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RESUMO 

Este estudo busca elementos para apreender a gênese e as diferentes formas de se 

conceber a violência. Elenca algumas de suas formas de manifestação nas relações 

humanas no âmbito familiar, social e profissional. Aborda os reflexos da violência no 

sujeito, no conjunto da sociedade e no universo penal. Alerta para a exploração dos 

episódios violentos pela grande mídia e para a importância de se gestar a custódia de 

presos e a execução das penas privativas de liberdade sob os fundamentos dos Direitos 

Humanos e do signo da não-violência. Objetiva estimular a percepção sobre o 

significado do fenômeno na trajetória de vida dos sujeitos encarcerados tendo em vista 

as múltiplas violências referidas nos depoimentos destes sujeitos ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa "Vozes do Cárcere". Teve como fonte de dados empíricos 

os depoimentos dos participantes daquela pesquisa e da observação participante das 

pesquisadoras enquanto operadoras do sistema penal paranaense.  
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ABSTRACT 

This study seeks to understand the genesis and the different ways of conceiving 

violence. It lists some of its forms of manifestation in human relations within the family, 

social and professional spheres. It addresses the reflexes of violence in the subject, in 

the society as a whole and in the criminal universe. Alert for the exploitation of violent 

episodes by the mainstream media and for the importance of securing the custody of 

prisoners and the execution of custodial sentences under the foundations of Human 

Rights and the sign of non-violence. It aims to stimulate the perception about the 

meaning of the phenomenon in the life trajectory of the incarcerated subjects 

considering the multiple violence mentioned in the testimonies of these subjects 

throughout the development of the research "Vozes do Cárcere". The source of the 

empirical data was the testimonies of the participants of that research and the participant 

observation of the researchers as operators of the Paraná penal system. 

 

Key-words: violence; jail, media, interpersonal relationships. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente estudo tem como objeto de análise uma abordagem da violência 

contemplando sua polissemia. O objetivo é apresentar um indicativo teórico sobre as 

concepções de violência em razão das evidências de sua multiplicidade presente nos 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa "Vozes do Cárcere".  

 Uma vez constatado que as trajetórias dos pesquisados estão sujeitas ao 

fenômeno da violência nas suas mais diversas manifestações, o escopo da presente 

sistematização foi buscar fundamentos que revelam que tal sujeição não se dá apenas 

pelo envolvimento com a criminalidade e sua condição de protagonista da violência, 

mas, ele mesmo vítima dessas violências múltiplas desde a infância, no âmbito das 

instituições, no ambiente familiar, e por fim, no cárcere.  

 Quanto à metodologia, considerando a necessidade de se aproximar a leitura e a 

verbalização dos encarcerados aos estudos dos pesquisadores da violência, a 

metodologia consistiu da pesquisa bibliográfica qualitativa sobre a temática violência 

em sua  
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generalidade polissêmica.  

 Com o intuito de preservar a identidade dos respondentes, foram referenciadas 

apenas a sigla das unidades penais nas quais se encontravam encarcerados.  

 As contribuições do estudo se inscrevem promoção do diálogo dos aportes 

teóricosdas diferentes referências à violência numa perspectiva de visão multifacetada, 

construindo assim, um fundamento conceitual abordando os diferentes campos nos 

quais a violência referida pelos encarcerados se manifesta.  

 O estudo tem se constituído em texto de apoio para a Formação Continuada dos 

Profissionais do Sistema Penal do Paraná pela Escola Penitenciária ESEHD/ESPEN. 

 

 

A GENÊSE E AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DA VIOLÊNCIA  

  

Estudos como os de Morais (1996) permitem afirmar que no reino animal apenas 

o homem é capaz de pensar e praticar a violência, as feras são ferozes, mas, não 

violentas. Essa distinção permite inferir que a violência corresponde a uma ação 

humana pensada, tem uma subjetividade e traz em eu bojo a carga da intencionalidade, 

em seus estudos esse autor dialoga com o autores de sua pesquisa de diferentes áreas.  

 

Nietsche, Freud e, até mesmo antes, Hobbes ensinaram-nos que no mais 

íntimo dos impulsos humanos está a violência como um constitutivo 

primordial. De outra parte, biólogos e etólogos dizem que o animal que não 

fosse dotado de um mínimo de agressividade não sobreviveria em nosso 

mundo. (...) A agressividade básica está na raiz do chamado instinto de 

sobrevivência, que demove o animal a buscar alimento, água, segurança. Tal 

agressividade é algo resultante da memória biológica, de instintos 

propriamente animais. Já o conceito de violência implica intencionalidade, o 

que exige inteligência; razão pela qual os irracionais não são violentos, mas, 

ferozes. Violência é, portanto, coisa de seres humanos, é coisa que está no 

âmago das personalidades (MORAIS, 1996, p.20).  

 

 Diante de sua polissemia percebe-se a complexidade dos fatores para sintetizar 

uma definição de violência, inclusive, porque há uma diversidade de enfoques, vieses de 

análises, quadros conceituais, teóricos etc. Assim é pertinente estabelecer alguns 

elementos que compõem o ato violento, esclarecendo que a violência representa uma 
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das formas de manifestação da agressividade humana. Nas vozes dos encarcerados a 

percepção da diversidade da violência também é referendada: 

 

A violência está em todos os cantos e nunca vai acabar. A única forma de 

tentar melhorar é dando oportunidade para ex presidiários e melhorando em 

geral a vida das pessoas da classe mais baixa, com oportunidades na vida. 

Não adianta só colocar a pessoa na cadeia se não tiver um a reabilitação, é 

como enxugar o gelo, sempre vai continuar molhando, só vai evitar que se 

forme uma poça d'água (ENTREVISTADO - PEM, 2011).   

  

Para analisar a agressividade, Morais (1996) cita Freud, que afirma que esse 

fenômeno está presente em toda pulsão humana, para o bem ou para o mal, para a vida 

ou para a morte existe uma parcela de agressividade. Assim, de acordo com cada 

circunstancia social ou psíquica, a agressividade pode ser canalizada para uma ação 

destrutiva de elevado grau de violência ou para as áreas que conduzem a formação da 

aprendizagem do indivíduo.  

 Diante disso, é relevante lembrar como observa Baierl (2002) que toda violência 

pressupõe agressividade, mas, nem toda agressividade resulta em violência, ao 

contrário, a agressividade é condição para que o sujeito invista em seus projetos mais 

arrojados de vida, tenha coragem para enfrentar os obstáculos em busca da realização de 

seus anseios, de seus ideais ao longo da vida.  

 Há violência quando a vítima fica à mercê de seus atormentadores (BAUMAN, 

1998), quando o poder exercido pelo opressor é capaz de arrancar a oposição da vítima 

pela raiz despojando-a dos recursos necessários à continuação da luta pela 

sobrevivência e pela existência mesma.  

Isso revela um dos fatores presentes nas manifestações da violência, “o poder” 

do agressor sobre a sua vítima (BAIRL, 2002).  

 O poder é o elemento central uma vez que a violência se caracteriza pelo 

domínio que o sujeito exerce sobre o outro, de maneira que o processo de dominação 

instaurado na relação violenta promove a transformação do diferente em desigual, cria 

assim, uma hierarquia entre os desiguais, desqualifica a vítima ao ponto de torná-la 

“coisa”, ao ponto em que a parte dominada incorpora a maneira de pensar do 

dominante, a sua linguagem, se subjuga, cede.  

 Tal e qual a agressividade, também o poder consiste em um fator presente na 
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violência, e ambos, isoladamente, não são violentos, nem a expressão da violência em 

sua essência. Explicando Morais (1981) esclarece que quando o poder é exercido com o 

fim de opressão, de subjugo, quando se instaura um abuso no exercício do poder, 

quando ele se torna perverso, sintonizado com os interesses particulares e 

individualistas e não com o bem estar e os interesses coletivos que se instaura a 

violência.  

 Diante dessa análise é possível perceber que há diferentes formas de 

manifestação de violência, assim, para apreendê-la em toda sua complexidade, Morais 

(1981) define que:  

 

A violência está em tudo o que é capaz de imprimir sofrimento ou destruição 

do corpo do homem, bem como, possa degradar ou causar transtornos à sua 

integridade psíquica. Violentar o homem é arrancá-lo da sua dignidade física 

e mental (Moraes, 1981, p. 25)  

 

 Marilena Chauí (1985, p. 37) entende a violência como toda ação que coisifique 

o ser humano, para essa autora a violência é uma relação de força que se estabelece nas 

relações interpessoais e nas relações entre classes sociais. Para a autora, a violência 

perfeita é aquela que resulta em alienação, identificação da vontade e da ação de alguém 

com a vontade e a ação contrária que a domina.  

 

AS MANIFESTAÇÕES DA VIOLÊNCIA E SEUS REFLEXOS NAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 

 Conforme se percebe a violência se manifesta sob diferentes formas, está 

presente em todos os grupos sociais interferindo no coletivo social.  

Ao se analisar as estatísticas brasileiras sobre o mapa da violência é possível perceber a 

dimensão e a proporção que esse fenômeno social vem assumindo nos últimos anos.  

 Ao analisar o Mapa da Violência 2013 - Mortes Matadas por Armas de Fogo 

produzido a partir da pesquisa de Waiselisz (2012) do Ministério da Justiça, se verifica 

que 36.792 pessoas foram assassinadas a tiros em 2010, isso revela uma taxa de 20,4 

homicídios por 100 mil habitantes.  

 Waiselisz (2012), coordenador da pesquisa, afirma que seu estudo revelou um 

aumento considerável da violência nas cidades do norte e nordeste demonstrando que as 

ocorrências de mortes violentas, que antes se concentravam em grandes centros urbanos 
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como São Paulo e Rio, estão se espalhando pelo País como reflexo do movimento de 

desconcentração industrial e dos deslocamentos populacionais ligados às atividades 

econômicas.  

 Dos resultados apresentados foi possível constatar que 70% dos homicídios no 

Brasil tem como instrumento o uso de armas de fogo o que pode ser explicado pela 

proliferação da cultura da violência. Moraes (1985) afirma ainda, que a violência está 

presente do transito, no trabalho, no âmbito doméstico, na ausência da presença do 

Estado e precarização das políticas públicas, e em todas a relações onde o poder se 

instaura para submeter o outro a situações de sofrimento seja pela dor física seja pelo 

comprometimento psíquico ou pela condição e alienação e subjugo.  

 

A violência urbana: a sociedade do medo 

 

 Das análises até aqui é possível inferir que estudar a violência hoje, significa 

estudar a própria sociedade que está com medo diante dessa falta de perspectiva e 

solução para o aumento desenfreado desse fenômeno, sobretudo, nos grandes centros 

urbanos, como sintetiza Baierl (2002).  

 Assim, entender as causas e motivações da violência representa exercício da 

cidadania considerando que esse fenômeno provoca o medo social recrudescendo e 

reproduzindo seu ciclo. Baierl (2002) nessa relação do medo com a promoção da 

violência explica que nas origens biológicas, o medo é natural, pois, tem um caráter 

instintivo em todo ser vivo:  

 O medo é um fenômeno de paralisação ou detenção do curso vital, que se 

observa nos mais elementares dos seres vivos quando se vêem submetidos a bruscas ou 

desproporcionadas modificações em suas condições de existência.  

 

(...) O que nutre o medo é a carência, e, portanto, a dúvida, o desconhecido. 

(...) a violência, na forma como vem se constituindo na realidade, no plano 

dos particulares, faz emergir o medo que leva as pessoas a paralisarem e a 

alterarem suas relações com o meio. (...) O outro, o estranho, potencialmente, 

e de acordo com as circunstâncias, é objeto de medo e provoca no sujeito 

reações de paralisação ou de agressão, dependendo da forma como cada um é 

afetado pelo medo. (...) A pessoa reage agredindo (na mesma intensidade, 

maior ou menor do que o agressor) foge ou se entrega. (BAIERL, 2002, p. 

61).  
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 Ao analisar a violência urbana a autora observa que a reação das pessoas tem 

sido de paralisação ou de entrega a esse fenômeno como se a violência sobre o outro 

não afetasse ou que a violência contra a si mesmo consistisse em um problema de 

ordem particular.  

 Nota-se que o medo pode levar a uma paralisia o que predispõe o sujeito a se 

submeter a todo tipo de violência, ou por outro lado, pode se caracterizar como um 

medo operante, neste caso a autora esclarece que este tipo de medo é intenso o 

suficiente para não permitir indiferença, porém, não brutal o suficiente para resultar 

numa paralisia decorrente do terror, neste caso, instiga na pessoa amedrontada uma 

reação violenta agressiva.  

 Ela exemplifica que o traficante, ou o indivíduo que agride e mata o outro, na 

verdade, o faz porque, covardemente, está morrendo de medo, do outro. Por isso, nunca 

pega o outro preparado, sempre de surpresa. O medo leva a isso.  

 Assim, se percebe que tudo está relacionado com a utilização do medo que pode 

levar alguém a subjugar ou a ser subjugado pelo outro. No que tange aos grupos sociais, 

a atitude passiva diante do medo motivado pela violência é uma reação instintiva, é uma 

reação natural de sobrevivência (BNAIERL, 2002). 

 Essa reação é percebida em grupos sociais segregados, abandonados pela 

proteção dos serviços públicos, um exemplo são as situações em que comunidades e 

minorias se submetem á opressão de grupos violentos como os das facções criminosas, 

como sintetiza a autora: 

 

A lei do silêncio não é só uma instituição combinada, socialmente 

estruturada, mas, principalmente, um desenvolvimento natural e instintivo de 

defesa, frente às faltas de alternativa reais e concretas no âmbito estatal e 

coletivo. A atitude passiva da comunidade frente ao medo motivado pela 

violência é instintiva(...) no que tange ao medo poderíamos dizer que o medo 

social é um medo construído socialmente com o fim ultimo de submeter as 

pessoas a interesses próprios e tem sua gênese na própria dinâmica da 

sociedade (BAIERL, 2002, p. 65)  

  

 Das análises da autora se infere, portanto, que o combate à violência deve partir 

de uma ação conjunta, coletiva que só se coletiviza a partir da singularidade e isso 

somente pode ocorrer quando as pessoas deixarem de se mostrar indiferentes aos 
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problemas que são de todos, lembrando sempre que quem pode coletivizar o medo, isto 

é, dar a dimensão social e não individual e prover os instrumentos de segurança é o 

Estado na medida em que sua função é justamente a de representar e prover a defesa dos 

interesses coletivos.  

 O Sistema Penal com uma população de setecentos mil presos e presas 

(INFOPEN, 2015) revela uma alta taxa de reincidência contribuindo para que a 

violência se reproduza em um círculo vicioso como também percebe um dos 

entrevistados da CRAG: 
 

Estou aqui porque eu quis pagar o que devo perante a justiça, procuro seguir 

corretamente as regras do sistema, mas o que fazem aqui não é ajudar o 

detento se regenerar e voltar para a sociedade, mas sim o trabalho dos agentes 

é humilhar e causar constrangimento ao interno causando-lhe vários danos 

psicológicos e ao invés do interno sair regenerado ele vai sair com mais raiva 

por passar por vários tipos de ameaça e humilhações e acaba cometendo 

vários crimes cruéis vingando-se em outras pessoas pelo sofrimento que 

passou. Creio que o dever do Sistema penitenciário seja de reeducar e não 

castigar, sendo assim não acredito numa ressocialização do preso na sua 

comunidade, sociedade. Gostaria de falar que a violência maior é moral e 

psicológica, como por exemplo, esse negócio de fazer agachamento leva a 

moral do homem lá em baixo, é muito revoltante. O sistema afeta muito com 

o psicológico da pessoa, porque quando cometemos falta não dá tempo de se 

explicar, que é muita pressão. (ENTREVISTADO - CRAG, 2011) 

  

 Como adverte a Baierl (2002), nada pode substituir o Estado no combate à 

violência em se considerando a jurisdição, mas, é preciso que a sociedade se envolva 

nessa ação para romper com a tendência dos grupos desprotegidos de se aliar a 

traficantes, quadrilhas, grupos de criminosos, grupos de extermínio, como alternativa 

para reduzir o medo. Essa análise sobre necessidade de intervenção do Estado aparece 

também nas falas dos entrevistados.  
 

A violência lá fora seria amenizada se fosse dada ao pobre oportunidades de 

estudos de trabalho um acompanhamento à família pelo governo e seus 

assistentes (ENTREVISTADO - CCL, 2011)  
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Fica claro que a violência representa hoje um desafio para o conjunto da 

sociedade, não é possível resolver o problema isoladamente, muito menos conviver 

passivamente, ou superá-lo sem a ação eficaz do Estado. Só existe uma solução para o 

problema da violência e do medo, que é o singular (o individual e o indivíduo) se unir 

por meio do Estado.  

 Se os indivíduos se aliarem ao Estado tornando-o o seu verdadeiro e real 

representante (construindo com ele um organismo uno), por meio dele o indivíduo 

coletiviza o medo, a violência e as soluções, criando instrumentos legais, legítimos, 

aceitos coletivamente para enfrentar as situações de medo e violência (BAIRL, 2002).  

 Dilui a responsabilidade, inutiliza a lei do silêncio (o traficante não pode matar 

todos), permite o combate aos traficantes e aos violentos. Para tanto é necessário que o 

Estado de fato assuma o seu papel não só no âmbito da violência e da segurança, mas, 

nas condições de vida da população e na qualidade de vida (BAIERL, 2002, p.66).   

 Um dos entrevistados corrobora com essa visão de conjunto e observa que é 

preciso uma ação coletiva de toda sociedade no combate à violência e suas implicações 

que envolva também o cárcere pois, a prevenção do aumento da violência externa 

também perpassa pela política preventiva da reincidência intramuros da prisão: 
 

Acredito que o sistema penitenciário e o governo devem fazer por onde com 

mais rigor, fiscalizar e tentar de alguma forma exigir escolaridade e cursos 

profissionalizantes; para que esses presos venham a se reintegrar na 

sociedade. Pois errar é humano, mas continuar no erro é burrice, enquanto a 

sociedade como um todo não se der conta que é preciso ressocializar o 

detento, os crimes graves a cada vez mais irão aumentar. (ENTREVISTADO 

- PEM, 2011)  

 

 Essa resistência às imposições da vontade do outro precisa iniciar a partir da 

consciência dos cidadãos individualmente, no seu conjunto, em grupos de maior 

vulnerabilidade, e, sobretudo, a partir do âmbito doméstico, no núcleo familiar, espaço 

que pressupõe proteção, respeito, afeto e contraditoriamente, tem se revelado em um 

ambiente onde toda sorte de violências são praticadas muitas vezes negligenciadas em 

razão do anonimato e da fragilidade das vítimas em sua maioria mulheres, idosos e 

crianças (SALLES, 2010).  
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Violência Familiar ou Doméstica.  

  

 A violência doméstica é caracterizada por toda ação ou omissão que prejudique 

o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 

desenvolvimento de um membro da família.  

 Um exemplo de que as violências sofridas no âmbito familiar se refletem ao 

longo da vida adulta pode ser demonstrado pelos depoimentos dos entrevistados da 

PEFB e da PEM:  

 

A violência gera violência e alguém acaba pagando o preço, seja o preso ou 

agente ou a própria sociedade educar e melhor do que agride certas palavras 

dói mais do que qualquer castigo e agressão só resulta em ódio e revolta e se 

sofrer agressão recupera-se alguém eu seria um santo e não teria partido para 

rebelde por que cresci apanhando aprendi a sentir ódio de mim mesmo e 

quando o desejo que sinto em meu coração é de matar e a pessoa que me bate 

um dia se tiver a oportunidade vou arrancar a cabeça fora 

(ENTREVISTADO,  PEFB, 2011).  

(...) eu só quero esquecer o meu passado principalmente a minha infância 

pois lembrar só me faz sofrer e ter revolta do meu pai e do meu padrasto pois 

o desprezo dói mais duque qualquer castigo (...) (ENTREVISTADO, PEM, 

2011)  

 

 Embora se considere que qualquer membro da família pode ser vítima da 

violência doméstica e não apenas a mulher como pode parecer, a realidade tem revelado 

que a violência de gênero, que caracteriza a violência sofrida pelas mulheres no âmbito 

das relações de família no espaço doméstico, tem aumentado em número de incidentes e 

na gravidade dos atos violentos, como define Salles (2010)  

 

Qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero, que resulte em 

sofrimentos e danos físicos, sexuais e psicológicos da mulher; inclusive 

ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade seja na vida pública ou 

privada. Esta violência, na maioria das vezes, camuflada, é um sério 

problema de saúde pública, assim como uma violação dos direitos humanos. 

(SALLES, 2010, p. 02)  

  

 Esse tipo de violência, por sua especificidade, está na agenda positiva de estudos 
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das relações sociais e dos gestores de políticas públicas de caráter protetivo tendo em 

vista o aumento no número de casos desse tipo de violência no Brasil e no mundo. 

Segundo as estatísticas apresentadas pelo Ministério da Justiça (2011), o Paraná é o 

terceiro Estado com mais casos e Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, é a 

segunda cidade líder nacional do ranking.  

 Em pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, aproximadamente, 

um terço das mulheres em todo o mundo já sofreu violência ou abuso sexual do 

namorado, marido ou companheiro. Esse relatório informa que aproximadamente 40% 

das mulheres mortas no mundo foram assassinadas pelos companheiros.  

 As agressões resultam em graves problemas de saúde como fraturas, contusões, 

complicações na gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, depressão e outros 

problemas mentais. Quarenta e dois por cento das vítimas sofrem algum tipo de 

ferimento.  

 Na definição da OMS a violência sexual consiste no sexo forçado, por medo ou 

quando a mulher é obrigada a fazer algo considerado humilhante ou degradante. A 

violência física consiste na sujeição a tapas, empurrões, socos ou ataques com armas. 

(ONU, 2013)  

No caso de violência doméstica, de acordo com a ONU, mais de 600 milhões de 

mulheres vivem em países onde a violência doméstica não é considerada um crime.  

 No Brasil a medida protetiva especifica para esse tipo de violência tem na Lei 

11.340/06, conhecida como lei “Maria da Penha” o seu disciplinamento mais 

contundente. Consiste em um direito garantido por esta Lei que visa proteger a 

integridade física, psicológica e patrimonial da vítima. Pode determinar, entre outros 

fatores, o afastamento do agressor do lar, determinar que a mulher saia de casa com os 

direitos assegurados e proibir o contato do agressor com a vítima e seus familiares 

(SALLES, 2010).  

 Nota-se que, no que se refere à violência contra as mulheres, não há distinção de 

classes sociais o que significa que não está restrita a questões de pobreza, de acesso ao 

conhecimento, educação ou meio cultural e envolve um perfil de agressor que não pode 

ser considerado um criminoso com alto potencial ofensivo (SALLES, 2010). 

 Na análise de Galhardi (2012) as medidas coercitivas predominantes para 

reprimir a violência contra as mulheres têm esse viés de submeter o agressor a 

tratamentos que pouco tem contribuído para diminuir novos episódios e propõe que o 
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enfrentamento da questão se realize a partir de recursos educativos e terapêuticos tanto 

em caráter restaurativo (com pessoas criminalizadas) quanto em caráter preventivo.  

Ele adverte que se as estratégias não se pautarem pelo tratamento adequado à questão, 

“nenhum recurso punitivo resguardará os agressores de novas crises de descontrole 

emocional ou darão competência às mulheres de superarem estes conflitos”.  

 Paiva (1999) e Galhardi (2012) demonstram que as pesquisas desenvolvidas em 

diferentes centros chegam a fatores comuns que revelam o perfil psicológico do "marido 

agressivo" apontando que em todos os casos, o homem possuía uma forte "relação de 

posse" sobre a mulher, ou seja, percebe a mulher em seu relacionamento como 

"propriedade sua". Em grande parte dos casos pesquisados se constatou uma forte 

tendência ao "ciúme obsessivo". Explicita Paiva (1999, p. 05)  

 

É um adulto com reações emocionais e afetivas de uma criança, pois possui 

grande dificuldade de lidar com "frustrações" e com a própria 

"agressividade". Suas reações diante de frustrações são "primitivas ou 

infantis". (...) Em todos os casos o indivíduo agressivo teve uma infância 

marcada por situações de agressividade. Em sua maioria, vieram de lares 

onde imperava o "exercício de autoridade". Pais que constantemente 

brigavam física ou verbalmente diante da criança. Pais que educavam usando 

"o bater como forma pedagógica" para qualquer situação. Pais que usavam 

constantes "ameaças" para conseguir da criança um comportamento desejado.  

  

 Demonstram Paiva (1999) e Galhardi que os motivos que precipitam a 

agressividade que se torna violenta são diversos. Entre os fatores elencam: problemas 

mentais; fortes tendências à autodestruição e auto agressividade. Falta de diálogo; 

Marido alcoolizado; tem uma forte censura psicológica e grande insegurança quanto a 

sua masculinidade; dificuldades sexuais; autoimagem frágil. O depoimento emitido a 

partir do cárcere permite apreender a visão do agressor  
Eu gostaria que tivesse mais segurança no nosso estado muitas pessoas são 

violentada a cada minuto em nosso pais eu fui um agressor agredi minha 

mulher fui condenado hoje, sei como é a dor de uma violência eu já fui 

violentado (ENTREVISTADO - PEL, 2011)  

Não misturar os presos com o artigo de estupro por causa disso que alguns 

presos vão para o isolamento por não aceitar morar com estuprador. Eu vejo 

que os estupradores sofrem e eles deveriam ter uma ala só pra eles e os bate 

sapo, porque eu vejo que essas pessoas sofrem de mais e assim acaba gerando 
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violência. (ENTREVISTADO - PEFB, 2011)  

  

 

 Conforme esclarece Paiva (1999) é necessário que se realize junto ao agressor 

atividades de suporte para que o mesmo possa desenvolver novos comportamentos, 

encontrar novas estratégias para modificar suas reações às adversidades de 

relacionamento, propõe o autor que se implemente novas formas de mediações que não 

apenas a de segregação e punição.  

 Investir na Cultura de Paz e Não-Violência, na Educação de Valores Humanos, 

no desenvolvimento das múltiplas inteligências (principalmente a intrapessoal, 

interpessoal, sexual e existencial/espiritual) deve ser um compromisso de 

responsabilidade social do poder público e da sociedade civil; da educação, das 

organizações, das empresas, dos segmentos religiosos e de todos os setores da 

comunidade. (Paiva, 1999, p. 07)  

 Entende que a melhor estratégia começa por promover uma alfabetização 

emocional. A partir da qual o sujeito aprende a trabalhar com as próprias emoções e as 

emoções dos outros, consiste na aprendizagem de formas de comunicação não-

violentas, que se baseiam no encontro dialógico e da resolução pacífica de conflitos, 

propõe ainda a terapia familiar ou a terapia comunitária como recursos adequados para 

se mediar esses conflitos de forma permanente.  

 No Sistema Penal Paranaense há uma predisposição em estabelecer unidades 

penais destinadas especificamente ao Tratamento aos crimes que tem como 

características a violência de gênero e "crimes sexuais", o que facilita o trabalho dos 

agentes penitenciários no campo da segurança física desse tipo de presos, pois, como as 

pesquisas informam, não são criminosos com alto potencial criminoso.  

 Na prática esse tipo de crime é discriminado pelo conjunto da massa carcerária e 

via de regra, o preso condenado ou acusado do cometimento desse tipo de crime é 

hostilizado pelos demais e tem sua vida em constante situação de risco. A realidade 

vivida por estes sujeitos é revelada por alguns dos entrevistados:  

 

Dando oportunidade para os presos condenados no artigo 213 mais separados 

dos demais artigos pois nos sofremos moralmente pois viemos para pagar 

pelo nossos erros nos devemos pagar para a justiça e para a sociedade e 

respeitar todos os nossos superiores para viver em harmonia ou seja os 
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funcionário estão aqui para trabalhar e cumprir com seus deveres. O mais é 

só obrigado pela atenção de ouvir um preso que se encontra com seus direitos 

privados espero alguma resposta pois só com vocês que podemos contar seja 

para comer dormir ou atendimento medico, jurídico, psicológico e pela nossa 

segurança. (ENTREVISTADO - PEFB, 2011)  

  

 Como se percebe das análises a violência está presente nas mais diferentes 

esferas da ação humana, no âmbito penal se manifesta no próprio modelo encarcerador, 

na falta de políticas de tratamento penal conforme a realidade descrita pelos 

entrevistados e perpassa também pelo ambiente de trabalho.  

 

A violência nas relações de trabalho.  

 Uma das manifestações da violência que não se caracteriza apenas pela violência 

física, comum nas relações humanas e que é importante refletir é a que se verifica no 

âmbito das organizações de trabalho públicas ou privadas.  

Cruel como qualquer outro tipo de violência essa forma de manifestação pode ser 

provocada pelo empregador, pelo superior hierárquico, ou por demais membros da 

corporação (GLÖCKNER, 2004).  

 Dependendo das características, essa violência pode se configurar em Assédio 

moral e como explica Glöckner (2004) se manifesta também no lar, na família, na vida 

política e social. No âmbito profissional, o autor define assédio moral como sendo uma 

violência que se manifesta da seguinte forma:  

 

É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no 

exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas 

autoritárias, onde predominam condutas negativas, relações desumanas e 

aéticas de longa duração, de um ou mais chefes, dirigidas a um subordinado, 

desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a 

organização (GLÖCKNER,2004, p.16).   

  

 Esse tipo de violência importa sobremaneira aos operadores do sistema penal por 

se tratar de uma estrutura onde a rigidez, a disciplina, as hierarquias são expressivas e 

estão em presença no cotidiano de todos os servidores. É preciso humanizar as relações, 

estabelecer um ambiente de cooperação.  
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 O respeito ao trabalho do preso também consiste em uma atitude de extrema 

relevância na medida em que a subalternidade com que se posta predispõe a alguns 

profissionais a dispensar um tratamento de tirania característico dos feitores das antigas 

senzalas, obrigando os presos implantados em canteiros de trabalho à situação de total 

submissão.  

 Vale lembrar que a prestação de serviços dos presos é remunerada pelo erário 

público e o uso indevido dessa força de trabalho para fins particulares pode ensejar em 

processo administrativo. Além do que, maus tratos, abusos de poder, truculência são 

atitudes que predispõem à outra forma de violência no interior dos presídios e situações 

históricas já ensejaram em eclosão de motins e rebeliões.  

 

A VIOLÊNCIA NO SISTEMA PENAL 

 

 Em essência o Sistema Penal, por suas características de privação de liberdade, 

de reprimenda social, pela impossibilidade histórica de dar provimento aos dispositivos 

legais em termos de assistência ao preso, se concretiza como um ambiente hostil e por 

isso mesmo prenhe de inúmeras formas de violência.  

 A violência está presente em todos os seus interstícios e apenas se atenuam 

porque os atores dessa realidade habituam-se, naturalizam, e por isso mesmo, acabam 

por perpetuar práticas que se tornam cronicamente violentas.  

Bem, ao olhos infelizmente todos são visto como marginais, onde tem a minoria que 

não é era nem passa estar aqui.  

  

Eu por exemplo: vou usar a minha pessoa para estressar e tentar ajudar esta 

pesquisa que jugo de coração que é seria. Fui arrancado do mundo normal e 

jogado aqui dentro e desde então sofro repreensão, ameaça de morte e sou 

obrigado a guardar coisas que poderia estar entrando eu acho que o patio 

deveria ser mais dias e quem fumasse, fumasse no pátio e não dentro do "X" 

obrigando quem não fuma ficar com o cigarro pois e mais difícil achar o 

fumo com quem não fuma do que os que fuma. Outra violência: quem tem 

visita volta pro "X" falando o que comeu na visita onde a sobra o sistema 

prefere jogar fora do que deixar trazer p/ os que não tiveram a mesma sorte 

ficando assim com lombriga e morrendo de vontade de comer uma coxinha 

ou uma maçã ou um sanduíche com queijo.... Sinceramente eu escreveria um 

best-seller de 500 paginas com assunto relacionado a essa pesquisa. Eu acho 
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que os assassinos, traficantes, ladrões os se dizem violentos tivesse 

atendimento do mesmo jeito que suas ações. Neste caso digo que os inocente 

como eu sem provas e sem culpa fossemos tratados com menos rigor com 

menosênfase, pois, o que me parece é que o B.O não é visto sem justiça que 

me parece é que se foi preso como art. 213; 214; 217, já são culpados e 

veredicto é a pior que puder sofrer. Não é bem assim, pois, existe 3 perfis; 1º 

- Doente; 2º sem vergonha; 3º o inocente, vítima de acusação de pessoas 

sofrida e sem perspectiva de vida que no momento de: fúria, inveja, 

desprezada e maldosa se usa desta artimanha para se vingar. Verdadeiramente 

eu confesso que essa nova experiência em minha vida me ajudou a ver 

melhor o mundo lá fora. Seria bom que tivesse mais vezes a oportunidade de 

filmes nos tópicos do dia dos encarcerados com o filme "o bicho de sete 

cabeças" foi muito bom. Bem, agradeço a oportunidade de me desabafar e 

espero ter podido ajudar na pesquisa. E digo sou sem experiência em relação 

a penitenciária, mais, acho que se liberar o cigarro a violência psicológica 

diminuiria uns 60% e a violência física uns 40%. Referente as visitas o que 

sobrou levar para o "X" e as sacolas aumentar as quantidade de alimentos e 

itens como frutas não terem limite, pois, uma fruta não mata a vontade. 

Repito espero ter ajudado. Que Deus Ilumine a todos (as) vocês. 

"Infelizmente o preconceito é a maior e pior violência humana". 

(ENTREVISTADO - CCL, 2011)  

  

 

 Há momentos, no entanto, em que a violência recrudesce alcançando patamares 

intoleráveis e decorrente disso precipita episódios ainda mais violento. A precipitação 

desses incidentes intramuros pode se dar a partir do conjunto dos operadores da 

segurança, porque também estes, como já se percebeu, trabalham sob o signo do medo 

ou, pela massa carcerária liderada pelas facções criminosas ou outros líderes eventuais.  

 Josino (2005) revela um exemplo de como estes episódios eclodem ao descrever 

que uma das facções criminosas mais conhecida no País em razão dos métodos cruéis e 

violentos e pelo destaque dado pela mídia, surgiu em 1993. Conta o autor que a origem 

dessa facção se deu em reação ao massacre de presos ocorrido no Carandiru, presídio do 

Estado de São Paulo que à época contava com uma população de aproximados dez mil 

detentos  

 Em seu livro “cobras e lagartos” o autor revela em detalhes como aos poucos a 

facção ganhou espaços no interior dos presídios paulistas e se alastrou para outros 

estados inclusive o Paraná. Revela que neste último foram agentes públicos do alto 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

13 

escalão que providenciaram a transferência de membros da facção facilitando assim a 

instalação da base do comando da organização neste Estado, (JOSINO, 2005).  

 Ainda sobre a atuação dessas lideranças no sistema penal brasileiro, Souza 

(2006) afirma que não foi difícil assumir as lacunas deixadas pelo Estado que tornaram 

vulnerável todo o sistema e descreve que a facção:  

 

Ocupou os espaços vagos: não é comum ver pessoas que trabalham no 

sistema penal circulando nas prisões. O representante máximo do Estado 

paradoxalmente acaba se tornando o carcereiro. A formação intelectual dele 

não é a de doutor de gabinete, mas, é ele o funcionário que mais conversa, 

dialoga, veta, permite, prestigia, faz favores, cobra por favores, é outro 

mundo (SOUZA, 2006, p. 11) 

 

 Assim, explica o autor que no universo em que a função é “ressocializar” é 

delegado ao próprio preso estabelecer as regras de convivência. Na prática, as regras de 

convivência externa entre bandos migraram para dentro onde se fixaram garantindo aos 

mais organizados a oportunidade de mostrar uma estrutura sólida de empresa do crime 

(SOUZA, 2006)  

 Thompson (1998) observa que este vácuo deixado pelo Estado e a necessidade 

de estabelecer uma nova lógica de convivência fez com que os operadores do cárcere 

encontrassem modos alternativos de relação entre a guarnição e a massa carcerária.  

 Com isso, acaba se estabelecendo uma relação de trocas nas quais ambos os 

lados obtêm vantagem seja para amenizar as dificuldades do encarceramento, seja para 

possibilitar formas de manutenção da disciplina e segurança uma vez que, 

numericamente, a desvantagem do número de operadores e massa carcerária é 

infinitamente desigual. (Thompson, 1998).  

 No Sistema Penal paranaense o desafio atual consiste em estabelecer um 

encontro dialógico, que atenda às demandas da massa carcerária naquilo que determina 

a Lei em detrimento das limitações do Estado. É o que também sugerem os 

entrevistados de todas as unidades penais pesquisadas.  

 

Principalmente o respeito mútuo entre ambas as partes (preso-

funcionário/funcionário-preso). / O respeito mútuo entre presidiários e 

funcionários. / Eu só gostaria que as pessoas que trabalham ai na frente 

fossem mais calmas com nossos parentes e não limitassem tanto os 
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benefícios para nós, já estamos no inferno pagando por nossos erros não 

merecemos tantas limitações e burocracias, não são todos só alguns que 

pensam que não valemos nada para a sociedade, mais se tem alguém que 

nunca errou na vida que atire a primeira pedra (ENTREVISTADO – CCSJP, 

2011).  

  

O que é importante lembrar é que como ensina FREIRE (1987) há um momento 

em que o oprimido se percebe sujeito da opressão e por não possuir ainda a 

instrumentalidade para se apartar dessa situação, de criar alternativas ao modelo de 

opressão, se iguala reproduzindo as práticas dessa opressão.  

 

Há algo, porém, a considerar nesta descoberta. (...) É que, quase sempre, num 

primeiro momento deste difícil descobrimento, os oprimidos, em vez de 

buscar a libertação na luta e por ela, tendem a ser opressores também, ou 

supressores. A estrutura de seu pensar se encontra condicionada pela 

contradição vivida na situação concreta, existencial, em que se "formam". O 

seu ideal é, realmente, ser homens, mas, para eles, ser homens, na 

contradição em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está clara, é 

ser opressores. Estes são o seu testemunho de humanidade. Isto decorre, (...) 

do fato de que, em certo momento de sua experiência existencial, os 

oprimidos assumem uma postura que chamamos de "aderência" ao opressor. 

Nestas circunstâncias, não chegam a "admirá-lo", o que os levaria a objetivá-

lo, a descobri-lo fora de si. Ao fazermos esta afirmação, não queremos dizer 

que os oprimidos, neste caso, não se saibam oprimidos. O seu conhecimento 

de si mesmos, como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela 

"imersão" em que se acham na realidade opressora. (FREIRE, 1987, p. 32).  

  

 Essa análise de freire (1987) aparece explicitada na voz de um dos entrevistados 

da PEF I (2011) 
Dentro do sistema, a cada dia cresce o número de violência, é uma violência 

invisível do olho da sociedade; porque não é a violência física e sim a pior de 

todas. É a violência psicológica que não deixa lesões físicas ou hematomas 

expostos no corpo, mas que deixa cicatrizes que nunca se apagam da mente 

de quem sofre esse tipo de violência que feriu o interior e psicológico, nos 

fazendo para sempre uma pessoa doente psicologicamente. / O sistema só 

está servindo para criar monstros nos obrigando a nos unir e lutar contra essa 
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opressão, o sistema deveria nos ensinar a ter uma vida com ética, não nos 

criar para sermos destruidores, o sistema é causador de uma guerra 

silenciosa onde ambas as partes perdem, sem saber o porque e sem 

compreender direito. / Como posso falar de um sistema que me agride me 

transforma uma pessoa mais violenta e revoltada um sistema que me trata 

como lixo. Obrigado por me oferecer esta oportunidade de desabafo.  

  

 Conforme reiteradas notícias veiculadas pelo canal de comunicação 

G1,(http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/10/policia-retoma-negociacoes-e-tenta-

por-fim-em-rebeliao-em-maringa.html) o ano de 2014 foi marcado por diversas 

rebeliões no Paraná. Desde o início do ano, presos se rebelaram 22 vezes em várias 

cadeias e penitenciárias do estado. O período mais violento foi entre agosto e setembro. 

Segundo informa o canal, em menos de um mês, cinco motins foram registrados. No 

fim de agosto, detentos da Penitenciária Estadual de Cascavel, no oeste do Estado, 

fizeram um motim que durou 45 horas e deixou cinco pessoas mortas e muita destruição 

na unidade.   

 O espaço não estava superlotado antes da rebelião, mas foi preciso transferir 

mais de 800 presos, devido à destruição das celas e corredores. A última rebelião que 

ocorreu no estado foi no dia 13 de outubro na Penitenciária Industrial de Guarapuava 

(PIG), na região central, e durou 48 horas. Treze agentes penitenciários e diversos 

detentos foram feitos reféns.  

 Ao todo, oito pessoas ficaram feridas, sendo cinco presos e três agentes 

penitenciários.(http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/10/policia-retoma-

negociacoes-e-tenta-por-fim-em-rebeliao-em-maringa.html).  

 Nas imagens propagadas ao longo das notícias como a que anuncia “Encerrada 

rebelião mais cruel do Paraná”. Nota-se que a visibilidade pretendida pelos rebelados é 

garantida pela grande mídia sempre presente nestes episódios.  
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Fonte:  http://www.parana-

online.com.br/editoria/policia/news/421957/?noticia=encerrada+rebelião+mais+cruel 
+do+parana). 

 

A EXPLORAÇÃO DA VIOLÊNCIA PELA MÍDIA 

 

 É importante observar o papel que a grande mídia desempenha na transmissão 

das notícias sobre o Sistema Penal. Nota-se que durante os interstícios que transcorrem 

sem qualquer alteração de caráter violento não se promove a divulgação de todo o 

trabalho humanizador, de respeito aos direitos da pessoa presa, dos avanços em termos 

oportunidades de trabalho e renda resultantes das parcerias público privadas, de 

resultados em termos de formação escolar, profissionalização, premiações, com a 

mesma ênfase dada ás situações de conflitos.  

O que se percebe é a necessidade do jornalismo em produzir o valor noticia, dar 

publicidade àquilo que vende notícia, o que envolve não apenas o jornalismo 

sensacionalista popular, mas, também o jornalismo dito sério, de prestigio (PEDROSO, 

2001, p. 38). 

 Assim, decorrente dos procedimentos técnicos e ideológicos para o 

aproveitamento editorial e comercial do valor, do poder e do status da informação, ou 

seja, a transformação dos acontecimentos em notícia é feita da mesma forma pelos dois 

tipos de jornal o de prestigio e o popularesco a diferença evidencia-se na forma de 

apresentação da notícia que se reconhece, na recepção, como sensacionalista, é o que 

sintetiza Marcondes (2001)  
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O que diferencia um jornal dito "sensacionalista" de outro dito "sério" é 

somente o grau. Sensacionalismo é apenas o grau mais radical de 

mercantilização da informação: tudo o que se vende é aparência e, na verdade 

vende-se aquilo que a informação interna não irá desenvolver melhor do que 

a manchete. (...) todos os jornais são, uns mais outros menos, 

sensacionalistas. Nenhum foge dessa determinação. Isso porque transformar 

um fato em notícia não é o mesmo que reproduzir singelamente o que 

ocorreu. Transformar um fato em notícia é também alterá-lo, dirigi-lo, 

mutilá-lo. (Marcondes Filho, 1985, p. 29). (...) o modo de produção editorial 

que transforma um acontecimento em notícia reconhecida como 

sensacionalista, como resultado de uma atividade técnica e ideológica que 

manipula, altera e recria a realidade e dá uma nova dimensão aos 

acontecimentos. Ao mesmo tempo, o caráter de sensacionalizar a informação 

encontra-se na natureza da produção do discurso e na natureza comercial do 

produto (MARCONDES. 2001, p. 3)  

 

 Para esta autora o modo de produção do discurso informativo reconhecido como 

sensacionalista resume-se em alguns pressupostos básicos:  

 

Variedade na apresentação gráfica; exploração de estereótipos sociais; 

valorização da emoção em detrimento da informação; exploração do caráter 

extraordinário vulgar dos acontecimentos; adequação ideológica às condições 

culturais, políticas e econômicas das classes populares; exploração 

exacerbada do caráter singular dos acontecimentos; destaque do aspecto 

insignificante e duvidoso dos acontecimentos; omissão de aspectos dos 

acontecimentos; acréscimo de aspectos dos acontecimentos; discurso 

repetitivo, motivador, despolitizador e avaliativo; discurso informativo de 

jornais em fase de consolidação econômica e empresarial; modelo 

informativo o que tornam difusos os limites entre o real e o imaginário 

(MARCONDES. 2001, p. 3)  

  

 No Jornalismo brasileiro o culto da violência transparece nas páginas do jornal 

motivado pelo excesso, que se identifica com o passionalismo, a vingança, o sadismo, a 

concorrência, o fanatismo, chacinas, assaltos, crueldades, etc.  

 A liberdade de ação cultuada pelo jornalismo (crime, sexo e morte) traduz-se nos 

objetivos de construção da notícia enquanto fato selecionado pelo interesse humano, 

curiosidade, impacto, raridade, etc., ou seja, está em sintonia com o que realmente 
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importa, instiga a leitura das pessoas, tal como explica a autora(MARCONDES. 2001, 

p. 3) 

 O efeito sensacional do fato atrai o leitor pelo olhar na manchete que anuncia um 

acontecimento singular. A exploração da atenção do leitor permite a instauração do 

absurdo no jornalismo enquanto texto sugestivo que visa chocar ao invés de informar, 

por isso, pessoas são estereotipadas e ações são rotuladas (RODRIGUES, 2007). 

 A prática da rotulação do cotidiano visa ao destaque e à ocultação de 

significados e elabora um modelo informativo que supervaloriza os conceitos de norma 

e desvio e estabelece e caracteriza uma forma motivada de comunicação com as classes 

populares.  

 O real exagerado estimula emoções no leitor através de um texto produzido pelo 

uso de sinônimos, antônimos, metáforas e metonímias. O real excepcional obscurece o 

cotidiano da marginalidade e dos contrastes sociais. O tratamento atraente dos fatos 

explora as interdições sociais com o objetivo de produzir o efeito de 

curiosidade(Pedroso, 2001). 

 As questões relativas à criminalidade, à violência que sempre foram critérios de 

notícia no jornalismo brasileiro passaram a receber novo status de tratamento por parte 

dos gestores públicos (PEDROSO, 2001, p 04)  

 Para a autora, essa dinâmica jornalística vem sofrendo transformações 

significativas. A primeira mudança que chama a atenção dos que analisam a cobertura 

de violência e criminalidade é a diminuição do uso, pela maioria dos jornais e mesmo 

das emissoras de TV, de recursos sensacionalistas e noções apelativas (PEDROSO, 

2001). 

 Os principais jornais deixaram de utilizar fotos explícitas, e mesmo os mais 

populares evitam recomendar que a polícia elimine criminosos ou desrespeite os 

Direitos humanos (RODRIGUES, 2007). Essa tendência, explica a autora emerge em 

razão do desinteresse dos anunciantes, pela insatisfação do público, reduzindo 

significativamente os espaços para a apelação e as bravatas do tipo “bandido bom é 

bandido morto”.  

 No que se refere às facções que controlam o crime organizado Rodrigues (2007, 

p. 57) esclarece que há uma prática adotada pelos jornalistas de não se publicar o nome 

das facções criminosas como compromisso de não dar às quadrilhas um poder 

institucional que não lhes é devido belos homens de bem. 
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  A explicação para esta postura, que ainda não é consensual é de que o 

reconhecimento destes criminosos pelos órgãos de imprensa como entidades portadoras 

de uma prerrogativa de dialogar com a sociedade resulta em um prejuízo para a 

sociedade.  

 Ao decidirem silenciar sobre as facções criminosas, os jornais que endossam 

esse ponto de vista tentam reverter um processo de construção da imagem pública 

dessas organizações que teve grande participação da imprensa. 

 

O objetivo é tentar corrigir a propaganda conquistada pelos bandidos por 

mais de três décadas, escreveu no seu blog Jorge Antonio Barros, editor 

adjunto do Globo. José Luiz Alcântara, chefe de redação de O estado de São 

Paulo, lembra que proibiu a menção do comando vermelho quando era editor 

de Cidade, do Jornal do Brasil, em 1998. “todo mundo era Comando 

Vermelho”, diz ele. Arnaldo Viana, editor de O Estado de Minas, apóia. “O 

grande erro foi quando se começou a dar importância a essas siglas como se 

fossem de partidos políticos, como se fossem de uma organização social. foi 

o grande erro da imprensa” (RODRIGUES. 2007, p, 61).  

  

 Diante da trajetória histórica do jornalismo desde a sua origem no século XVII 

perpassando pelas influências externas que marcaram profundamente seu fazer, o 

jornalismo brasileiro investe em uma nova forma de fazer notícia.  

 

A informação jornalística é, simplesmente, indispensável para o estar no 

mundo dos dias de hoje. O que alguns autores chamam de “necessidade 

social da informação” é hoje suprida, sobretudo pelo jornalismo. [...] Mas a 

realidade é que todas as informações indispensáveis para a vida em sociedade 

chegam, hoje, aos homens, de forma mediada e não direta. Proponho, assim, 

um jornalismo produzido em condições de oferecer, da melhor maneira 

possível, uma forma de conhecimento do mundo, que permita ao cidadão as 

condições de escolha quando se tratar de direitos políticos, que ofereça as 

informações básicas (jornalismo de serviços) para o desenrolar cotidiano de 

suas atividades, que pensa a práxis profissional no contexto amplo da 

ampliação da cidadania, do pluralismo, da liberdade, da democracia 

(GENTILLI, 2005, p. 143).  

 

  

 Conclui-se que há uma tendência em andamento no que se refere ao tratamento 
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histórico-social destinado ao fenômeno da violência e da criminalidade. O jornalismo 

aparece nesse momento histórico como sendo uma instituição vigilante que provoca a 

resistência diante das tensões entre as políticas e as respostas que o Estado apresenta 

para a sociedade. Por outro lado, apresenta-se como o meio de construção de 

conhecimento. Como disseram Alvetti & Barcellos (2007, p. 2),  
 

O novo jornalismo é produto do seu tempo – a velocidade da informação, a 

formação tecnicista dos novos profissionais, a racionalização dos custos nas 

empresas, a redução do espaço da notícia, a tendência à espetacularização, a 

ditadura da estética da imagem, o jornalismo de serviço – caracterizando 

identidades também do jornalismo brasileiro dos anos 2000. Essas 

características trouxeram embutidas algumas perdas, como a dos referenciais 

– o histórico, o cultural, por exemplo. E a do sentido de responsabilidade 

social da imprensa, de espaço de debates, no qual se põe a questão não só o 

olhar do especialista, em geral externo, mas o do receptor, no cotidiano e 

mesmo outras mediações, como o Estado, na sua condição também de objeto 

de discussão. 

 

 Percebe-se que o aporte dessa proposta de jornalismo na produção da notícia 

inaugura uma relação mais alinhada com os interesses da sociedade de redução dos 

impactos da violência no coletivo social.  

 

Considerações finais  

  

 Conforme se observa, a abordagem das questões relacionadas à violência, à 

segurança pública revela a urgência de se promover uma mudança nos paradigmas de 

tratamento do crime e da criminalidade, suas causas e consequências. Isso pressupõe 

que se busque a necessária qualificação do debate sobre este problema social com a 

respectiva incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas.  

 Em síntese, os novos gestores da segurança pública (não apenas policiais, 

promotores, juízes e burocratas da administração pública) devem enfrentar estes 

desafios possibilitando um amplo debate nacional sobre o tema transforme-se em real 

controle sobre as políticas de segurança pública e, mais ainda, estimulando a parceria 

entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por segurança e qualidade de 

vida dos cidadãos brasileiros.  
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 Trata-se na verdade de ampliar a sensibilidade de todo o complexo sistema da 

segurança e justiça aos influxos de novas ideias e energias provenientes da sociedade e 

de criar um novo referencial que veja na segurança espaço importante para a 

consolidação democrática e para o exercício de um controle social da segurança, tal 

como propõe os pesquisadores do Observatório de Segurança (2013)  

 O Sistema Penal consiste em um universo onde os grupos sociais em presença 

transitam os meandros das relações violentas, a redução dos episódios violentos 

somente será possível a partir da apreensão desse fenômeno em toda sua dimensão pelos 

operadores do cárcere e pela massa carcerária.  
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