ao governo significa consentir em ser tributado, treinado, redimido, 

explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, 

roubado; tudo isso em nome da utilidade pública e do bem comum. 

Então, ao primeiro sinal de resistência, à primeira palavra de protesto, 

somos reprimidos, multados, desprezados, humilhados, perseguidos, 

empurrados, espancados, garroteados, aprisionados, fuzilados, 

metralhados, julgados, sentenciados, deportados, sacrificados, 

vendidos, traídos e, para completar, ridicularizados, escarnecidos, 

ultrajados e desonrados. Isso é o governo, essa é a sua justiça e sua 

moralidade! ... Oh personalidade humana! Como pudeste te curvar à 

tamanha sujeição durante sessenta séculos? (PROUDHON) 

 

2.5 Confusões Criminológicas. 

No início deste capítulo, ao nos referirmos ao abolicionismo penal como uma 

linha de fuga, destacamos que esta pode ser capturada. Exemplos foram dados como as 

“criminalizações abolicionistas” e os “reais abolicionistas”. Tais figuras, rotuladas de 

esquerda punitiva por Maria Lúcia Karam, ao contrário do que pode aparecer, não 

formularam suas opiniões em outros dados, fontes, autores e etc. daqueles que o criticam 

– na verdade, críticos dos que reinvindicam o abolicionismo como meio para novos 

manejos do poder punitivo e os próprios dividem muitas similaridades que são 

expressadas de maneira geral a uma filiação ao conhecido como criminologia crítica.  

Em Histórias dos pensamentos criminológicos57, Gabriel Anitua aponta que 

diversas correntes do saber criminológico que se assemelhavam mais naquilo que 

criticavam do que naquilo que se propunham foram reunidas sob a insígnia criminologia 

                                                 
57 ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Revan, 2008. 



 

 

crítica. Não obstante, o estado da arte de muitos centros de pesquisa, monografias, 

dissertações, teses, livros e etc.  conta com o livro Criminologia Crítica e Crítica do 

Direito Penal. 

Escrito por Alessandro Baratta, traduzido por Juarez Cirino dos Santos, 

apresentado por Nilo Batista58 e publicado pela Revan, a obra tem papel central na maioria 

das discussões acerca do tema. Por este motivo, nos pareceu interessante  perceber em 

que medida esta sofisticada literatura pode funcionar como uma captura. Para tal, 

concentraremo-nos no capítulo final e no apêndice escritos por autor e tradutor, ocasião 

na qual colocam suas propostas enquanto criminólogos críticos. 

Alessandro Baratta, ao falar da criminologia crítica, estabelece que a atenção 

destes criminólogos é a de construir uma teoria materialista do desvio, dos 

comportamentos socialmente negativos e da criminalização, e a de elaborar uma política 

criminal alternativa que, segundo o italiano, serviria às classes atualmente subordinadas 

que, por sua vez 

(...) estão interessadas, ao mesmo tempo, em um decidido deslocamento 

da atual política criminal, em relação a importantes zonas de nocividade 

social ainda que amplamente deixadas imunes do processo de 

criminalização e de efetiva penalização (pense-se na criminalidade 

econômica, na poluição ambiental, na criminalidade política dos 

detentores do poder, na máfia e etc.), mas socialmente muito mais 

danosas, em muitos casos, do que o desvio criminalizado e perseguido. 

(BARATTA, 2014, pp. 198) 

Nesse sentido, Baratta aponta que o deslocamento da máquina punitiva para os 

crimes das classes atualmente dominantes é uma das tarefas de criminólogos críticos – 

entretanto, ao continuar a falar desta política criminal alternativa, aponta que o ideal seria 

a substituição do direito penal por algo melhor que o direito penal: 

Uma política criminal alternativa é a que escolhe decididamente esta 

segunda estratégia, extraindo todas as consequências da consciência, 

cada vez mais clara, dos limites do instrumento penal. Entre todos os 

instrumentos de política criminal o direito penal é, em última análise, o 

mais inadequado. (...) Por isso, uma política criminal alternativa 

coerente com a própria base teórica não pode ser uma política de 

“substitutivos penais”, que permaneçam limitados a uma perspectiva 

vagamente reformista e humanitária, mas uma política de grandes 

reformas sociais e institucionais para o desenvolvimento da igualdade, 

da democracia, de formas de vida comunitária e civil alternativas e mais 

                                                 
58 Vera Malaguti, Vera Regina, Amilton Bueno de Carvalho, Nilo Batista, Juarez Cirino, Juarez Tavares e 

tantos outros, mestras e mestres da criminologia e da crítica ao direito penal que, com suas obras e 

principalmente posturas ao tratar do tema, tanto me instigaram a investigar meios de abolir o sistema penal. 



 

 

humanas, e do contrapoder proletário, em vista da transformação radical 

e da superação das relações sociais de produção capitalista. (Idem, pp. 

201) 

Com estes dois dados já demonstrando uma contradição em si, ao continuar a 

pontuar as indicações “estratégicas” desta política criminal da criminologia crítica, 

Baratta fala dos movimentos de despenalização e, novamente, de uma atuação no campo 

penal: 

(...) refere-se a ampliação e ao reforço da tutela penal, em áreas de 

interesse social para a vida dos indivíduos e da comunidade: a saúde, a 

segurança no trabalho, a integridade ecológica e etc. Trata-se de dirigir 

os mecanismos da reação institucional para o confronto da 

criminalidade econômica, dos grandes desvios criminais dos órgãos e 

do corpo de Estado, da grande criminalidade organizada. Trata-se, ao 

mesmo tempo, de assegurar uma maior representação processual em 

favor dos interesses coletivos. (Idem, pp. 202) 

Continua e, ao repetir a contradição supra mencionada, abre o leque de atuação do 

criminólogo crítico – a importância aos meios alternativos de controle: 

Ainda na perspectiva de tal “uso alternativo” do direito penal é preciso 

reguardar-se de supervalorizar a sua idoneidade e, ao contrário, dar 

justa importância, também neste campo, a meios alternativos de 

controle, não menos rigorosos, que podem se revelar, em muitos casos, 

mais eficazes. (Idem) 

Assim, pelo demonstrado neste capítulo, especialmente no que tange ao 

funcionamento do sistema de justiça criminal, as propostas de Alessandro Baratta 

destoam do abolicionismo penal à medida em que se aproximam da esquerda punitiva, 

ainda que esta não seja a sua vontade declarada – afinal de contas, o texto afirma o direito 

penal numa firme tentativa de contrariá-lo.  

Talvez seja por isto, além do grande valor da obra do professor ao remontar as 

mutações da criminologia e incessantemente clamar por transformações sociais, que 

exista uma certa confusão quanto à proximidade entre abolicionismo penal  e 

criminologia crítica. No  apêndice do livro, inclusive, escrito pelo professor Juarez Cirino 

dos Santos, suas manifestações são enfáticas quanto ao objeto de sua crítica radical 

abolicionista: 

Entre a ideia de uma forte redução do sistema penal e de todo o sistema 

de controle social e o “catecismo da não interferência” há, como se viu, 

uma grande distância. (...) A perspectiva abolicionista da reforma penal 

encontrou em G. Radbruch uma expressão que merece ser citada: “a 

melhor reforma do direito penal não consiste em sua substituição por 

um direito penal melhor, mas sua substituição por uma coisa melhor 

que o direito penal”. Do ponto de vista formal, esta expressão pode 



 

 

servir para qualificar todas as teorias que pertencem à perspectiva 

“abolicionista”, todos os projetos de políticas e de práticas que não 

vacilam em saltar a linha divisória que separa os sistemas penais 

alternativos das alternativas ao direito penal.” (Idem, pp.219-221) 

Atualmente, no Brasil, pelo controle ou não da classe subalterna, uma série de 

“crimes” da área econômica, reconhecidos sob a expressão “corrupção”, são investigados 

e imputados a uma série de indivíduos diretores de grandes empresas e políticos. Ao invés 

da emanação de valores que combatam a desigualdade e a exploração dos trabalhadores, 

o que aconteceu foram operações policiais sendo transmitidas pela TV, jornais e internet, 

uma grande oscilação econômica no país e, como sempre, os de baixo sofrendo as 

consequências. 

As despenalizações não vieram, senão em inclusões exclusivas59, como a relação 

usuário/traficante da Lei 11.343/0660, assim como os programas de penas alternativas, ao 

invés de diminuir o número de encarcerados, aumentou-o, complementando-o pela 

implementação de dispositivos de controle à céu aberto.  

Abolicionismo Penal e Criminologia Crítica não são iguais, assim como o 

primeiro não é parte ou capítulo da segunda. As análises criminológicas servem ao 

abolicionismo61 como ferramentas de corte, um saber para desestabilizar a certeza 

punitiva – e não racionalizá-la a algo melhor, a uma alternativa; o abolicionismo penal 

não é uma alternativa ao sistema penal, mas sim sua total destruição! 

3. ABOLICIONISMO PENAL: POSSIBILIDADES. 

Assim, tendo falado do abolicionismo penal e situado alguns abolicionismos, este 

capítulo tratará de uma proposta interessada na abolição das penas. Não é um plano para 

o fim das prisões, único e universal; trata-se, antes, de uma pequena ideia, começada num 

rápido diálogo de fim de aula, em que um fala “eu quero fazer um mutirão de habeas 

corpus” e o outro “eu quero fazer uma assessoria popular na UFF”.  

                                                 
59 Sob os efeitos das políticas de drogas que modificam o enfoque entre usuário e traficante, causando 

efeitos recíprocos, v. ÁVILA, Gustavo. GUILHERME, Vera. Drogas e Governamentalidade: uma 

análise crítica da recente política criminal uruguaia. In: Abolicionismos Penais. Lumen Juris. Rio de 

Janeiro, 2015. 
60 Lei 11.343/06 disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm 

acessado em 16/07/2016. 
61 Em Critical criminology and the concept of crime, Louk Hulsman designa diferentes papeis para uma 

“criminologia crítica” que abandonou o “conceito de crime” – diferente do proposto por Cirino e Baratta, 

não há sequer menção à palavra controle. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm


 

 

Contar essa história é, ao mesmo tempo, contar a do TaCAP – Tamoios Coletivo 

de Assessoria Popular, coletivo extensionista da UFF que tomou pra si a corajosa e 

prazerosa tarefa de se (re)inventar a partir do abolicionismo. Aos membros de nossa tribo, 

meu agradecimento por tanto me acolher e incomodar. O descrito neste trabalho não 

aconteceria sem vocês. 

Nos capítulos a seguir falaremos de considerações de abolicionistas acerca do 

papel da Universidade, e como, a partir da problematização desta, chegamos ao nosso 

título, demonstrando o porque de praticarmos a extensão universitária como uma 

possibilidade abolicionista. 

3.1 Conversações Abolicionistas 

Imaginem só se abolicionistas pensassem igual? Não se incomodassem uns com 

os outros? Ou abolicionistas incomodam só quem assim não se declara? Pensar num 

consenso abolicionista talvez seja a melhor forma de anular o abolicionismo. E falar disto 

não é se referir à crítica feita neste trabalho – isto é o mínimo. As discordâncias 

abolicionistas não se dão na ordem de discutir abstrações, criminalizações, 

funcionamento alternativo do direito penal; não.  

Isto é para quem acha que o abolicionismo ainda é uma discussão sobre crime – 

por mais que se afirme que isto não existe. Situações problemáticas encontraremos 

sempre, e talvez esta seja uma lei universal. A luta da vida, dizem. Luto, logo vivo – uma 

dedução abolicionista? Se tomarmos isto como afirmativa, vale dizer que não há estilo de 

combate, senão aquele que se dá no agora, com todos seus detalhes e condições; fosse 

este um exercício de Física, diríamos: com todos seus vetores.  

Este combate se dá na pegada  do Jeet Kune Do de Bruce Lee, um estilo sem 

forma, que capta o oponente como ele é, reinventando seu próprio Kung Fu. Como a 

água, um combate não pode ter forma definida, disse Lee. Água de Manoel de Barros, 

que busca espaços, assim como a liberdade. O abolicionismo é um kung fu. 

Neste tom de combate, destacamos o seminário internacional sobre Abolicionismo 

Penal, realizado por uma parceria entre IBCCrim – Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, à época presidio por Sérgio Salomão Shecaira, e o Programa de Estudos Pós-

Graduados em Ciências Sociais da PUC/SP, coordenado por Lúcia Bógus. 



 

 

Pela primeira vez, expoentes do pensamento abolicionista europeu estavam no 

mesmo evento, no Brasil, junto de tantos outros e outras, afirmando as diferenças de seus 

abolicionismos, durante conferências tidas como dialogias, com diferentes autoras e 

autores brasileiros fazendo suas aproximações ao tema e as do tipo instauradoras, com a 

palavra inicial dos autores estrangeiros e respectivos comentários, novamente, com os 

nacionais. 

Este acontecimento transformou-se em uma publicação: Conversações 

Abolicionistas – Uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva, organizada por 

Edson Passetti e Roberto B. Dias da Silva. Assim, trataremos em especial de dois artigos, 

feitos por Louk Hulsman e Thomas Mathiesen, com ambos fazendo referência à 

Universidade e o abolicionismo penal. Feitas estas considerações, falaremos desta 

instituição e de qual seria, a nossa maneira, sua utilização como um locus de 

enfraquecimento da sensibilidade punitiva, dando continuidade às inquietações que serão 

expostas abaixo.  

3.2 Temas e Conceitos. 

Neste artigo, Louk Hulsman se propõe a debater a justiça criminal a partir de uma 

abordagem abolicionista. Divide o texto então em três partes: linguagens, por que 

abolição? e como abolir. Quanto ao que abolir, é enfático: 

Eu vejo a punição como uma forma específica de interação humana que 

pode ser observada em muitas práticas sociais: família, escola, trabalho, 

esportes. Nesse sentido, praticamente todo mundo está familiarizado 

com a punição, tanto no papel de “ser punido” quanto no papel de 

“punidor”62. (HULSMAN, 1997, p.189) 

Com muita ênfase na linguagem, o abolicionista sabe que a mesma produz 

realidade, e quando vai propor suas estratégias de abolição, a divide em dois momentos. 

Um deles, destinado à Universidade: 

Para acadêmicos que trabalham no campo abordado pelo debate sobre 

crime e justiça criminal (e que subscrevem a valores críticos 

incorporados na tradição acadêmica)63 eu vejo uma dupla tarefa: a) 

descrever e analisar os processos de criminalização de uma maneira que 

permita avaliar suas conseqüências e sua legitimidade; b) ajudar as 

                                                 
62 Nos contextos sociais com os quais tornei-me mais ou menos familiarizado em muitas partes do mundo, 

o modo de interação de punição era reservado a situações-problema relativamente sim ples de importância 

menor. Questões mais complicadas ou mais importantes eram sempre lidadas de outras maneiras. 
63 Refiro-me aqui, em primeiro lugar, ao valor crítico acadêmico incorporado na expressão: “não 

necessariamente”: um valor crítico emancipatório. Uma parte muito importante da produção acadêmica 

refere-se a valores que não são de maneira alguma emancipatórios. 



 

 

pessoas (profissionais e outras) que tentam dar conta (sob a perspectiva 

da compensação e/ou prevenção) de situações-problema que são o 

objeto da criminalização secundária ou alegações de criminalização 

primária. (...) temos uma postura abolicionista na qual não 

necessariamente a justiça criminal, mas uma maneira de olhar para a 

justiça criminal é abolida. Esta forma de abolição concentra-se nas 

atividades de uma das organizações por trás da justiça criminal: a 

universidade e, mais especificamente, os departamentos de direito penal 

e criminologia. (Idem, pp.192-197) 

A menção que Hulsman faz à Universidade, o que ele chama de Abolicionismo 

Acadêmico, vem acompanhado de outro, qual ele reputa como Abolicionismo Movimento 

Social. Este é destinado para, no fim das contas, um contato cada vez maior com pessoas 

e suas comunidades, aprendendo, com elas, como lidam com situações problemáticas, 

muitas vezes que seriam circunscritas a algum tipo penal – para o holandês, este contato 

é tão importante, pois é aí que podemos lidar com situações concretas e, com os 

envolvidos, inventar e aprender como as pessoas, em sua particularidade, lidam com seus 

problemas. Quando Louk faz essa divisão entre movimento social e acadêmico não há 

qualquer exclusão de um pelo outro; pelo contrário, é na sua simbiose, em suas 

combinações, que se faz este percurso abolicionista – para estes abolicionistas que estão 

na universidade, um segundo apontamento é feito: um contato dialógico entre 

“envolvidos” e “não envolvidos” profissionalmente na justiça criminal, uma via de mão 

dupla entre esses locais, abolindo, também, muros e catracas dos espaços acadêmicos, 

especialmente aquelas adquiridades no exercício profissional universitário. Sobre os 

efeitos desta combinação,  

A abolição é, assim, em primeiro lugar, a abolição da justiça criminal 

em nós mesmos: mudar percepções, atitudes e comportamentos. Tal 

mudança causa uma mudança na linguagem e, por outro lado, uma 

mudança na linguagem pode ser um veículo poderoso para causar 

mudanças em percepções e atitudes. Mudar a própria linguagem é algo 

que todos somos capazer de fazer: até certo ponto isto pode ser ainda 

mais fácil para não-profissionais que para profissionais. 

Somos capazes de abolir a justiça criminal em nós mesmos, de usar 

outra linguagem para que possamos perceber e mobilizar outros 

recursos para lidar com situações-problema. Quando usamos outra 

linguagem, ensinamos esta linguagem a outras pessoas. Nós as 

convidamos, de um a certa maneira, para também abolirem a justiça 

criminal. (Idem, p. 212) 

3.3 Sonho Impossível? 

Thomas Mathiesen, por sua vez, começa falando de um antigo sentimento. 

Relembrando de uma viagem de trem, onde olhava pela janela e pensava sobre uma  época 



 

 

em que realmente acreditou poder ainda viver numa europa sem prisões e sem o sistema 

de justiça criminal, o sociólogo logo perde o tom sonhador ao lembrar do aumento em 

escala industrial das prisões e suas  novas modulações que se sucederam desde os anos 

70. 

Apesar disso, denota uma certa precipitação em se falar da impossibilidade da 

abolição do sistema penal. Fala de Sebastien Scheerer, quando este retoma o fim do 

Império Romano e a abolição da escravidão como histórias que muitos achavam 

absurdas, estúpidas, utópicas. 

Neste sentido, aborda brevemente a Caça às Bruxas como um desses processos 

impossíveis, apontando que uma das forças que o levaram ao fim foi a proliferação de 

informações sobre sua irracionalidade. Mathiesen então fala que as irracionalidades do 

sistema penal estão em segredo, e o correlaciona ao que chama de três camadas 

protetoras da prisão: 

 A primeira camada, a mais central, consiste nos administradores, no 

sentido mais amplo da palavra, do sistema de controle criminal. 

(MATHIESEN, 1997, p. 277) 

A segunda camada, ao redor da margem ou borda do sistema carcerário, 

compreende os intelectuais e os pesquisadores —  cientistas sociais no 

sentido amplo da palavra. Eles também estão silenciosos ou, no melhor 

dos casos, sussurrando seus protestos. (Idem, p. 278)  

Isso nos leva para a terceira camada. Esta, pelas razões que delinearei 

em um minuto, é a mais importante. Existe ao longo da extremidade ou 

fronteira do sistema carcerário: é formada pelos meios de comunicação 

de massa enquanto uma esfera ou espaço público que consegue conter 

tudo na sociedade moderna ocidentalizada. (Idem, p. 280) 

A segunda camada compreende, no fim das contas, a Universidade. E tanto o 

norueguês como o holandês são enfáticos ao identificar uma falta de pensamento crítico, 

que, nas linhas de Hulsman, significa problematizar o sistema de justiça criminal e criar 

novas linguagens para lidar com situações problemáticas. Mathiesen, por sua vez, 

descreve o que considera a atuação abolicionista no campo acadêmico a partir do conceito 

de doxa de Pierre Bourdieu: 

Doxa é algo que você não discute ou debate, porque é bom por princípio 

e assim sendo é indiscutível. Cada cultura tem sua doxa. Em torno dela, 

há duas esferas de debate: o ortodoxo e heterodoxo. No debate 

ortodoxo, os detalhes são discutidos, mas as premissas básicas do 

sistema permanecem indiscutíveis e dóxicas. No debate heterodoxo, 

questões fundamentais sobre as premissas básicas do sistem a são 

levantadas. A doxa tenta limitar o debate heterodoxo e, se possível, 



 

 

silenciá-lo completamente. Se isso não é alcançado, são feitas tentativas 

para converter o debate heterodoxo em ortodoxo, um debate sobre 

detalhes superficiais. Se os oponentes obstinadamente insistem em ser 

heterodoxos e se o sistema político não é democrático, eles são 

exterminados como hereges. Nas sociedades democráticas eles não são 

exterminados mas relegados a encontros, organizações, e jornais 

periféricos e outros contextos similares. Apenas ocasionalmente são 

autorizados a entrar nas reuniões e na mídia central, freqüentemente 

como álibis radicais do sistema. (Idem, p. 279) 

Desta feita, ao sociólogo nos indicar o abolicionismo como a heterodoxia da doxa 

penal, ou seja, que pesquisadores e acadêmicos deveriam se ocupar de proporcionar este 

tipo de experiência na produção e formação acadêmica de seus alunos e grupos de 

pesquisa, traz também as implicações de se sustentar tal discurso e os limites qual ele 

encontra, chegando mesmo a mencionar que, não raro,  esta postura profissional resulta 

ou num extremo isolamento e esquecimento, ou numa performance de álibi radical do 

sistema – ou seja, capturado. 

3.4 Universidade 

As propostas feitas por Louk e Mathiesen não são tão diferentes assim, pelo 

contrário, complementam-se numa síntese que aproxima Universidade de indivíduos, 

organizações e comunidades e que, com estes, atuam de maneira heterodoxa à punição, 

neste fluxo contínuo estre os dois espaços. 

Entretanto, assim como o sistema penal tem seus problemas, como apontado até 

então neste trabalho, seria a Universidade uma instituição idônea, ideal para esta 

produção crítica abolicionista? Afinal, de onde veio a Universidade? A luz de seu 

conhecimento é das sociedades democráticas? 

Longe de pormenorizar cada aspecto da vida acadêmica neste breve ponto, assim 

como sem querer fazer uma generalização às Univerisdades, porque cada uma conta com 

suas particularidades – da diferença de país ao aspecto regional, da pública ou da privada 

–, o que se pretende aqui é uma breve provocação sobre o papel da universidade. 

Instituições não foram criadas para serem modificadas, e sim modificarem quem por ali 

passar. 

Nesse sentido, ao aproximar abolicionismo penal da Universidade, da mesma 

maneira que se dá importância à descrever o sistema punitivo, vale perguntar, de onde ela 

vem? Nildo Avelino, em  Feudalismo Acadêmico, aproxima este aparente paradoxo – as 



 

 

trevas do feudalismo e a iluminação da academia – para constatar algo interessante: é 

exatamente neste período que durou quase mil anos que a Universidade tem origem. 

Assim, continua se perguntando em que sentido as relações estabelecidas no 

feudalismo, relações de vassalagem, foram implementadas nas relações entre mestres e 

alunos – em que medida a Escolástica estabeleceu como um habitus essas práticas de 

obediência, reverência, submissão. Longe de práticas violentas, essa servidão é desejada, 

voluntária. 

Com o tempo e a disseminação de escolas, de mestres, o começado na alta cúpula 

da igreja foi aos poucos sendo ensinado de maneira diferente e, se nem mesmo Platão 

havia suportado a sofística na Grécia antiga, imagine-se a Igreja (AVELINO, 2013). Eis 

a origem da Universidade: 

A Universidade surge para acabar com a farra dos saberes e para 

restabelecer a ortodoxia e a hierarquia das disciplinas, garantias do 

primado da teologia. Sugeri que foi necessário algo mais além de fogo 

e de sangue para o estabelecimento da obediência escolástica; este algo 

mais foi a Universidade: aqueles que não morreram na fogueira nem 

enlouqueceram nas torturas foram destinados a uma vida obediente na 

Universidade. Consequentemente, se a fogueira e a tortura foi o destino 

dos hereges e dos insubmissos, a Universidade foi o destino dos 

obedientes. E se a Escolástica conheceu a extraordinária aceitabilidade 

da maioria dos intelectuais, foi porque a maioria preferiu uma vida de 

obediência na Universidade, e não a morte dolorosa – algumas vezes 

heróica – na fogueira e na tortura. Morrer insubmisso ou viver 

obediente: foi esta a escolha que esteve em jogo na Universidade. 

(Idem, p.24) 

3.5 Já no século XXI – Abolição já!  

As constatações feitas não indicam um imobilismo frente ao proposto 

inicialmente, pelo contrário: é sabendo cada vez mais as condições daquilo que 

trabalhamos que conseguimos nos opor ao caminho que queremos! Como já foi dito, as 

linhas gerais das atuações abolicionistas na Universidade se dão numa via de mão dupla 

com a comunidade, num diálogo, é dizer, ambos tem a mesma importância em sua relação 

e, por sua vez, esta se dá a partir de práticas heterodoxas. 

Ao refletir sobre isto, compreendemos uma extensão universitária como a maior 

expressão do proposto neste capítulo. Agora, se o abolicionismo penal é capturado, 

imagine-se uma diretriz governamental sobre a educação? No próximo capítulo, para 

situar esta possibilidade abolicionista numa extensão universitária, falaremos de uma 



 

 

maneira geral das universidades brasileiras, do trajeto desta maneira de se fazer extensão, 

remontando sua institucionalização e críticas. 

4. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 

Ao falar em práticas heterodoxas na academia, é preciso uma breve explanação: 

não se trata de, por exemplo, modificarmos o conteúdo programático de uma Faculdade 

de Direito – por mais que isto tenha sua pertinência, como mostraremos neste capítulo, 

modificar a “forma” ao invés do “conteúdo” é o debate agora. Aliás, é bem possível que 

no intuito de minar a doxa, muitos tenham apostado em modificar o conteúdo e deixado 

de lado os designs institucionais qual este foi produzido. 

Não se trata, entretanto, de ignorar ou maldizer estes esforços; antes, gostaríamos 

de agradecer o tanto de conhecimento crítico que foi e é, a duras penas, passado na 

Universidade. Não fosse a postura de algumas e alguns, corajosas exceções, muitas tolas 

ideias estariam até hoje caminhando livremente pelas faculdades de Direito – juntando-

se a tantas outras até hoje vigentes. Todavia, o que queremos debater é a forma de 

produção  deste conhecimento, entendendo aí a maior possibilidade de se falar em 

heterodoxia. 

Ficássemos no texto de Mathiesen, não se trata de se explicar os segredos da 

prisão, como se a racionalidade desse conta este problema – fosse isto verdade, desde sua 

criação não a teríamos mais. Como explicamos antes, a naturalidade e necessidade de 

prisões se dá em nós mesmos, na medida em que somos socializados entre prédios e 

pessoas que repetem este comportamento, sintetizando em nós mesmos o que definimos 

como sensibilidade punitiva. 

Logo, uma atuação universitária que chega a incomodar a sensibilidade punitiva 

dos ali envolvidos é a que seria identificada como heterodoxa. E isto nos coloca, falando 

agora de nossa realidade, ou seja, a academia brasileira, uma questão: há essa 

possibilidade? A resposta começa a ser delineada ao olharmos para o tripé educacional 

que é de ensino, pesquisa e extensão.  

Ao perceber isto, nos parece que uma sala de aula, com um professor, uma lousa 

e tantos alunos ou mesmo a atividade de pesquisa, com relatórios em grupo e a solidão 

da investigação não são as nossas melhores condições. Investir em ambas, aqui, nos 



 

 

parece pouco efetivo, não sendo de nenhum achismo apontar que seus resultados seriam 

ortodoxos ou mesmo uma mera repetição da doxa – não é esta a regra?  

Entretanto, ao olharmos para a extensão percebemos a possibilidade de uma outra 

maneira de construção do conhecimento. Não acabando com as aulas e com as pesquisas, 

mas as direcionando a partir de um contato com o real, fazendo com que cada aluno 

misture um pouco de si no que vê, ouve e sente, dando novas possibilidades para a 

apreensão dos fenêmenos experimentados, conseguindo enxergar muitas vezes o que um 

professor ou um pesquisador ali não viu. 

Por quê eles estão há muito tempo em funções que o fazem ser repetitivos e 

enxergar de uma determinada maneira? Talvez. Afirmar isto seria demais, não mencionar 

seria desonestidade com o propósito deste trabalho. Mas sobre isto, antes mesmo da 

problematização de nosso espaço e como ele nos modifica, este aluno abstrato enxerga 

coisas diferentes pelo simples motivo dele ser outra pessoa – esta maneira de produção 

de conhecimento valoriza a diversidade, a partir do momento que descentraliza o 

aprendizado para trabalhá-lo conjuntamente, seja na pesquisa ou na sala de aula, mas 

principalmente na reflexão dos alunos. 

Perceber esta outra característica – a diversidade – nos aproxima muito agora de 

nosso outro autor, Louk, que assim como a extensão universitária, alcança a “diversidade” 

justamente por seu interesse em ir ao problema, com os diretamente envolvidos.  

Esta perspectiva, por sua vez, nos leva a outra compatibilidade entre extensão e 

abolicionismo – tanto a criação de uma nova linguagem, já que se problematiza a si e ao 

próprio espaço, como o que Hulsman divide em dois momentos: o acadêmico e o 

movimento social, já que o defendido aqui é o fluxo de mão dupla entre universidade e 

comunidade, aumentando ainda mais a possibilidade do conhecimento a ser produzido e 

debatido de diferentes maneiras. 

Enfim, as propostas dos autores, assim como esta, apontam que a mudança se dá 

numa outra espistemologia, modificando os limitados processos de formação do 

conhecimento e que é esta profundidade que pode mexer tanto com a sensibilidade. Longe 

de se tratar de uma simples tarefa, praticar esta extensão a partir do abolicionismo é uma 

de tantas maneiras de dar fim às prisões – principalmente a que nos encerra. 

4.1 Universidade Brasileira. 



 

 

Criada no país para atender os filhos dos portugueses que não podiam mais estudar 

na europa, haja vista o bloqueio comercial imposto por Napoleão, o objetivo das primeiras 

universidades brasileiras era formar uma elite. Monopólio do saber e ambiente de 

pouquíssimos, hoje, o Brasil conta com 2.368 instituições de ensino superior64 espalhadas  

entre centros e periferias. 

O que antes era um diferencial na vida das elites, hoje virou demanda de mercado: 

baixa qualidade do ensino e altos lucros para os grupos financeiros65 que multiplicam as 

universidades e cursos privados66 –  todos aprendem. Formados e certificados a preços 

acessíveis, essa nova classe que chega aos campus será alocada em empresas e Estado, 

muito provavelmente em cargos de segunda. Com suas exceções rivalizando exemplos 

de sucesso com seus despretensiosos colegas da classe média alta diplomados em 

faculdades federais e certificados em cursinhos privados e intercâmbios “acadêmicos”, 

ao invés de se tornarem evidência de que algo está errado, são capturados pelo discurso 

meritocrático – se ele, com essas condições, conseguiu...67 

A história da universidade não nos ajuda a contar a ideia da extensão. Antes, ela 

se dá como forma de resistência a esses espaços. Alunos e professores, muitos da elite, 

outrora lutaram por uma reforma igualitária e democrática, querendo transformar a 

instituição numa tentativa de reposicioná-la na sociedade. Anarquistas, por sua vez, 

criaram as Universidade Populares, reinventando a “educação” de trabalhadores e seus 

filhos no que ficou reconhecido depois como pedagogia libertária. Essas histórias, de 

resistência e deserção, é que a dão conta de como uma maneira de educar foi 

institucionalizada na extensão universitária. 

4.2. Formação da Extensão. 

Destacaremos dois acontecimentos que influenciaram o Movimento de Córdoba 

de 1918 – que começou a delinear o conceito de extensão –, direta ou indiretamente, são 

                                                 
64 Dados  do INEP disponível em http://portal.inep.gov.br/inepdata acessado em 18/07/2016. 
65 Enquanto Kroton e Estácio disputavam o mercado, os outros players eram adquiridos. Disponível em 

http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE98C05T20130913 acessado em 18/07/2016. Já hoje 

são um só “gigante”. Disponível em http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/kroton-

melhora-oferta-e-conselho-da-estacio-diz-que-aceita-uniao-20160701092505271435.html acessado em 

18/07/2016. 
66 Sobre isto, v. a pesquisa  de Wilson Mesquita de Almeida “Prouni e o Ensino Superior Lucrativo em 

São Paulo”. 
67 Sobre esta forma de captura valendo-se das exceções como no discurso meritocrático, especialmente no 

que tange ao racismo, v. DAVIS, Angela Y. A democracia da abolição: para além do império, das 

prisões e da tortura. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009. 

http://portal.inep.gov.br/inepdata
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRSPE98C05T20130913
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/kroton-melhora-oferta-e-conselho-da-estacio-diz-que-aceita-uniao-20160701092505271435.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/kroton-melhora-oferta-e-conselho-da-estacio-diz-que-aceita-uniao-20160701092505271435.html


 

 

eles as Universidades Populares da Espanha e a educação anarquista presente no Brasil, 

ambos do início do século XX.  

Com o fluxo imigratório Europa-Brasil nos anos 1880-1930, muitos anarquistas, 

europeus e brasileiros, desenvolveram atividades voltadas para a educação – mas não a 

obediente. A partir de 1888, Arthur Campagnoli, em Guararema, Giovanni Rossi, no 

Paraná, Elisée Reclus, em Porto Alegre, desenvolveram as escolas anarquistas, 

experimentações de educação que, se num primeiro momento lidava com aspectos não 

necessriamente ligados à “educação formal”, noutro utilizava a alfabetização como uma 

ferramenta de transformação – a capacidade de ler e escrever era tida como ferramenta 

de liberação.  Com influência da Escola Moderna de Ferrer y Guardia, fundaram duas 

Universidades Populares, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, respectivamente 

em 1904 e 1911. Aqui, a proposta de reflexão, intervenção e de construção de uma nova 

linguagem já acontecia: 

Estabeleciam uma estreita relação ente escola e anarco-sindicalismo, 

entre “doutrina e método de luta”, como sublinhou o historiado e 

arquivista Edgar Rodrigues (2007, p.76-81; 1999, p.52-72; 1992, p. 11-

102). Em pouco tempo, a proposta de escola racionalista de Francesc 

Ferrer i Guàrdia era incorporada por esses anarquistas com uma 

pequena ressalva. Enquanto o educador catalão propunha um método 

de educar que ele considerava neutro, pois se posicivionava 

equidistante do Estado monárquico e do clero espanhol, no Brasil, um 

pensador anarquista como Florentino de Carvalho, estabelecia uma 

diferença marcante. Para ele, as escolas do Estado e do clero moldavam 

as crianças; em nenhuma escola havia ensino neutro; e, portanto, a 

educação anarquista, dentro e fora da escola, devia preparar para a vida 

livre (Nascimento, 2000) (...) Seguindo esse percurso, podemos afirmar 

Pque para um anarquista a linguagem pode ser um vírus estancando os 

modelos, suprimindo os intelectuais-profetas, arruinando as palavras de 

ordem, desmontando histórias idealizadas de um passado remoto e sem 

se apartar, na atualidade, de uma luta urgente da qual não pode e nem 

deve se esquivar. (AUGUSTO, PASSETTI, 2008, pp. 54-55) 

Se as experiências anarquistas se dão a partir de muitas críticas ao ensino que o 

manifesto de córdoba de 1918 endossou, as Universidades Populares, especialmente a de 

Oviedo, tem influência direta no movimento. Além da pegada voltada para a 

transformação social dos anarquistas, é a partir de Oviedo, e outras UP’s, que o conceito 

de Extensão Universitária é trazido ao Brasil. Com sua característica de atuar em rede, 

regional e internacionalmente, esta prática universitária ponhe em jogo a própria a ideia 

da extensão, de abrir os muros da academia. 

Cuandos nuestros maestros, los que desbravan chicos em campos y 

ciudades, ven desde sus ventanas las procesiones de hambrientos en 



 

 

Andalucía, las ásperas, tristes y sangrientas huelgas em Asturias, en 

Vizcaya, en Cataluña, en Levante; cuando ven despoblarse hasta 

pueblos enteros en Castilla y Galicia, por falta de pan y de ambiente del 

ambiente de espíritu, quizá piense que nustros días son amargos, de 

calamidad y lucha. Una profunda cuestión social, em efecto, los penetra 

y agita. (MORINI, 1908; LÓPEZ-NUÑES, 2008, p. 72) 

Neste sentido, a “Reforma de Córdoba” se deu tentativa de construção de um 

modelo institucional que atribuiu uma identidade e um tipo de atuação renovada no ensino 

superior. Desta feita, vale ressaltar os três pontos centrais do Manifesto de Córdoba68, 

lançado em 1918, a saber: a crítica à Universidade e à docência; as questões políticas da 

época e o papel histórico dos estudantes; e as demandas estudantis. 

No primeiro, há uma cortante crítica ao espaço universitário, especificamente 

sobre a docência, classificando-a como “refúgio dos medíocres”, “espetáculo de 

imobilidade senil”, como puro e simples controle e inibição dos alunos por parte da 

autoridade catedrática; no segundo, deslocam para si – os jovens – um papel heroico de 

destruir uma educação e instituição que os colocavam dentro de um horizonte pragmático 

e corrompido, iniciando o documento afirmando serem “homens de uma República livre” 

que acabaram de “romper o último elo, que em pleno século XX” os prendia à “antiga 

dominação monárquica e monástica”; por último, os estudantes argentinos clamaram 

pelas reformas que enfrentariam a estrutura administrativa burocratizada, fechada e 

ignorante aos anseios sociais. Mudar os mecanismos institucionais, o ensino e a prática 

docente foi o objetivo do movimento, que pleiteava a co-participação dos estudantes na 

estrutura administrativa; a participação livre nas aulas; a periodicidade definida e o 

professorado livre das cátedras; o caráter público das sessões e instâncias administrativas; 

a extensão da Universidade para além dos seus limites e difusão da cultura universitária; 

assistência social aos estudantes; autonomia universitária e a abertura da Universidade ao 

povo. 

O Manifesto influenciou todo o movimento estudantil da época. Entrentato, logo 

vieram as repostas estatais. Se a proposta de se abrir a universidade e estabelecer um fluxo 

de mão dupla com a sociedade pode ser transformador, o Estado aproveitou-se desta ponte 

para a alienação – estabelecia-se o contato acadêmico com a sociedade porém, na primeira 

                                                 
68 Manifesto de Córdoba, 1918. Disponível em 

http://www.midiaindependente.org/pt/red/2007/10/399447.shtml acessado em 18/07/2016.  

http://www.midiaindependente.org/pt/red/2007/10/399447.shtml


 

 

institucionalização da extensão, a relação era de submissão: seu propósito era elevar a 

cultura geral do povo69. 

A atuação na Universidade com e contra o Estado começava a ficar cada vez mais 

acirrada. Se em 1931 a captura do tom extensionista do movimento estudantil foi na 

tentativa de transformá-lo num paternalismo, numa extensão do monopólio do 

conhecimento acadêmico, com a Lei da Reforma Universitária de 196870 e o investimento 

no projeto Rondon, nos Centros Rurais Universitários de Treinamento e Capacitação – 

CRUTAC e os campus avançados, a ideia era incluir e controlar. E quem não ficasse nos 

padrões, não se ajustasse ou se rebelassse, era classificado como mal elemento. 

4.3 Paulo Freire e a Extensão. 

Com a nova instituição da extensão em 68, as disputas continuaram e as críticas e 

práticas que apontavam para uma outra extensão, recomunicando-se com as ideias das 

universidades populares anarquistas e as de Oviedo, obtiveram uma grande repercurssão 

com o trabalho do pedagogo Paulo Freire, que em 1969, publica Extención o 

Comunicación?, obra que problematizaria a Extensão da época, estabelecendo seus 

limites e superações dentro de uma perspectiva de um que-fazer educativo libertador 

(FREIRE, 1969). A crítica começa no campo linguístico: a palavra extensão é analisada 

a partir dos campos associativos de Bally: 

 

“Segundo este autor, dentro de uma unidade estrutural linguística, se estabelecem 

relações associativas que se vão desdobrando entre os campos significativos de 

vários termos. Tentaremos uma análise deste tipo, tendo como objetivo o termo 

extensão. Ao fazê-lo, buscando descobrir as dimensões de seu campo associativo, 

facilmente seremos induzidos a pensar em” (FREIRE, 1969) 

 

Os resultados foram, dentre eles: mecanicismo – na ação de quem estende; 

inferioridade – dos que recebem; superioridade – do conteúdo de quem entrega; sujeito 

ativo – o que estende; invasão cultural – através do conteúdo levado, que reflete a visão 

do mundo daqueles que levam, que se superpõe à daqueles que passivamente recebem. 

Assim, continuou: 

                                                 
69 Decreto 19.851/31. Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-

19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos-141250-pe.html acessado em 18/07/2016. 
70 Lei da Reforma Universitária. Lei 5.540/68 Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-

publicacaooriginal-1-pl.html acessado em 18/07/2016. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos-141250-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-505837-exposicaodemotivos-141250-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html


 

 

 

“E todos estes termos envolvem ações que, transformando o homem em quase 

“coisa”, o negam como um ser de transformação do mundo. Além de negar a ação e 

a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais ações.” (FREIRE, 1969) 

 

Desta feita, afirma que a extensão não é dialógica, não estabelece uma relação 

horizontal com aquele que busca atingir. Disfarça uma verdadeira colonização de 

aprendizado, formatando mentes dentro de um tipo de conhecimento que se julga 

superior. Diz ainda que o educador que se recusa a “domesticar” homens, que busca 

estabelecer uma relação de educador-educando, educando-educador, não opera no 

conceito de extensão, mas sim no de comunicação.  

Assim, o problema implícito ao termo extensão identificado por Freire é do campo 

epistemológico, diretamente relacionado à forma como se concebe a produção de 

conhecimento – e isso significa estar relacionado à práticas e maneiras de relacionamento 

e a concepções e modos de utilização da linguagem. A crítica freireana à extensão 

estabelece, então, parâmetros, a saber, problematizar as relações homem-mundo ou 

homem-homem no mundo, construindo conjuntamente, de maneira inacabada, reflexões 

sobre a realidade e o contexto específico em que seus participantes estejam inseridos. 

Após essa dura crítica a uma concepção assistencialista de extensão, as disputas 

acerca do papel universitário perante a sociedade continuaram, e se antes a 

institucionalização deu-se no sentido paternalista e depois controlador, foi em 1987 que 

ela se afirma como modificadora do ensino, como chamariz da construção dialógica de 

conhecimento de acordo com as demandas da sociedade, extensão como comunicação. A 

abolição de muros na universidade passa a ser o fluxo heterodoxo mais interessante para 

tensionar os limites institucionais de produção conhecimento, sendo uma reflexão 

paradigmática para modificar Ensino e Pesquisa a partir da realidade, assim como de 

atuar nesta a partir da mesma reflexão: a de reinventar formas de se relacionar, de falar e 

de se comunicar a partir dos encontros concretos dos envolvidos. Ao nosso ver, questões 

essenciais para um aprendizado autêntico.  

No I Fórum de Pró-Reitores de Extensão de 1987, a Extensão ganha o corpo do 

que hoje é reconhecido como extensão crítica (SILVA, 2001, p. 97-98), a que se 

compreende como uma tendência do ensino e da pesquisa, tornando-se essência destes 

quando transformados e comprometidos com práticas dialógicas na construção de 



 

 

conhecimento. Desde 1988, na Constituição da Federal, seu art. 20771 traz inscrito a 

concepção que ficou instituída desde o FORPROEX/87: 

 A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade.  

A extensão é uma via de mão-dupla, com o trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade 

da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à 

universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 

submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Este 

fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e 

popular, terá como consequência: a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; e a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da Universidade.  

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, 

a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada 

do social. (Documento I FORPROEX, 1987) 

Desde a Constituição de 88, assim, a extensão foi legislada à maneira da crítica 

defendida por tantos educadores que enxergavam na Universidade um potencial 

transformador caso fosse modificada para tal. Todavia, não se quer dizer com isso que a 

Extensão Universitária no Brasil cumpre esse papel. Muito pelo contrário –  não só não 

é valorizada por pontuações acadêmicas ou praticada nos campi, como diversos projetos 

se dão num caráter assitencialista à empresas, a um capital financeiro que não 

necessariamente está – ou melhor, por que estaria? – preocupado com a formação crítica 

de jovens.72 

De qualquer maneira, tanto o design institucional nos parece o mais favorável 

como é numa ação reflexiva deste empreitada que verificaremos seus limites e  os 

percursos – não punitivos – de suas possibilidades. Por fim, breves considerações acerca 

do ensino jurídico, situando-o como um dos nossos desafios da segunda camada. 

4.4 O Ensino Jurídico. 

Quando falamos “ensino jurídico”, já percebemos uma defasagem que os cursos 

de Direito no Brasil tem em relação aos últimos 30 anos de discussão sobre a Univerdade 

                                                 
71 Art. 207, Constituição Federal – As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. 
72 Exemplo é a Lei de Empresas Júnior. Lei 13.267/16. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13267.htm acessado em 18/07/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13267.htm


 

 

Brasileira73, assim como quem venha a discutir o ensino do direito de maneira “crítica” 

ou “conservadora”. Destes dois diagnósticos, o que vemos é a diferenciação entre um 

estudo “dogmático”, “a-crítico”, “que não se relaciona com a realidade”, tido como o 

conservador e, de outro lado, um estudo “zetético”, “interdisciplinar”, “não puramente 

jurídico” ou que, como falado durante meus anos de graduação “um estudo que nos faça 

ver além das leis”. 

A bem da verdade, estas classificações, estas tipologias sobre o ensino, de certa 

maneira remonta as resistências provenientes do início do século XX e principalmente as 

discussões que se deram a partir dos anos 60-70. Essa disputa não raro nos faz ter a 

imagem das cátedras, das salas de aula com seus signos de poder, professores altamente 

rigorosos e provas dificílimas. Todavia, já existe há tempos o Direito Express. Seus 

efeitos podem se explicar desde as “democratizações” do ensino, informais ou 

institucionais – como o fomento ao Ensino à Distância74 – , a ideologia concurseira75 e 

provavelmente o o fator quantitativo: existem mais faculdades de Direito no Brasil do que 

no mundo.  

Como se pode imaginar, as faculdades privadas estão num número infinatamente 

maior que as públicas, número este que multiplicou-se tanto, ao ponto de OAB e MEC 

fecharem um acordo para que “o balcão de negócios”76 dos cursos de Direito fosse 

“fechado”. A tratativa congelava as vinte e cinco mil vagas vindouras dos cursos 

cadastrados, até ser reformulado o ensino jurídico pela OAB. Não obstante ao acordo 

assinado em 2013, no dia 6 de maio de 2015, mais 8 (oito) instituições foram autorizadas 

a inaugurar seus cursos de Direito77, totalizando no país 1.308 (mil trezentas e oito) 

                                                 
73 Para tal, o que já debatemos até aqui sobre Educação v. Documento I de 1987, da FORPROEx, . 
74 Lei que regulamento o Ensino à Distância. Lei 5.622/05. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm acessado em 18/07/2016. 
75 Sobre isto, v. FONTAINHA, GERALDO, VERONESE, ALVES. O concurso público brasileiro e a 

ideologia concurseira. Revista Jurídica da Presidência. Brasília. vol. 16, n. 110. Out 2014/ Jan2015. pp. 

671-702. Disponível em https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/download/38/28  

acessado em 18/07/2016. 
76 “Acordo Pioneiro entre OAB e MEC fecha o balcão dos cursos de Direito. Disponível em 

http://www.oab.org.br/noticia/25343/acordo-pioneiro-entre-oab-e-mec-fecha-balcao-dos-cursos-de-direito 

acessado em 18/07/2016. 
77 Lista de Instituições disposta no Diário Oficial do dia. Disponível em 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2015&jornal=1&pagina=14&totalA

rquivos=84 acessado em 18/07/2016. 
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Faculdades de Direito – um aumento de 817,50% nos últimos 20 anos, se contarmos que 

em 1996 existiam 160 (cento e sessenta) Faculdades78. 

Isto já nos situa em que pé anda a educação jurídica no país. Cobiçadas pelos 

vestibulandos, as Faculdades de Direito das Universidades Públicas, especialmente as 

Federais, contam com um alto nível de competividade  em seus processos seletivos. No 

ENEM de 2015, a UFF ficou em 1º e 16º lugar79 em relação à nota de corte80, nos campi 

Volta Redonda e Niterói, respectivamente. 

Neste semestre, em pesquisa de iniciação científica custeada pelo edital PIBIC 

2015/2016, de nome A Sensibilidade Punitiva nos Formandos da Faculdade de Direito 

UFF/2016.1, com a amostragem de 31 formandas e formandos, ainda em fase de redação 

final, a partir de uma análise qualitativa e quantitativa, aplicamos um questionário de 

respostas abertas e múltipla escolha que tinha como propósito mapear um quadro 

aproximado da presença desta sensibilidade a partir dos posicionamentos jurídico-penais 

e criminológicos dos alunos. Nesta oportunidade, além de perguntas sobre Direito Penal, 

Criminologia e Política Criminal, foi mensurado como eles avaliavam sua formação no 

campo – o que não dá conta de toda a Faculdade, mas também é, de certa forma, o que 

nos interessa, em especial ao trabalhar Abolicionismo Penal e Extensão Universitária 

numa Faculdade de Direito.  

Assim, de todos os dados obtidos na pesquisa, vamos destacar os que dão o tom 

de sua formação na mais concorrida faculdade de Direito do país:  

Perguntados sobre como consideram sua formação no campo “penal-

criminológico”, é interessante perceber que a maioria esmagadora dos alunos a reputam 

de maneira péssima; a palavra “fraca”, sendo a resposta direta à pergunta, repete-se 4 

(quatro) vezes, quando na quinta é adjetivada de “muito”; as respostas foram de “pueril”, 

“terrível” ao ápice de “razoável”. Reclamações acerca da metodologia, de professores, da 

ausência destes e de outras características pontuais que resumem uma certa 

superficialidade no que tange à formação.  

                                                 
78 Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-out-23/cursos-direito-aumentam-700-18-anos-

qualidade-cai-oab acessado em 18/07/2016. 
79 Ranking do SISU/MEC. Disponível em http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/uff-tem-maior-

nota-de-corte-para-direito-do-sisu-2015.html acessado em 18/07/2016. 
80 Pontuação mínima para ser aprovado. 

http://www.conjur.com.br/2014-out-23/cursos-direito-aumentam-700-18-anos-qualidade-cai-oab
http://www.conjur.com.br/2014-out-23/cursos-direito-aumentam-700-18-anos-qualidade-cai-oab
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/uff-tem-maior-nota-de-corte-para-direito-do-sisu-2015.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/uff-tem-maior-nota-de-corte-para-direito-do-sisu-2015.html


 

 

Sobre a importância da matéria Criminologia, outra opinião quase uníssona: Sim! 

A resposta positiva foi de 27 (vinte e sete) dos 31 (trinta e um) questionários respondidos. 

Além de afirmações diretas, como “sim”, “fundamental”, “bastante”, “importantíssima!”, 

outras vieram com suas justificativas, resumidas na opinião que o ensino da matéria seria 

essencial para uma compreensão do direito para além do mero estudo de leis; também no 

grupo das afirmativas, ressalvas foram feitas em relação à antecipação da disciplina para 

os períodos iniciais do curso  e em relação ao modo que é dada – confirmando as 

reclamações anteriores em relação à formação, a afirmação da importância da 

Criminologia veio acompanhada de “mas infelizmente foi ministrada por um professor 

que sabia muito pouco a respeito”, “desde que não seja contaminada por visões 

partidárias”, “ainda que ensinada de forma defasada na UFF”.  

No campo das negativas, uma das quatro fez a ressalva de que não a consideraria 

importante pois entende que a Universidade deveria ser feita a partir de “especializações” 

e, deste modo, não cursaria a relativa ao campo criminal. 

Sobre a diferença entre “teoria e prática” na formação dos alunos em relação à 

“questão criminal”, as respostas variaram entre o consentimento de que, neste campo, a 

teoria e a prática são coisas completamente diferentes; falando sobre a formação na UFF, 

relatam a ênfase, ou mesmo a exclusividade de um ensino que reputam “teórico”; no 

mesmo tom, uma das respostas se absteve a declarar que “Não existe "prática" dentro da 

faculdade de direito.” 

Ainda neste aspecto, os formandos relataram que “Infelizmente o curso de Direito 

como um todo não dá conta de lidar com isso” e, noutra resposta, generalizou-se para o 

ensino jurídico como um todo “O Ensino universitário é muito focado no que seria o ideal 

e apresenta de forma rasa a realidade do sistema penal”. 

Sobre a participação do formando em grupos de pesquisa e extensão no tema, 

apenas um participou apenas de pesquisa. No que tange às profissões jurídicas, 

destacaremos as respostas do campo outros, que veio acompanhada de uma linha na qual 

o respondente poderia comentar algo sobre sua “futura carreira jurídica”. Com 5 (cinco) 

marcações, é interessante observar o que foi escrito: “Indefinido”; “Não decidi”; “?” e 

“Jamais!”. 

Em linhas gerais, a formação universitária do concluinte de 2016.1 no campo 

penal-criminológico caracateriza-se por uma (1) inexistência de experiência empírica e 



 

 

reflexiva acerca do objeto de seu conhecimento, (2) inexistência de experiência empírica 

e reflexiva no cárcere, (3) péssima avaliação do ensino no campo, ao mesmo tempo que 

atribuí grande importância a uma de suas principais disciplinas e (4) a quase inexistência 

de participação em pesquisa e extensão81. 

 Sobre este resultado, vale um breve comentário – não só fiquei surpreso com o 

padrão de respostas acerca de nossa formação como também fiquei com os indicativos 

que surgem dele e que não apoiam nem um nem outro dos “modelos ideais”  de ensino 

jurídico apresentados no início deste capítulo; pelo contrário, reclamam da ausência do 

primeiro assim como ressaltam a importância do segundo, também ausente!  

Fosse fazer um relato da minha formação na Faculdade no campo penal-

criminológico, ressaltaria que as fontes mais ricas e que marcaram este percurso ou se 

deram fora da Faculdade de Direito, mas ainda na Universidade, ou se deu por conta 

própria, estudando e pesquisando assuntos “não-jurídicos” – e jurídicos! –, mas que são 

essenciais para a construção da visão que tenho sobre o campo. 

Se fizemos um quadro geral da opinião sobre a formação penal-criminológica dos 

formandos da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense/2016.1, e 

obtivemos tanto os resultados compartilhados como algumas declarações que traçam o 

mesmo perfil autoditata, resta saber: qual formação, no campo-penal criminológico, 

existe na UFF? 

Essa Extensão Universitária, mencionada neste trabalho, é, antes de a 

aproximarmos ao abolicionismo penal, uma maneira intensa de fazer encontrar o desejo 

dos alunos com a realidade e a Faculdade de Direito. Uma formação jurídica que faça 

com que os alunos tenham uma experiência empírica e crítica, que experimentem a 

distância das leis para o cotidiano das agências jurídicas e que o coloque a pergunta que 

é o que faço? parece-nos urgentes para superar o anacronismo do ensino jurídico. 

4.5 Entre Saber e Sentir. 

Ao escrever esta monografia, pude saborear o tempo que passou – ela se estruturou 

numa maneira que deu conta de diversas leituras e experiências que tive e que, com o 

                                                 
81 96,8% não participaram nem de pesquisa nem de extensão, tendo 64,5% não participado por vontade 

própria e 32,3% não participado por não haver oferta para tal. 



 

 

tempo, foram moldando-se nas críticas que aqui escrevi. Falar em abolicionismos penais 

foi falar um pouco das minhas ideias – no caso, as principais que as influenciaram. 

Quando li pela primeira vez o texto de Mathiesen, já sabia que a informação fria 

e seca sobre a irracionalidade da prisão não era o suficiente para seu fim, assim como não 

o é saber da prisão em nós – e uma maneira de falar dessa afinidade foi tratar de 

sensibilidade punitiva, dando conta de sua profundidade na produção de nós mesmos. É 

dizer, se num primeiro momento nos perguntamos Como alguém é preso? Como isto é 

possível? e obtemos como resposta institutos jurídicos, críticas ao sistema criminal, 

análises socioecônomicas, análises a partir do Genocídio do Povo Negro e tantas outras, 

no outro nossa resposta é “Por nós mesmos.”. 

Falar dessa diferença já é gritante, mas, também não é o suficiente; o que seria, 

então? Existe outra distância bastante interessante para lidar com essa questão – e ela é a 

diferença entre saber e sentir; entre ter contato com a crítica e com a experiência que a 

originou; entre entender a ideia de alguém e experimentar ou, se pudéssemos trazer esta 

diferença para o cotidiano, seria entre opiniões e conselhos sobre relacionamentos 

amorosos de terceiros e efetiva consumação destes quando envolvido. 

Tais processos não se dão numa perspectiva retórica – antes, remontam as 

diferenças entre a construção de conhecimento por aulas e pesquisas e pela extensão 

defendida neste trabalho. A falha das prisões – e principalmente seu sucesso –, deveria 

ser “sentida” em direção a um nível emocional mais profundo e, assim, fazer parte de 

nossa definição cultural sobre a situação (MATHIESEN, 1997).  

Manoel de Barros nos conta que uma reta é uma curva que não sabe sonhar – gosto 

de pensar nessa poesia ao comparar ensino e pesquisa com extensão. Não é que queiramos 

fazer um desenho só curvo, tampouco retilíneo. Não se trata de afirmar voltas os retidões; 

o que nos interessa é combiná-las, flexionar as retas e esticar as curvas, esboçando, a todo 

momento, linhas de fuga. 

Neste sentido, a contribuição deste trabalho é demonstrar uma grande interseção 

que existe entre abolicionismo penal e extensão universitária, não só com já apontando 

pelos autores abolicionistas citados, como pelo explicado aqui.  
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